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Abstract
Conference IGCInter-Govemmentalpendingemanating from theproposalsShould the

formwhat particularreferendumthroughlegitimatedUnion bewithin the European so,a
Integration,and Europeantitled ReferendumsThisreferendum takethatshould paper,
wide-rangingbrief butquestions. First,of thesediscussioncontributetries to ato a

framework ofwithin thereferendumposition of theof theprovideddiscussion
nationalof the ofreviewedexperienceshistoricalSecond,democratic theory. useare

integration inrelating Europeansection, thoseinin general and,referendums toseparatea
implying significantsubstantive proposalsIGC producesgranted that theFinally,particular.

referendums benationalrecommended thatUnion",closertowards "ansteps ever
deemedUnion-wide referendumAmemberand EUin eacharranged country.every

basic issuesince thein principledesirablepractical-political atpossibleneither terms nor
existing demoswhich only theissuesovereigntynationalthat ofwill bestake uponan—

legitimately decide.shouldmemberwithin each country



Folkomröstningar och
europeisk integration

PremforsRune

Inledning
UnionVisionen "en allt an closer Union i Europa uppbärs främst desstätare avom ever

Såekonomiska eliter. har det varit under hela den moderna europeiskapolitiska och
halvsekellånga såhistoria och det idag. Folkopinionen i med-integrationprocessens ärnu

efterkälken.lemsländema har hela tiden befunnit sig det iNär senaste stora steget togs,
snubblade.Maastricht-fördraget, det elitema mångaform mycket Inära attvarav

ingalundamedlemsländer särskilt, enbart, i Danmark, Frankrike och Storbritannienmen- -
såvisade sig tveksamheten i folkopinionen mycket det mödosamt hop-stor, stor attvara

innehållsligafördraget höll förkastas. Bara betydande eftergifterkomna att genom
ocksåbrittisk och dansk medverkan. Tiden efter Maastricht har kommit känne-räddades att

bland pådrivandetecknas betydande de elitema. Man har i själv-av en oro en process av
på olika försökt förstärka folkliga förankring. del konkretarannsakan EU:s En harsätt steg

exempelvis tagits ökad öppenhet i de olika beslutsorganens arbete. Och den allmännamot
"fåoftaambitionen uttalas opinionen med sig", "inte för hastigt fram". Denatt att

Österrikes,nyligen genomförda territoriella utvidgningen i form Finlands och Sverigesav
framgång,medlemskap upplevdes säkerligen trösterik tillfällig det jämnaävensom en om

i den folkomröstningenresultatet svenska och särskilt givetvis nej utgjorde smolk iNorges
glädjebägaren.

bådeminst manifesteras och ambitionerna folkligt förankraInte det k EU-attoron s
vidare pågåendeprojektets utveckling i de förberedelserna inför IGC, den regeringskon-

ferens i Maastricht-fördraget Artikel och kommer inledas iN attsom annonseras som
På mångaform EU-toppmöte den i Turin. punkter skiljer sig29 dessaett extraav mars nu

från gångförberedelser motsvarande uppfart till Maastricht-förhandlingarna. Denna har
efter åtskilligt för vida kretsarsträvat göra öppnareatt attman processen engagera av
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konferensensoffentligt samtal huvud-grundligtmedlemsländerna. Ettmedborgare i om
nivå. Både ambitionernaeuropeisk ochenskilda länderna ochi defrågor eftersträvas,

genomgåendeåtskilligt mellan medlemsländerna,visserligenskiljer sigstrategiema men
gång SOU 1995:80.dennademokratiskt förankraansträngningarna störretycks att vara

kontinuerligt endastOpinionsundersökningar konfirmerarinte särskilt lätt.Uppgiften attär
i aktuelleuropamedborgare;känner sigi medlemsländernaminoritetliten ensomen

Parkertillbakagång avseende 1995. Ii dettapåvisas till och medundersökning enen
ocksåsig i decembervisade detEU-kommissionenundersökning beställdsärskild attav

överhuvudtaget till denmedlemsländernaifemtedel medborgarna1995 kände bara aven
11/12.regeringskonferensen se SvDkommande t ex

eventuellt revideraochmandatet utvärdera ävenMaastricht-fördragetenligtIGC attges
ambitionernaförväntningarna ochi fördragstextema. Mengrundläggande formuleringar

och/ellerSomliga förutsägerolika aktörer.uppenbarligen starkt hosidaghärvidlag varierar
små fördragstextema. Andrajusteringar idagordning och barabegränsadeftersträvar en

Union. Somliga vill helstalltbetydande "entill tätareIGCsöker ännugöra steg motett
vill inriktafrågor främst denmedan andrainstitutionellakonferensenuteslutande ägna
så kallade reflek-ochuppenbara Deni förberedelsernasakfrågor. Motsättningarna är stora.

försåväl medlemsländernaförbeståendetionsgruppen representanter somavgruppen-
arbetedjupgående motsättningar. Gruppensdessahar illustreratinstitutionerEU:s -

fritt och till och medtänkainte förhandlaförväntningar. skulleManmed utanstoraomgavs
i mittenkomslutrapportenstrategi för Europa". Närför dra "envisionärt avatt upp

genomgång tekniskatämligen detaljerad närmastbestod dennovember 1995 mest avav en
Maastricht-fördraget.revisionsamband mediproblem aven

präglavad kommeridag förutsägaalltså, anspråk bli trodd,medkan attIngen att som
blir resultatet. Trots dennavaddagordning, mindrereellaregeringskonferensens än som

mångahar ganskautfallets karaktärutseende ochdagordningensosäkerhetgenuina om
folkomröstningichansenmedborgare börförordat EU:si debattenredan attatt engesnu

dennainlägget medonekligenregeringskonferensen. Detsig resultatetuttala tyngstaavom
med börtill och övervägafrån Europaparlamentet,kommitinnebörd har att mansom menar

fördragsförändringarkommandemotiveringenuniønsnivå, medfolkomröstning på atten
Alternativt bordepåverkar hela Europa.kollektivt beslututgör man, menarett som

folkomröstningar i allahålla nationellasamtidigtkunnaEuropaparlamentet, attomenas
inte folkomröstaalltsig förmedlemsland bestämmaSkullemedlemsländer. att trotsett

parlamentsbeslutratifrcerandefatta sittåtminstone, det, kunnaheterborde omman
1995:80.folkomröstar SOUandra ländertidpunktfördragsförändringarna vid somsamma

förebyggaframförts försistnämnda förslagdettaanledningfinns attDet atttro en
såunionsanhängareandra kretsareuropaparlamentarikema ochden förupprepning avav

Maastricht-överenskommelsen.följdeplågsamt ratiñceringsprocessutdragna som
lämpligt ochhuruvida detdiskussionenbidra till ärSyftet med denna är attuppsats om

till.så och bördetta i fall kanoch hurutfallet IGCmöjligt folkomröstaatt omom av -
avsnittföljandeargumentationslinjen denna: I görsSammanfattningsvis närmastär en

såbeaktasbara principiellabetraktelse där slutsatsendemokratiteoretisk är argumentatt om
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givna.tämligenfolkomröstningsinstrumentettillförhållningssättengrundläggandedeär
medanfolkomröstningaranvändningfrekventförordabörDeltagardemokrater aven

historiskadenMennödvändigtbetrakta dem ont.börhöjd ettsinelitdemokrater som
Folkomröstnings-deltagardemokrat.uttaladedenförskräcka även mestkanpraktiken

med densambandiavsnittet liksomtredjeallmänheti euro-användninginstrumentets
starkadärhistoria,beklämmandeganskaavsnittetfjärde utgörintegrationenpeiska en

unionsvidavvisasavsnittavslutandelegio.varit Ielitmanipulation enuppsatsensinslag av
grunder. MenprincipiellaochpraktiskabåderesultatIGC:sfolkomröstning om

råtta ochföderintegivetvis bergethållas förutsattbör att enfolkomröstningarländervisa -
uppfyllas.kananständighetskravdemokratiskaganskaantal strängaettatt

folkomröstningarochDemokratisyner
grundenikallasbrukarsamhällsvetenskapenibegreppdetillhörDemokrati som

begreppet,självahandlatdelbetydandetilldemokratin har omKampenOmstridda". enom
tillåtasskallbegreppstolkningdemokrati ochmed sombörvad vemsavsessomom

exempelgodarättvisaochfrihetdemokrati ärförutomslagdettadominera. Begrepp av -
semantiskaliktuttryckts,träffande magneter.detfungerar,sfärenpolitiskafrån den som- närapåblirtill slutdeinnebördermångasåsig attsamlardeattraktionskraft görDeras att

implicerar iingenting. Dettabetydaderiskeraralltbetyder attdeoanvändbara; om
ordbruketdetanspråkbehåll kani göra atttrovärdigheten egnamedingenpraktiken att

måstedemokratidiskussionseriösockså varjebetyder omDet attenda rätta.detär
förOchanvänds.begreppet attför hurmotiveringochpreciseringrimliginnehålla -aven
fördemokrati är ettutgör, argumentendenbeträffande begrepp typcirkeln somsluta av-

normativa.grundeniinnehåll alltidbegreppsligtvisst
skillnaderdemokratidiskursenikonflikterskillnader ochfastaDessa tar -resonemang

folkom-önskvärdhetenblandtillställer annat avför hurkonsekvenserfår osssom
kärna,identifierarimligtmening enminenligt attdet gemensamSamtidigt enärröstningar.

kankärnaicke-demokrati. Dennafråndemokrati gesmöjligt avgränsadet attkärna görsom
folksuveränitet.idénförstadetförbyggerDemokratininnehåll: omföljandeungefär

detdemos,detprincipenfrån ärsigfrigöra attbegreppsanvändning kananständigIngen
innehåll.politikensskall bestämmaslutligenochsistfolket,myndigapolitiskt som

alltsåskallmedborgareAllajämlikhet.politiskprincipenvidaregrundasDemokratin om
majoritetsprincipen.tredje gällerdetFörmaktutövningen.politiskai dendellikaha

emellertidmåstefjärdedet ettmindretalets. Förvärdaenkelt änheltåsikterFlertalets är mer
följerdetförutsättningarjämlikamåsteMinoritetenfinnas.minoritetsskyddeffektivt ges

dagtoleransprincipenförstärks attprincip, enjämlikhetenspolitiska avdenredan menav
medborgareAllamedborgare.informeradedemokratinförutsätterSlutligenmajoritet.bli

dekunnaför görakunskaperrelevantapolitiskt attinhämtamöjligheterlikamåste attges
kräver.styrelseskicketdemokratiskadetvalmedvetna som

samtidigtsåföreligga äralltså kanÄven kärnadenna ansesgemensammaom
denkringdjupa kontroverserillustrationlångendahistoriadiskursiva avdemokratins en
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tillämpning. förenklatprinciperna och deras praktiska Starkt kan viinnebördennärmare av
två huvudfåror. beteckningaridéhistoria har plöjt Ingademokratinshärvid tala ärattom

bådalåt liberal respektive radikal demokratisyn. Dessa demo-kalla demnöjaktiga, ossmen
kratiuppfattningar på följandekortfattat schematiskt, sammanfattaskan, och sätt:ytterst

för atomistisk,individualistisk, intedemokratisynen byggerliberala sägaDen atten
och intressen konsti-enskilda människan har passionermänniskouppfattning. Den som

tillfredssställassocialt sammanhang, och dessa kan och börutanfördvsautonomt, etttueras
frånvaroni huvudsak negativt,Individens frihet definierascivila samhället.främst i det som

nödvändiga ligger i dess uppgiftnödvändigthinder. Staten Det"yttre" är attont.ettav
illusion. onda ligger ivilka friheten blir Detordning och laglydnadskapa den attutan en

rättigheterindividens fri- och ochsjälv lätt kan bli hotnödvändigaden mot motettstaten
måste därförfria marknaden. Stateninklusive och inte minst dencivila samhälletdet vara

representativa styrelsesättetuppfattningen detTill hörbegränsad.bunden och synsättet om
få fungerande demokrati inödvändigt förnågot nödvändigt och Detta är attgott. ensom

styrande politikerna kanmed sig deoch det för det godanationalstaten,den moderna att
tid intresse vilket inteerforderlig kompetens, ochmedbland medborgarerekryteras man

besvärligaväljarnaden självständighetde kanalla ochbör kräva gentemotatt somgesav
intresse kräver.beslut i helhetens

radikala demokrati-idéhistoria, här kallad denhuvudfåran demokratinsiandraDen
Individensmål livsform.på i sig ochdemokratinuttalattraditionen, ett som ensomser mer

socialt bestämda, eller,i allt väsentligtönskningarintressen ochupplevda är snarare,
Människan socialsociala samspeletdet ärdialektiska utgör.i denformas enprocess som

innebärfrån i den liberalavadTill skillnadpolitisk varelse.och antas synen,som
till egoistiskt till-försöksjälvklart främstinte bara ellerfrihetssträvanindividens ettens

påverkar istället i hög gradkaraktärsociala samspeletsintressen. Detfredsställande egnaav
antagande i det härcentraltaltruistiska motiv dominerar. Ettellerhuruvida egoistiska som

samhandlar inommänniskor handlar ochhosdemokratisynenradikalakallas den är att som
motivbilderbefordras individuellabeslutsforrnerochdemokratiska samlevnads-förramen

vidaretradition tenderarFrihetsuppfattningen i dennaaltruistiska.allmänt attär mersom
verkligasådanaalltsåfrihet,understryka positiv närvaron ger ossresurser somav

människanfri behöverskilda slag. Förvalmöjligheterutnyttjamöjligheter attatt varaav
Beträffandeförmågan effektivt sig fram.ocksåhinder,inte bara taväg attutanutanen

radikala traditionenså privilegierar denslutligen,utformning,demokratins institutionella
representativaemellertid styrelse-detmoderna nationalstaterdemokratin. Iden direkta är

onda ligger iskäl, detnödvändigt praktiskanödvändigtskicket Det är attont.ett menav
också bör sökaDärför gällerfolket.aldrig riktigt kan attrepresenterarepresentanter man

representativadetbinda och begränsa systemet.
demokratisynerförhållandet mellan allmännaskisseri ljuset dessakanHur seavman

enkelt. liberalasig rättframt och Detövergripandefolkomröstningaroch Det svaret ter
ledardemokrati medelitdemokrati ellerocksåiblandidealet som serges namn som

undvika ellerartfrämmande företeelser,tämligenpå folkomröstningarnödvändighet attsom
tillfredsställs bästfolksuveränitetsituationer. Principenextraordinäratillgripa bara i om
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återkommande valen politiskaopinionsbildning och i de allmänna ochfri avgenom
också kallasdemokratitraditionen ibland deltagardemo-den radikala somIrepresentanter.

folkomröstningar onekligenpopulistisk demokratiuppfattningkratisk eller avsevärtpassar
Åtminstone möjligheterna för demos oförmedlati teorin handlar detbättre. attom en av

inriktning. Radikala demokraterdåligt representerande eliten politikensbestämmadenav
tillfälle för skapande denockså folkomröstningen forum ellervärderar ett avsom

såvärderar högt.bland medborgarnaallmänanda som man
folkomröstningar antingen onödigtliberal demokratSammanfattningsvis: För är etten

nödvändigt radikal demokrati situationer Försin höjdeller ont.extremaettont, en
dei och förnågot användning främst begränsasnödvändigt ochhandlar det gott, avvarsom

tämligen uppenbara demo-jag, detrestriktionema. Detta,sig praktiska ärofta stora menar
historiskapraktik ofta Vilka deteori sak,kratiteoretiska Men ärmönstret. är en annan.en

demokratiskt instrumentfolkomröstningarerfarenheterna somav

former ochfunktioner,Folkomröstningar:
förekomst

folkomröstningarförekommit drygt 600sammanställning har dettillgängligaEnligt bästa
1994. inte1700-talet Butler Ranney Förnivå sedan sluteti världennationell av

naturligtvisalltså enda landdrygt 400,två dessa, idagtredjedelarmindre än ettsvararav -
grannlandet till ledaren,rankinglista det lillaspeciellaland dennaSchweiz. Nästa är

Australienförsta ägde 1918.omröstningar sedan densjuttiotalLiechtenstein, med ett rum
antalet, eller drygt 40.tiondel det schweiziskaungefärtredje plats, medkommer en av

ItalienDanmark, Irland, ochmånga nationella omröstningartämligenmed ärAndra länder
Åtminstone Indien, Israel,demokratiema" Japan,de stabilafem blandZeeland.Nya -

nivå.nationellhaft någon omröstning allsinteoch USA harNederländerna -
både1900-talet,blivit vanligare under loppettotaltFolkomröstningama har sett av

Ökningstakten decennierna.tilltagit under denivå. har dessutomnationell och lokal senaste
kommunis-integrationsprocessen ocheuropeiskaförefaller avkoloniseringen, denSärskilt

användning.bidragit till ökadfall ha enmens
nationellaländerflertal världensalltfort i övervägandeSamtidigt gäller attett av

termi-1993Kris Kobachsföreteelser. Medfolkomröstningar sällsyntaär statsvetaren
omröstningar: delssådana undantagsvisatvå huvudanvändningarvi talanologi kan avom

delsreferendums ochstatsbildningar/lçonstitutioner state-definingför legitimeraatt nya
därreferendumssakfråga deadlock-breaking . Deiför bryta dödlägen stateratt en

led i statsstyrelsenregelbundet integreratutnyttjas ofta ochfolkomröstningar ettsom
exemplet,det enda självklaraalltså fåtaliga. Schweiz kanskereferendums ärgoverning är

håll,måhända ochLiechtenstein och,också Australien, Irland, Italien, näramen
led i denfolkomröstningar fungerartill de länder därDanmark, kan räknas ettsom

mycket flitigtfolkomröstningsinstrumentetutfonnning.nationella politikens I USA är an-
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nivå,delstater, liksom lokal och där kan tvekani antalvänt sägautan attett stort
politiskaintegrerat led i det beslutsfattandet Magleby 1994; Cronin 1989.institutet är ett

omröstningsfrågomas genomgång visat konstitutionellaBeträffande substans har atten
frågor moralfrågor.följda territoriellaspörsmål varit frekventa, och Men exempelmest av

någrapå otänkbara Allmänt gälleralla tänkbara ochfinns nästan ämnen. attsnart sagt
Såförefaller universellt giltiga. här uttrycks det slutetsanningar folkomröstningar motom

standardarbete Butler 258:aktuellt Ranney,ett sav

their and impact be avoided. As the precedingUniversaljudgmentsabout nature must
countriesreferendums unique,both in origin and inchaptershave shown, in most are

widely observeduniversalrules; the thereThere at most, someare no areconsequences.
tendencies.

ändå sig kunna hävda,observed tendencies" författarnaBland de wide1y är attansersom
därför dessa innebärogillar folkomröstningar, helt enkeltpolitiker normaltetablerade att att
svårförutsägbarafrågor, till folkopi-överför maktentillfälligt och i enstakaänman, om

fårregeringar oftast de vill idominerande tendensVisserligennioner. är att somannanen
förekommer. Användningenundantag har förekommit ochfolkomröstningar, avmen

ocksådet har och kanskei har diskrediterat instrumentet,folkomröstningar diktaturer men
mångaelitmanipuleringen folkomröstningar imycket frekventamed effekter denstörre av

långvarigt demokratiska länder.stabilt och
politiskaillustrera iakttagelsema desvenska utvecklingen kankort skiss denEn omav

1966; 1989;hållning folkomröstningsinstrumentet Wallin Sydowtilleliterna och deras von
folkomröstningsinstitutfrågan inrättandet1993; Ruin 1995. NärHermansson ettom av

främstdagordning i 1800-talet, detvårt politiska slutethamnade lands var so-av
Så småningom till-skedde detdrev tanken.och radikala liberalercialdemokrater som

stånd folkomröstning nationelltframförallt ville ha tillmed dem etten omsomsammans
påalltså politiskaåterfanns till denprincipiella anhängarnarusdrycksförbud. De vänster

sakfråga, rusdrycksförbudet ofta,också meningsfränder drevfannskalan, som enmen man
Så småningom fick viförstås bådaförenades de egenskaperna.inte alltid, enmen

dåförbudsomröstning 1922. Redanfolkomröstningarrådgivande ochlagstiftning enom
folkomröstningar svalnat bland ledandeuppenbart intresset fördet emellertid attvar

vänstersocialister framhärdar.liberala politiker; bara enstaka Detsocialdemokratiska och är
flertalet bland de tidigareföljd det faktuminte orimligt tolka detta attatt som en av

generaliserad till helablivit etablerade makthavare förentusiasterna själva tes,sammanu
ocksåmellankrigstiden debattenBogdanor 1994. UnderVästeueropa, resten omvarse av

ändåvårt frågan aktualiseradesbegränsad i land.folkomröstningar tämligen När nytt
frånstarkt avvikerefterkrigstiden, finner tydligtunder den tidiga mönster,ett som

partierna, särskilt högern,l900-tal. det de borgerligasituationen under tidigt Nu är som
utvecklats till tämligenfolkomröstningar, medan socialdemokraternaentydigt förordarmest

På hållborgerligtmotståndare Lewin särskilt Erlander-citatet 293.principfasta 1985, vars
få inflytande politikenåtminstone bevekelsegrund detta kundeviktig sättatt manen

regeringsinnehav. Herbert Tingsten drev ievigt socialdemokratisktunder tillett synes
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hänvisning tilllinje direktfolkomröstningspositiv medmånga årunderNyheterDagens en
regeringen Stuartkontrollmaktenstärkainstrumentdettabehovet gentemotatt genomav

mani-också entusiasmens gränserinställning menpositivaborgerligas1995. De mer
rådgivandefick regler1976:regeringsskiftetepokgörandedetfesterades efter omnya

tillförde möjlig-grundlagsändringnivå ochkommunal 1977folkomröstningar somen
grundlagsförslag 1980.vilandefolkomröstningarbeslutandeheten omav

1995; KU:sErikssonse även1990-taletmitten är mönstret tI sammansatt exmerav
motståndare;fortsätter vänsterpar-Socialdemokraterna1995/96:KU6.betänkande att vara

och deentusiastema;de1994/95:K205 störstamiljöpartiet de se ärtiet och gröna mot nu
råder samtidigttillföme. Detidag ljummarecenterpartiet, änmöjligen ärborgerliga, utom

deklarationer folkomröst-principiellaså ochhögtidligaaldrigingen tvekan omattom
politik kringi svenskmaktspeletbakgrundoftaellerningars värde görs motmotsatsen av

ochfolkomröstningarföremålen våraförbådadekärnkraft och EU, dvsbåde senaste -
våra kommande.också förkanske

rådgivande nationellaockså de femhörutvecklingensvenskadenTill berättelsen attom
kännetecknatsvarierande grad harvårt ilandifolkomröstningar ägt avrumsom
i dennaiögonenfallandekanskeelitmanipulation. Detinslagbetydande mest genre varav
kärnkraften 1980två 1957 ochi ATPfolketalternativ för röstaanvändningen atttreav

internationellafolkomröstningarnasiföreteelsesällsyntmycketdetfem fallen;de är enav
överhuvudparallellfallveterligen barafinnsefterkrigstiden taget,underhistoria ett-

finns ingensannoliktrösträttsålder 1953 ochändradomröstningDanmarksnämligen om -
också andra starktfolkets Menauktoriteten hos röst.underminerametodbättre att

50f.1995,Rothstein, red.,exempelvisförekommit seinslag harmanipulativa s
bedöm-delspraktik, lärhistoriskafolkomröstningamashastiga nedslag i attDessa oss

exempelvis enligtnågot entydigtföljerinte mönsterfolkomröstningarningen värdet avav -
allmännaländernaspartiernas ellerolika politiskadeeller enligtvänster/höger-skalan

förekommande. Vi kanvanligtmycketelitmanipulationdels ärochdemokratisyn att-
kan kallasinslag i vadandraavseendefallet medliksomkonstatera är somatt

ellerlika mycket"folkomröstningspolitik"aktörersolikapolitik, bestämskonstitutionell
medharöverväganden görabedömningarmaktpolitiska attänallmänna somavmer av

upprepadedärtill de1989.Sydow Läggdemokratiuppfattningar jfrprincipiella von
detförstår varförvi bättreochfolkomröstningsintrumentet,missbrukerfarenheterna avav
illatämligenavsnittetförrafrilades i det stämmerkortfattatdemokratiteoriska mönster som

avsnitt.i detta Motskildratsöversiktligtpraktikfolkomröstningamasmed den som
skruvafolkomröstningar" det lättexisterande ärverkligtkaraktären hos attbakgrund av

mångaför idemokratiskt instrument, ävenfolkomröstningarförväntningarna somner
Gordonmedtaladeltagardemokrater. Förpositivautgångsläget principiellt statsvetarenatt

derasanti-hegemoniskt;fungeratsällan hafolkomröstningar bara1976 tordeSmith
demokratiema.pro-hegemonisk, ivaritfunktion har typiskt ävenverkligavanliga och
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Folkomröstningar i den europeiska
integrationsprocessen
Den efterkrigstida europeiska integrationsprocessen har föranlett åtskilliga folkomröst-
ningar. Det sig 16rör eller 19, beroende hur räknar.om Den högre siffran fåsman om

inkluderar den schweiziska omröstningenman 1972 EFTA-medlemskap och de bådaom
omröstningarna i Schweiz respektive Liechtenstein i december 1992 EES-avtalet.om

Det rimliga ändåär bara räkna in de 16 folkomröstningarattnog direkt handlatsom om
EG/EU. I uppställningen nedan Tabell 1 beskrivs alla dessa kortfattat med påavseende
tidpunkt, innehåll och resultat.

Tabell 1 Folkomröstningar med anknytning till europeisk integration

land Tidpunkt Fråga Andel ja-röster Valdelt
Frankrike 23/4 1972 Territoriell 67.7 % 60.7 %

utvidgning
Irland 10/5 1972 Medlemskap 83.1 % 70.9 %
Norge 25/9 1972 Medlemskap 46.5 % 77.6 %
Danmark 2/10 1972 Medlemskap 63.3 % 90.1 %
Storbritannien 5/6 1975 Fortsatt 67.2 % 64.5 %

medlemskap
Danmark 26/2 1986 Enhetsakten 56.2 % 74.8 %
Irland 26/5 1987 Enhetsakten 69.9 % 44.1 %
Italien 18/6 1989 "en effektiv 88.0% n.d.

Union
Danmark 2/6 1992 Maastricht 49.3 % 82.3 %
Irland 19/6 1992 Maastricht 57.3 % 68.7 %
Frankrike 20/9 1992 Maastricht 51.0 % 69.7 %
Danmark 18/5 1993 Maastricht 56.8 % 86.0 %
Österrike 12/6 1994 Medlemskap 66.6% 82.4%
Finland 16/10 1994 Medlemskap 56.9% 74.0%
Sverige 13/11 1994 Medlemskap 52.8 % 82.4%
Norge 28/11 1994 Medlemskap 43.1% 88.8%

Källor: Butler Ranney1994,AppendixA korrigerat meduppgifterfrån Luthardt 1994; tidningsuppgifter
för omröstningarnaunder1994.

De 16 folkomröstningama anknyter helt tillväntat tydliga epoker i EEC/EG/EU:s ut-
veckling. De första fyra handlade således den territoriella utvidgning möjliggjordesom som

De Gaulles hastiga avgång främst föranleddgenom nederlag i i sigett sakligtav en
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under 1972röstadeIrland, Danmark och Norge1969.folkomröstning Ibetydelselös man
utvidg-självaår intressantFrankrikemedlemslandetmedlemskap, i nog omsammaom

omröstningenfranskaden närmastbedömare tolkarDåtida nutida ettochningen. som
Pompidoupresident GeorgesförGaulles andaprojekt i Demaktpolitisktpersonligt,

accepteradeFrankrikemedlemmar,och Danmarkblev Irlandbekant1994. SomLuthardt
Hellevik 1977;Gleditschmedlemskapnej tillfolk röstademedan Norgesutvidgningen,

1992.Wyller
KitzingerButleråtminstone sätt1975 uddaomröstningenbrittiska är ettDen par
står heltparlamentarismenbrittiskadenalltid varitbedömning harallmän1976. En att

folksuveränitetaldrigtalastraditionfolkomröstningar; i dess utanförfrämmande om enom
ÄndåUnderhuset.praktiken föridag iQueen-in-Parliament,suveränitet för Theobegränsad
skettgång hittills dettaden endamedlemskapfortsattår 1975folkomröstade somomman -

folkomröstadeGrönlandpåminnasdockParentetiskt kanmedlemsland.något atti om
EG. Attlämnadesig; 1985majorietvilketmedlemskap,fortsatt motsatte1982 manenom

hänvisning tillmedvanligen främststånd förklarastillalls komomröstningenbrittiskaden
Harold WilsonpremiärministerLabour-partiet, därinommotsättningarnainternade

ledning Tony Bennunderfrågor, fraktionandrai denna ochutmanades,allvarligt avenav
1994.Bogdanor

förvandladedecennielångadenfolkomröstningaromgångNästa process somavser
dramatiskmärklig ochUnionen. IEuropeiskatillGemenskapenEuropeiska en

viktigaförsta1980-talet. Detvid mitteni euroforieurosklerosscenförändring förbyttes av
på"Bryssel"stärkteavseendeni fleraEnhetsakten SEA,Europeiskaden somsteget var

inreden friavisionensalufördeframföralltbekostnad,medlemsländernas omsommen
medfalleti detfolkomröstades,Irland 1987 stor1986 ochDanmarkmarknaden. I senare

förstärktesbekräftades ochåterigenstöd;åtskilligtmedi det förrauppslutning och svagare
1986.Danmarki Borrebefolkningendelarhoseuropaskepticismen stora av

ändå uppenbartbörsmula udda,1989folkomröstningenitalienska sesDen menvar en
omröstningentillInitiativetfördjupning.europasamarbetets togsiled europa-avettsom

bliEG skallgällde "omfolketunderställdesfrågadenochpolitikerfederalistiska ensom
Luthardtidégodtyckte dettaväljareitalienskanio tio attunion". Nästaneffektiv var enav

1994.Bogdanor1994;
konfliktfyllda för-ochförberedelserintensivaundertecknades efter1991decemberI

frågadetavseendenmångaMaastricht-fördraget. Ikallaskomdethandlingar varattsom
Till detbliskulle EU.EGsamarbetet.västeuropeiskadetfördjupningradikal avom en

skulleomfattandeskullei sig änsamarbetet- görasekonomiskahuvudsakligen mersom -
försvarspolitik ochochutrikes-inkluderandepolitiskt samarbete,definitivt läggas ett

Storbritannienpelaren.tredjeinvandrarpolitikbrottsbekämpning,kringsamverkan etc
övrigtidimensionen,socialakdenmed avseendeundantagutverkalyckatshade mens

omfattande ochmycketunderländerregeringsföreträdama i alla gemensamt,ettskrev
medlemsländerna.iratificeringsprocessenåterstod baraNuoläsligt dokument.närmast

opinions-enligtHade folkenfolkomröstningar.hålla fyraländer komländerTre att
ifolkomröstningen, Dan-förstai fler.skett Denhade detfått bestämmaundersökningar
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junimark den 2 1992, slutade bekant med mycket knapp 50,7 förprocentsom en seger
Maastricht-motståndama Siune 1992. den andra, IrlandsI den 19 månad,et samma

ja-sidan tämligensegrade klart 57,3 den tredje,procent. I president Mitterand medsom
eftersträvad dramatik kvällen for den danska, och kom denägaannonserat attsom rum
20 september 1992, Maastricht-anhängama mycket knappt 51,0 Enligtprocent.vann
franska presidenters tradition hade Mitterand folkomröstning velat stärka singenom en
politiska position; ocksådet mycket han härvid Gaulles misstagnära Deatt upprepatvar
från 1969 Bogdanor 1994.

7ocksåSärskilt den danska den franska folkomröstningen chockvågorsändemen genom
politiska EU-etablissemanget,det i Bryssel och i medlemsländerna. kortsiktigaDen krislös-

ningsstrategin i förnyadebestod regeringsförhandlingar kulminerade i medmötetsom
RådetEuropeiska i Edinburgh i december 1992, och danskarna antal eftergifter,ettsom gav

främst med valutaunionenavseende och det europeiska medborgarskapet. Med detta i
åtskilligaliksom fåttbagaget, med lärdomar vad folket fel i juni 1992,röstaattav som

återkunde den politiska ledningen till det danska folket den 18 maj 1993, och denna
gång inregistrera tydlig ja-seger 56, Siune8 procent 1994.eten

förståsNästa serie folkomröstningar gällde den territoriella utvidgningen, då desenaste
dåvarande12 medlemsländerna blev de fyranuvarande 15. I alla de kandidatländema hölls

någrafolkomröstningar under månaderloppet 1994. Som tillfällighet denav av en -
slumpmässiga sannolikheten för viss given turordning mellan fyra händelser på 241ären .

följde tidpunktema ordning den i opinionsundersökningarna gradenuppmättasamma som-
Österrike,folkligtavtagande stöd: Finland, Sverige och Norge. Förhoppningenav var

frånuppenbarligen de medlemskapspositiva regeringarnas sida den så kalladeatt
dominoeffekten skulle sig gällande. I drag höll det, med ganska litengöra äntre om
marginal i Sverige. den sista brickan falla påBara vägrade känt plats, Norgenärattsom

årliksom drygt tjugo tidigare röstade nej till medlemskap.
Vad finns folkomröstningars roll i den moderna europaintegrationen Vi kansägaatt om

åttaförst konstatera knappt flertal, de nuvarande 15, bland medlemsländerna haratt ett av
åtminstone någonhaft omröstning på detta Danmark leder med fyra folkom-tema.

Österrike,hållit två,röstningar, Irland har Frankrike medan Storbritannien, Italien,tre,
Finland Sverige föranstaltat två återstående förståsoch vardera. De har varit deom en
norska nejen till medlemskap.

Flertalet folkomröstningar, nio har frågan15, gällt medlemskap. Sju dessa harav om av
tvågällt inträde i EGIEU, medan varit variationer Frankrikes omröstning 1972temat: om

dåden aktuella utvidgningen och Storbritanniens 1975 kvarstannande i Gemenskapen.om
Vi kan i sammanhanget bildandeEG:s inte föranledde folkomröstningar, ochnotera att att
inte heller den sydeuropeiska utvidgningen gjorde det; varken Spaniens, Greklands eller
Portugals inträde föregicks folkomröstningar. återstående sju omröstningamaDe kanav
alla ha handlat fördjupning tvåsamarbetet; rördesägas Enhetsakten, fyraom en av
Maastricht och den italienska frågan1989 den allmännare önskvärdhetenom av en
utveckling "en effektiv Union".mot
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ocheuropeiska integrationenanslutning till deniländer folkomröstatvissaharVarför
gåröverhuvuddetsvårtfråganöjaktigt denna är tagethelt attinte Ettandra omge;svar

För detNågot dockkanenskilt beslut. sägas.varjeingående studierdetkräverfinnaatt av
Irland, i FörDanmark ochländer,folkomröstningsbenägna topp.tvååterfinns allmäntförsta

några, intebidragit tillregelverkkonstitutionellaockså deras attgällerbåda mendessa att
folk-mycketavsnitt. detFörståndkommit till se nästaomröstningarsamtliga, annars

faktisktförfattningenförbjuderdärgäller däremotItalienomröstningsbenägna motsatsen:
förklarar denockså naturligtvisvilketavtalinternationellafolkomröstningar vagaom -

omröstningsfrågan 1989.italienskadenhoskaraktären
betydandefolkomröstningar ifleraoch heltuppenbart,det väntat,andradet attFör är

tillanknytningdirektmed ellermaktspel,inrikespolitiskttill utanhärledasgrad kan
båda franskadetordetydliga exemplen utgöraseuropapolitiken. Dekonflikter mest avom

Enhets-irländskabör denSannoliktitalienska.denbrittiska ochdenomröstningama, om
politiskaalltså handlatfrämstdetfall hardessaockså hit. Iräknas1987 omakten

uppvisningar.pro-hegemoniskaåstadkommalockelsendrivitsetablissemang attavsom
sammanhang,andra ävenisig här,det attslutligen, visartredje,detFör som

deslutändan bestämmerisådana politikernadärdvsfolkomröstningar"kontrollerade" om-
1976; SuksiSmithutformasskalli detaljdeoch hurskalldeske, ägaskallalls när rum

tablånija-resultatlånga radenrisker. Denobetydligaickeinnebär1994Bogdanor1993; -
innehåller dessutomlistanochDanmark 19921994,och1972nej Norgebryts treavovan

därochFrankrike 1992knapputomordentligt ettja-sidansfall där varett seger
Sverige 1994.imponerandesärskiltinteåtminstoneja-röstermajoriteten var

så falloch iIGCfolkomröstaBör omman -

hur
blialltså genuin. IGC kanregeringskonferensen ärvad kommerOsäkerheten ut avsomom

"konstitution",iförändringar EU:si betydandeslutaråtta, eller den kanföderberget ensom
genuintTill detMaastricht-överenskommelsen.inklusivegrundläggande fördragen,dedvs

resultatet."konstruera"viljahåll kommerpå olikaockså frågan hur attosäkra hör manom
insatser:kreativapolitisktförbetydandevanligt sammafinns utrymmeHär ettsom

bådeoviktiga,såväl viktigakallas storasäkerligenfördragsförändringar kommer att som
såstriderverketi självadärsituationismå. helt väntat omoch Detta är manen

börochvad EUidentitet ärframtidanutida ochEU:sfundamentala ting varaomsom -
enligtslutarskull, IGCdiskussionensfortsattaändå för den attOm vi1995.Olsen antar, -

ivåren 1997gång undernågoninfallatidpunktskall dennaoptimistiska planerna ende -
måste tolkasrimligenregeringarmedlemsländernasmellanöverenskommelse somsom

då möjlighetenbetraktaskallUnion", hur"en alltbestämda tätarefortsatta mot mansteg
folkomröstningförändringarnalegitimerademokratisktlämplighetenoch genomattav

frågan förkanske främstadenunderstrykasytterligareochförtjänar attDet att upprepas
just EU:sidag,situationeneuropapolitiska ärför hela denregeringskonferensen,
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bristande folkliga förankring. heltDetta enkelt det överskuggande problemet.är Det mesta
diskuteras i dessa vissEn desperation kan påonekligen skönjas sina håll itermer.
"Bryssel". Förslaget fårunionsvid folkomröstning räknas utslag dettaettom en nog som av
aktuella stämningsläge. Förhoppningen omröstningen skall fungera legitimitets-är att
förstärkande och pro-hegemoniskt.

Enligt min bedömning sannolikheten folkomröstning där demosär utgörsatt en av
samtliga röstberättigade medborgare i alla EU-länder kommer till stånd små.mycket För
det första krävs det samtliga länder ställer bakom denna principmodell föroch detatt upp

Ärfordrasandra dess former och dess innehåll frågan/frågoma.närmareatt man enas om
särskilt sannoliktdet kommer till skott den första punktenatt man ens

Vi har i förra avsnittet konstaterat folkomröstningar instrument i denatt tron som
europeiska integrationsprocessen varierathar kraftigt. Hur vi vidgarmönstret utser om
perspektivet till omfatta benägenheten folkomrösta överhuvud bland de 15att att taget

Låtmedlemsländerna börja hur erfarenheternamed och därvid begränsa tillut,oss ser oss
efterkrigstiden. följande lista Tabell folkomröstningarI 2 antalet arrangerade ianges
samtliga de nuvarande EU-ländema.

Tabell 2 Antalet folkomröstningari medlemsländer efterEU:s 1945

Belgien 1
Danmark 13
Finland 1
Frankrike 12
Grekland 4

vidIrland 18 13 tillfällen
Italien vid29 10 tillfällen
Luxemburg 0
Nederländerna 0
Portugal 0
Spanien 4
Storbritannien 1
Sverige 4
Tyskland 0 iDDR 19681
Österrike 1

Källor: Butler Ranney1994,AppendixA, plustidningsuppgifter.

frånsneda fördelningen de EU-anknutna folkomröstningarna till förstärks.Den och med
medlemsländer Frankrike, Italien förFyra Danmark, Irland och har hela fyrasvarat- -

omröstningama.femtedelar 73 de totalt 88 alla de elva övriga medlemsländernaFör ärav
folkomröstningar något exceptionellt,högst och för bara fyra dessa har i sin turav

föremåleuropaintegrationen bedömts tillräckligt viktig för till för folkom-görasattsom
röstning.
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Samtliga EU-länderförutsättningarnaförfattningsmässigamed deHur det utomär
reglerde övriga 14 har 12Med avseendeskrivna författningar.Storbritannien har om

Nederländerna1994. Belgien ochkonstitutioner Bogdanori sinafolkomröstningar -
på nationellfolkomröstatdemokratier aldrig hardetillhör,holländama sett, somsom

någoninte hellerbåda sådana regler och harheltsaknarnivå Holsteyn 1994van -
bland de tolv länderområdet. bestämmelser finnspåvalör Delagstiftning lägre somsomav

innehåll.till sittvarierar Detfolkomröstningsinstrumentsinakonstitutionellt reglerat stort
rådgivande;fakultativa; bindandeobligatoriskadimensionerna:vanligagäller de vs vemvs

tillåter/anbefaller folkomröstningfrågorkvorumregler;tillåts initiera; typen manavsom
konstateraskomplexa regler, baraofta mycketredogöras för dessaskall inteHäretc.om;

Danmark kommer meddet Irland ochöverraskande gällertvå fögai länderendastatt --
följd IGC behövafördragsförändringar tillomfattandesannolikhetvisshetsgränsande attav

fårItalienså folkomröstningsbenägnafolkomröstning. det allmänti Ifolketunderställas
internationellaunderställaförfattning intenuvarandeenligtnämnts ensovan,man, som

regelverketolika delarmånga övriga länder aktiverasfolkomröstning. Ifördrag aven
fördragsförändringarhuruvidafrämst handlar detfråganpå hur hanteras;beroende om

konstitutionen.ändringar i dentill eller andratillägginnebär egna
både resultat och denför IGC:stänkbara scenarierdjupgående med olikaanalys,Utan en

få nöjaktigomöjligtdetfrågan i medlemsländerna, ärinrikes hanteringen att enav
Vadfolkomröstning.unionsvid ärgenomföramöjligheternaöverblick över att somen

iutdragenmycket komplex ochskulle handladetalldeles klart är process, somatt om en
övertygelseförändringar. Minkonstitutionella är ävenmåste inkluderamånga fall att man,

sidan stundandedennaskulle färdigvilja funnes, intepolitiskstarkmycket varaom en
sekelskifte.

inompraktiska skälintill ogörligt redanalltså bedömasmåste attnästDet avsom
stånd unionsvidfåavslutning tillregeringskonferensenskommanderimlig efter dentid en

mening, starkare.sig, enligt minskälen ännu"politiska"tillkommandeomröstning. De ter
med folkom-förenaderisker alltdenormalt, vi ärogillarPolitiker trotssett, somsom

alltid beredda dessadeltagardemokraterövertygade är taröstningar. Inte attens annars
ändåomröstningarändå införs ochfolkomröstningsinstitut närrisker. Resultatet, när

icke-hegemoniska utfall,försöker förebyggastånd, kännetecknastillkommer attav man
alltsåunionsbasis, därfolkomröstningåtgärder.manipulativa Enstarktsällan genom

dubbelt risktagandeinnebärakantillämpas,EU-medborgare sägasprincipen röst ettenen -
folkomröstningar överlämnaallahandlar vidpolitikerna.etablerade Detför de attomsom

och okänt demos.till nykonstruerati detta falltill därutöversuveräniteten demos ettmen-
nydefinierade demos. Detfrågan hos detta ärpå legitimetensinVad ställs ärspets omsom

imaginära folk,dettabeslutsfattandei sittpolitiker avgränsasak attegetatt somen
heltbeslutsorgan. Detolikaoch skyldigheter i EU:s ärrättigheterdefiniera dess annanen

Är Sverige,politikerfolkomröstning.suveränitet iabsolut säg,tillägga detsak att en
medborgareuttryckt röst,suveränitet,denna absolutaverkligen beredda att ensom enge -

Är exempelvismiljard andrakvartsväljarnade svenskainte bara änutan mer en
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Tysklands politiker beredda anti-hegemoniskt folkomröstningsresultatatt acceptera ett
unionsnivå det folket starkt pro-hegemonisktärom egna

Men folkomröstningen rådgivandegör denna vanliga teknik förom man att-
skenbarligen förklara folket ändå för säkerhets skull inte tillåtasuveränt, detmen

förståsProblemet det bakslag kan följa för hela EU-projektetsär legitimitet isom om man
gårpraktiken icke-hegemoniskt utfall. askan i elden.Uremot ett

Men skaffar sig territoriella å Schweiz låterdvs majoritetenspärrar beräknasom man -
både individer och medlemsländer Ett skulle med andra ord kräva majoritet EU-en

Ävenmedborgare, därutöver också majoritet i visst antal länder. enighet kanettmen en om
uppnås det nödvändiga i sådanha lär det inte bli alldeles lättspärr, kommaattom atten

hur den bör i praktiken.överens Det handlar medlemsländernas politiskautom se om
vikt i EU-samarbetet minst omtvistad fråga striden stårbekant het isagten varom som-
alla andra sammanhang.

har jag inteHär kommenterat serie problem kan tyckas mycket praktiska ochen som
möjliga relativt tidpunkt, frågans/frågomaslätt lösa: formulering mångadärtillatt
språk, ålder,rösträttsregler bl regler för blankröstning, rösträkningsprocedurer, etc.a
Sådant skall väl klara av Problemet bara särskilt regelsystem kolliderarär att ett nyttman
med gamla och etablerade nationella regelsystem, med normalt starkt för-givet-tagen
karaktär. Visst kan tänka sig vissa variationer, någondessa någraellerman men om av
aktörer med någorlunda stark i det offentliga samtalet bedöms för uppstårröst lättstora,
allmänt legitimitetsförsvagande debatter det rättvisa och rimliga i detom nya.

Sammanfattningsvis bedöms det här omöjligt inom rimlig tid efter IGC:sattsom av-
Ävenslutning få ståndkunna till unionsvid folkomröstning resultatet. denen om om

politiska viljan funnes alltsåvilket knappast troligt de principiella och praktiskaär är- -
såhindren omfattande inte kan betrakta förslaget seriöst.att man som

För del det kan intressera någon läsare vill jag tillägga jag inte hellerattegen om nu- -
ståndpunktdet lämpligt. För och för denna hos svenskaatt motsatt argumentanser vore

Rothstein, red., 1995, 51f; jfr ståndpunktPetersson 1995. minDennaävenstatsvetare, se s
grundas främst i övertygelsen befolkning idag någonEU:s inte i rimlig meningattom
konstituerar sådandemos karaktär och kvalitet deltagardemokrati EU-ett attav en en
nivå möjlig. förståsEn elitdemokrati möjlig och vill jag hävda, justär vad EU-är är,
projektet under nuvarande premisser syftar till. Det grundläggande problemet för en

dådeltagardemokrat utvecklingdenna innebär urholkning folkligaär denatt suverä-en av
nitet varje nationellt, regionalt och lokalt demos i historisk kamp ocherövratsom som man

i otillräckligom grad besitter. tillstyrka folkomröstningar påAtt enstaka EU-nivåännu -
så kallat kontrollerat slag därföroch normalt endast aktuella i situationer därav pro-

hegemoniska utfall förväntas legitimera visionen elitdemokratiskär Union.att om en-
Annorlunda förhåller det sig allt med folkomröstningarländervisa regerings-trots om

konferensens resultat. kanl-lär det blir omröstningar den kontrolleradeäven typenom av-
det offentliga samtalet och röstningen ske inom för existerande demos. I dennaramen-

ocksåkontext kan den verkligt fundamentala tillåtas ståproblemställningen i fokus,
nämligen huruvida medborgarna i land beredda ytterligare "en alltärett att ta steg mot
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politiski kräverdemokratin EuropaellerUnion, att annantätare enanserom man
EU-projektet utstakar.utveckling denänorganisation, somannanen

starkaandra,fall och allamåste emellertid, i dettafolkomröstningarnaPå ländervisade
för det slagsminimera riskernalåter syftar tillså sigkrav göraställas, attkrav gottsom som

användningenpraktiskapräglat denofta haralltförvielitmanipulation avsettsom
författnings-egentligensuveränitet kräverfolkligVerkligfolkomröstningsintrumentet.

fåsjälvaför medborgarnamöjlighetendvs attfolkinitiativ,mässiga regler enom
åtminstoneinstrumentinförandet dettastånd. Medvetentillfolkomröstning att avom

det-Italien harEU-länderavseende flertaletpropå medorealistisksiktkort är yttersten
detta här.intejagredan ordar ommer-

kanfolkomröstningsinstrumentenexisterandeförändringar i deradikalaMen även utan
perspektiv formuleradeltagardemokratisktutgångspunkt imedfrämsthär ett enman --

i dedet första,vikt, föranständighetskrav. Det är attdemokratiskauppsättning stor manav
rekom-Europa-parlamentetsföljerfolkomröstningarförsigbestämmermedlemsländer som

politisk-ochbåde praktiskakanDetta stötasamtidiga omröstningar.mendation om
önskvärdadetförIblandangeläget.utomordentligt attargumenterastaktiska hinder, ärmen

ländersfall där andramöjligt i deså myckettillkännermedborgarnamåste somattvara
särskiltuppfyllas ikanförutsättning aldrigdennaProblemetrelevant. ärbeteende attär

då detta besluts-föregå några andra. Bättremåsteomröstningar attnågragrad;hög
omröstningarmed samtidigavinsternarakt En"neutraliseras"väljarna över.förunderlag av

kännetecknadeelitnivåtaktiserandeohöljdadetbesparasmedborgarnavidare somär att
1994.underEU-medlemskapfolkomröstandet om

sig diskutera. Detfå tillräcklig tidmåste medborgarnaandra, attför detVidare, och
handladet börsammanhanget,"tillräckligt" iexakt vad ärgår inte bestämma menatt som

hålla folkom-då tagitsbeslutenfrån tidpunkthalvår denräknat attminst omettom
röstningar.

tredje givetfrågorna.frågan Ettellerfolkomröstning gällerfråga iviktigalltidEn en -
Svårighetemaellerkan bli nej.så jaformulerasdessaanständighetskrav är att svaretatt

parlamen-etableradefolkomröstningsmotståndare, oftamångaöverdrivshärvidlag nogav
graviditeterliksom mednejmed ellerfrågormånga kan besvarastariker. Faktum är att -

nejelleroch röstarvåra parlament sitterimellanläge. Ochinget representantemages
ställafaktisktkani ända. Dessutomjag dagarnavad vet,intensitetsmätningarutan man

iredanfolkomröstningstillfálle detfrågor görsvid runtomsådana dualaflera ett nu-
nejmed ellerbesvarasskall kunnafrågan otvetydigtmed kriterietBesläktatvärlden. att

majoritet ochinte räknasskall dessa närblankröstning medges,ytterligare krav:är ett om
minoritet bestäms.

propagandaoch ärför informationvillkorenfjärde,vikt för detallraAv största är, att
varamåstehandlar detproblemområden. Delstvåfinnsrättvisa. attrimligt Här statenom
medarbetstid och/ellerunderanställdamyndigheter och derasochStatliganeutral. organ

folkomröstning.sidan ieller andradenfår förauktoritet intesina ämbetens enenaagera
tillåtaskan inteEU-institutionemaockså Bryssel;räknasmåste i falldettaTill "staten"

ocksåhandlar detDelsmedlemsländerna.enskildai deopinionsbildningbedriva aktiv om
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den totala fördelningen för opinionsbildning mellan alternativenatt inte kanav resurser
tillåtas för skev. denI svenska omröstningen EU-medlemskap 1994 disponeradevara om
ja-sidan omkring tjugo gånger så nej-sidan. I tid opinionsbildningstora närresurser som en

närapåfaktiskt sådan situation orimlig,är och den innebär allvarligtstavas ettpengar, en
hot den demokratiska legitimiteten i hela folkomröstningsinstrumentet. Problemetmot är
inte något åt, måstelätt det likväl ske.göraatt men

För det femte, och avslutningsvis, bör de ländervisa folkomröstningama bindande.vara
Helst bör detta finnas stadfást i konstitutioner eller andra lagar, i avsaknad detta börmen av

åtminstonedet offentligt deklarerad hederssak i folkomröstningar. Det handlarvara en
återigen åberopande den principiella ståndpunkten suveränitetsöverlåtelsen tillett attom av
folket folkomröstningsdagen i frågaden det gäller bör absolut.vara

Sammanfattningsvis: Om IGC:s resultat rimligt konsekvensrikt dvs innebärär tydligen-
utveckling allt Union"en och de fem demokratiska anständighetskravtätaremot om som—
formulerats kan tillgodoses, då bör medborgarna i och EU:s medlemsländervart ettovan av

möjlighet folkomrösta utfallet regeringskonferensen.attges om av
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Abstract
The Community treaties and the Maastricht Treaty do regulate the question ofnot
withdrawal. Guidelines therefore be sought in the rulesmust of international law and
practice. In accordance with these, termination of international takeagreementan may
place under certain preconditions. Either the other member countries reach agreement to
this effect under certain conditions, the principle of international law fundamentallyor, on
changed circumstances could be referred What would probably happento. that, a
member withdraw from the Union,country wants to accordance with the rules of
international law and the Treaty provisions, the member countries would hold an
intergovernmental conference and the Treaty amendments and otheragree on consequences
of the withdrawal. Thus, special notice of termination clause anda appears unnecessary

give the impression of the of the cooperation, particularlymay naturewrong a
comparison made with the established goals in the treaties. However, clear that the
political, legal and economic of withdrawal will be extensive.consequences a

doNor the treaties regulate the question of sanctions against expulsion of memberor a
which does comply with the principlescountry of human rightsnot democracy. Someor

form of sanction, for example suspension of provisions, could be introducedtreaty
regarding member which has repeatedly been found guiltycountry by the Europeana Court
of Human Rights of particularly serious breaches of the European Convention Humanon
Rights which has been expelled from the Council of Europe. A provisionor treaty
empowering the Council decide such sanctions could be introduced.to However,on to
prescribe possibilities of expulsion from the Union in the Treaty be far-to tooappears
reaching and would, for various be undesirable.reasons,
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ellerutträdaAtt
Europeiskauteslutas ur

unionen

MarklundLarénIngrid
Stenwalloch Lena

Sammanfattning
ifår därför hämtasLedningutträde.fråganintereglerarfördragengrundläggande omDe

internationell överens-uppsägningkandessaEnligtpraxis. enoch avreglerfolkrättens
medlemsländemasövrigauppnås deAntingenförutsättningar.vissaunderskekommelse

funda-principenfolkrättsligadenomständighetervissa omunderskulleellersamtycke
för detmedlemsländernasannolika ärDetåberopas. attkunnaförhållandenändradementalt

ochreglerfolkrättensmedenlighetiunionenutträdavillmedlemslandnågotfall ur
deoch kommer överensregeringskonferens omhållerfördragetibestämmelserna en

särskildutträdet. Enföljdblir upp-konsekvenserandraoch avfördragsändringar ensom
karaktärsamarbetetsintryckfelskapaoch kanonödigdärför avsigsägningsklausul ter

politiska,dedockKlartmålen. ärfastställda attfördragenmed de ijämförsärskilt manom
omfattande.blirutträdekonsekvensernaekonomiska ettochrättsliga av

medlems-uteslutningeller ettsanktionerfråganheller mot avintereglerarFördragen om
Någon formprinciper.demokratiskaeller avrättighetermänskligaiakttarinteland som

beträffandeinföraskunna ettskullefördragsbestämmelsersuspensionsanktioner, t.ex. av
allvarliga brottsärskiltförEuropadomstolenfälltsgångerupprepademedlemsland avsom

Europarådet. Enuteslutitsellerrättighetermänskliga urEuropakonventionen somommot

versionpreliminärocksådåjanuari 1996, avi slutetrådde endeärSakuppgiflemai avrapporten som
tillgänglig.fannsrapporten
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fördragsbestämmelse rådet bemyndigande besluta sådana sanktionersom attger skulleom
kunna införas. Att i fördraget också föreskriva möjligheter till uteslutning unionenur synes

långtgåendealltför och olika skäl inte önskvärt.vara av

Inledning
I samband med debatten i november 1994 inför folkomröstningen Sveriges medlemskapom
i Europeiska unionen uppmärksammades frågan huruvida det möjligt för med-om var en
lemsstat lämna unionen. Detatt gängse detta inte rättsligtsvaret att än -ivar var om vart-
fall politiskt möjligt. Ofta hänvisades till det i Storbritannien i mittenatt 1970-talet höllsav

folkomröstning huruvida landet skulle kvarstå dåvarandemedlem ien EGom ochsom att
Grönland i mitten 1980-talet EG.utträtt ur

betänkandeI Grundlagsutredningens behandlades frågan frånutträde nationelltom
perspektiv på så det föreslogssätt överlåtelse beslutsbefogenheteratt tillatt Europeiskaav
gemenskapema skulle återtaskunna riksdagsbeslut med enkel majoritetett för detgenom
fall Sverige skulle vilja utträda samarbetetatt i Europeiska unionen. Riksdagen anslöt sigur
till utredningens förslag i denna del.

EU2Frågan behandlades inte i regeringens proposition Sveriges medlemskap i ochom
betänkandesinte heller i Konstitutionsutskottets med anledning propositionen. I Utrikes-avbetänkandet motionsutskottets frågan med anledningtogs i vilken anfördesupp av en att

Sverige vid EU-medlemskap saknar varje formett säkrad lämnarätt unionen. Iattav
motionen krävdes regeringen före eventuell ratifikationatt anslutningsavtalet bordeen av
begära garanti från samtliga EU-medlemsstater med innebörd Sverige skallen kunnaatt
lämna Europeiska unionen efter övergångstid år.högst Utträdet skulle inteetten om
medföra skadestånd eller handelspolitiskasämre villkor de rådde föreän medlem-som
skapet. Utskottet, inte delade uppfattningen Sverige borde begära sådanasom att garantier,
avstyrkte motionen. Utskottet konstaterade i samband därmed frågan utträdeatt om ur
Europeiska unionen inte reglerad i de fördragär ligger till grund för unionensom attmen

frågan utträde skulle uppkomma emellertid frågansett politiska aspekterom såom välvore
viktiga de juridiska.som

I Finland frågan i års1992 Statsförfattningskommittéstogs betänkande Euro-upp om
statsförfattningfpeiska unionens inverkan på Finlands betänkandetI konstaterades att om

medlemsstat vill träda EU och inte längre delta i dess verksamhetuten kan de övrigaur
medlemsstaterna inte förhindra detta. påpekadesDet dock samtidigt förhandlingar måsteatt
föras med de övriga medlemsstaterna och EU:s institutioner för uppklarande finansiellaav

EGochvåragrundlagarSOU 1993:14.
Prop.1994/95:19,Sverigesmedlemskapi Europeiskaunionen.
l994/95:KU17.
1994/95:UU5, 25.s.
Mot. 1994/95:U24 mp.
Kommittébetänkande1994:4.
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andra frågor och utträdetoch kunde leda till avsevärda ekonomiska svårigheter till följdatt
måsteden utträdande omorganisera sitt näringsliv och sin handel.att statenav

samband med valet tillI Europaparlamentet i september 1995 och den förestående
regeringskonferensen med EU:s medlemsstater för fördragetöversyn Europeiskaen av om

har håll frågan återigenunionen sina kommit till debatt. Enligt i december l995upp en
genomfördopinionsundersökning önskar 55 % svenska folket Sverige lämnarattav
unionen.

fråga inte uppmärksammatsEn lika mycket i den allmänna debatten, isom men som
olika sammanhang berörts i samband med förberedelserna för års1996 regeringskonferens

frågan skyddet för mänskliga rättigheterär och grundläggande friheter. Inför denom
förestående utvidgningen med antal medlemsländer diskuteras kravenett stort nya

medlemsländerunionens och eventuella sanktioner i form suspension fördrags-av av
bestämmelser eller uteslutning unionen för någotdet fall medlemsland visar sig inteur

skyddet förrespektera mänskliga rättigheter Fråganoch grundläggande friheter. har tagits
i den s.k. reflektionsgruppens slutrapport rådetstill Europeiska i Madrid imöteupp

1995.december
Frågorna utträde eller uteslutning kommer ibland i samband med internationellaom upp

konferenser och seminarier framtid årsEU:s och 1996 regeringskonferens. Debattenom om
sådana frågorbl.a. till teoretiska huruvida de grundläggande fördragenrör är attsynes som

konstitutionella författningar eller traditionella internationella avtal och isomanse mera
riktning utvecklingenvilken bör i detta hänseende. Här kommer försökernärman, man

karaktärisera gemenskapens ofta in sådana frågorrättssystem, EG-rättens för-som
hållande till nationella överlåtelseden den beslutanderätt tillrätten, suveräna statens av
gemenskapema återtagande sådanoch eventuella beslutanderätt.statens av

denna redogörs för gemenskapsrättensI och folkrättens regler och praxis detnärrapport
frågorna utträde, suspension och uteslutning. genomgånggäller Denna leder till vissaom

rättsliga möjligheterna sådana åtgärder.slutsatser de vidta Vidare visas olikaattom
handlingsalternativ för medlemslanddet vill utträda unionen vilkasamtsom ur anges
grunder suspension eller uteslutning skulle kunna ske. Vissa politiska, rättsliga och eko-

konsekvenser också.nomiska berörs också fråganSlutligen behandlas den nationellaur
synvinkel.rättens

7Opinionsundersökningfrån Forskningsgruppenför samhälls-och informationsstudierFSI och artikel i
Politik, torsdagenden decemberPågens 28 1995.

Reflektionsgruppensslutrapportden5 december till Europeiskarådetsl995 i Madrid denmöte 15 och l6
decemberl995, Del två, 33.p.
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unionenEuropeiska
Inledning

Storbritan-unionen.eller Igemenskapemanågon medlemsstatinte utträttHitintills har ur
förMajoriteten röstademedlemskap.fortsattfolkomröstningår 1975höllsnien omen
fåttår sedan GrönlandPå hölls 1982,Grönlandinte aktuellt.blevoch utträdemedlemskapet

utträdaGrönland skullebeslötsfolkomröstning varvidår 1979,självstyrelselag att urenen
i dessabestämmelsernai enligt medändradesfördragengrundläggandegemenskapema. De

i kraft. Därmedträdde dessaändringarna,ratificerathademedlemsländernadetoch efter att
områdeassocieratsedan dessGrönland ärfördragentillämpningen ettupphörde somav
frågafördragen. Ifrågan uppsägningtagithar inteReflektionsgruppen omavomupp

detdockrättigheter konstaterargrundläggandeoch attmänskligaiakttagande gruppenav
förestående utvidgningen,denbakgrundsärskilt attbehov,brådskandefinns mot avett

unionen ochmellanbåde i relationernauppfyllsrättigheternamänskligadetillförsäkra att
individer. Enenskildamedlemsländerna ochrelationerna mellanimedlemsländer ochdess

vilkenMaastrichtfördraget,införas ibörbestämmelsemajoritet inom attanser engruppen
upprepade brottbegår allvarliga ochmedlemsland motvarjesanktionermedger mot som

diskuteratsharprinciper.demokratiska Detgrundläggandeeller t.0.m.mänskliga rättigheter
villflesta iunionen. Demedlemslandsådantuteslutamöjligheten gruppenettatt urav

suspensionenbartsådan eftersommöjlighet,gällerdetförsiktigaemellertid när enenvara
effekterna. Dessutomönskvärdaåstadkomma deskulle kunnarättigheter gruppenanserav

sätta fråga unions-iuteslutning kanmöjlighet tillriskfinnaskandet attatt enen
irreversibility.l°oåterkallelighetmedlemskapets

fördragengrundläggandeDe

fördraggrundläggande fördrag. Dessa ärupprättadesgemenskapemaEuropeiska tregenom
Parisfördraget,stålgemenskapenochEuropeiska kol-upprättandetFördraget avom-

Romfördraget,gemenskapenEuropeiskaupprättandetFördraget avom- Euratomför-atomenergigemenskapenEuropeiskaupprättandetFördraget avom-
draget.

upprättades denMaastrichtfördragetEuropeiska unionenFördragetGenom euro-om
gemenskapemaEuropeiskagrundadskall samtenligt fördragetunionenpeiska varasom

dvs. denfördraget,och medinrättas isamarbetsformerdepolitik ochden gemen-som
inrikespolitiska samarbetet.rättsliga ochdetsäkerhetspolitiken ochochutrikes-samma

EuratomfördragetochParisfördragetidel ändringargjordesMaastrichtfördragetGenom en

9 l36ai Romfördraget.artikele
och 16i Madrid den 15rådetsEuropeiska mötedecember1995tillden5slutrapportReflektionsgruppens
lämnamedlemslandmöjlighetförfördragsbestämmelser atttill ettFörslagDel två, 33.december1995, om

juni 1994förslagden 10fram ihar lagtsfördragkanratificera ettmedlemsländeralla nyttunionen inte ettom
den maj 1995.resolution l7EuropaparlamentetsocksåSeeuropeiskaunionen.för denkonstitution avom en
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grundläggandeTill deRomfördraget.ändringar iomfattandegjordes detalltframförmen
fördraggjorts ihari demändringartill ochockså tilläggderäknasfördragen senaresom

rättsakter.andraeller
framgårtid, vilketobegränsadingåttsEuratomfördraget harRomfördragetSåväl som

Parisfördragetbakgrundnaturligthar att208. Detta240 motartikel ansetts avresp.av ikraftträdandet." Detfrån för ärdagenräknattill 50i tidenbegränsatartikel 97enligt är
år 2002. Dedet löperförlängaskommer närParisfördraget utsannoliktinte attatt

stället kommakan iframtidennödvändiga för attbedömsi fördragetbestämmelser som
Romfördraget.tillföras över

ingåttsEuratomfördragetochRomfördragetMaastrichtfördraget har sätt somsamma
innehåller reglerfördragdessaframgår artikel Q. Ingetvilkettid,på obegränsad omavav

bestämmelserhellerinteförekommeruppsägning. Dettillmöjligheter ommedlemsstatsen
uteslutasellerfördragsbestämmelsersuspensionföremål förblikanmedlemsstat avatt en

unionen.ur
iinte helleruteslutning förekommersuspension ellerutträde,bestämmelserNågra om

harmedlemsstaternabefintligatidpunktvid varjedeanslutningsfördragnågot de somav
utvidgningdenundantagmedunionenutvidgningvarjevidingått ländermed avavnya

enande.vid Tysklandsskeddesom
N..Enligt dennai artikelfinnsgrundläggande fördragendeändringBestämmelser avom

ändringarrådet förslag tillföreläggakommissionenellerregeringfår avvarje medlemsstats
iochEuropaparlamentetha hörtrådet efterpå. Omunionen bygger attde fördrag som

före-medkonferenssammankallaföruttalar sigkommissionenfallförekommande att en
rådets ord-sammankallasskall konferensenregeringar,medlemsstaternasförträdare av

i för-skalländringar görasdesamförstånd komma överenssyfte iiförande somomatt
enlig-imedlemsstatersamtligaÄndringarna ratificeratsde harkraftiträder närdragen. av

bestämmelser.konstitutionelladerashet med

Tolkningen grundläggande fördragendeav

tillkommerDettagrundläggande fördragen.deuttolkarenhögstedenEG-domstolen är av
säkerställa lagdomstolen skall attartikelnRomfördraget. I164 iartikel attuttryck i anges

fördraget.tillämpningentolkningen ochvidiakttasoch rätt av
enligtmedlemsländernafördragen hartillämpningenellertolkningenBeträffande av

förbundit siggemenskapsfördragentvå andra atti deliksomRomfördragetiartikel 219
ibestämtsfördraget sätt äntillämpningtolkning och annattvisterinte lösa somavom

kompe-domstolensbestämmelsernaskallMaastrichtfördragetiartikel LEnligtdetta. om
ioch Q Maas-N, 0artiklarnabl.a.tillämpasgemenskapsfördrageni de tretens

trichtfördraget.

H 1420, 67.fl.,GulmannSe nots.m.
Del 99.1994/95:19Se s.prop.
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EG-domstolen har i målantal successivt utvecklat ståndpunktsinett EG-rättenatt är en
rättsordning slag sui generis. Den självständig ochär samtidigt integreradeget medav
medlemsländemas nationella I yttrandeträttssystem. EES-avtalet uttalade domstolenom att
Romfördraget, ingångetehuru i form internationellt inteavtal, desto mindreett denutgörav
konstitutionella stadgan för rättsgemenskap: "In the EEC Treaty, albeitContrast,en
concluded in the form of international the less constitutes theagreement,an none con-
stitutional charter of Community based the rule of law. theAs Court of Justice hasa on
consistently held, the Community treaties established legal order for the benefit ofa new
which the States have limited their sovereign rights, in wider fields, and the subjects ofever
which comprise only Member States but theiralso nationals see, in particular,not the
judgment in Case 26/62 Van Gend Loos 1963 ECR 1. The essential Characteristics ofen
the Community legal order which has thus been established in particular its primacyare

the law of the Member States and the direct effect of whole series of provisionsover a
themselveswhich applicable their nationals and the Member Statesto toare

Medlemsländema har i utsträckning detta åtminstone såvittstor synsätt,accepterat avser
konsekvenserna frågai förhållandeEG-rättens till nationell och dess företräderättom
framför den nationella rätten.

Tidigare den europeiska debatten ha sig i riktning konstitutionelltrörtsynes mot ett
Sedan den tyska författningsdomstolensynsätt. i Karlsruhe avkunnade sin dom Maas-om

trichtfördragets förenlighet med den tyska konstitutionen har emellertid den suveräna
förgrunden.medlemsstatens möjligheter kommit i I domen uttalas Tyskland äratt en av

"fördragens återkallaherrar", vilka kan sitt medlemskap. En förekommande uppfattning
tycks liggerdet inom för den medlemsstatens befogenhetersuveränaattnumera vara ramen

beslutsbefogenheter.återtakunna ensidigt givnaatt
EG-domstolen har inte uttalat sig huruvida medlemsland kan utträda unionen,ettom ur

mindre möjligheten vid fördragsbrottän suspendera eller upphäva fördragsbe-attom
stämmelsema. Domstolen har emellertid uttalat fördragen inte kan ändrasatt sättannat

i enlighet med den procedur föreskrivsän i desamma, dvs. artikel iNsom numera
Maastrichtfördraget.

13Yttrande l/9l den 14decemberl99l l99l EuropeanCourtReportsECR l-6079. Seocksåmål 294/83
Gröna Europaparlamentet,1986 ECR 1339.mot

Se Karlsruhe-domen:skriñen "Maastrichtfördragetoch dentyska grundlagen",Utrikesdepartementetsom
handelsavdelning1994. ocksåSe Negelius, tyskaforfattningsdomstolensDen godkännande Maastricht-av
fördraget,FörvaltningsrättsligTidskrift 1-2/1994 53.s.

Anförande professorT.C. Hartleyvid Trier-akademiensårskongressden23 och24 november1996;Theav
Europeanlegalorder-a constitutionalorder ProfessorJ-V Louis, La constitutionde l’Union européenne,s.

distribueradvid kongress.Sebeträffandetidigareuppfattningar Bathurst,m.fl., 144.t.ex.samma s.
Mål 43/75 Defrenne Sabena,1976 ECR 455 avsnitt 58 ändring fördragen,mot Hartley,samtom av
90s.
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folkrättsliga fördraggrundar sigUnionen

europeiskaupprättades deavsnittet grundläggande fördragenunder DeSom nämnts
vissa fördrag. fördragunionen Dessaoch den europeiska ärgemenskaperna attgenom

ingåtts Genomvilka harinternationella överenskommelser, suveränabetrakta stater.avsom
rättskapacitettilldelat gemenskapernaöverenskommelsema har dessafolkrättsligade stater

förmåga fatta beslutgemenskapernasresultatbeslutsbefogenheter. Somvissaoch attett av
tillämpliga, regler och EG-ibland omedelbartochför medlemsstaterna gemensamma,om

Gemenskapsrätten har,rättsordning utvecklats.rättspraxis hardomstolens somen ny
rättsordning.mål karakteriseratsi flertalEG-domstolennämnts, ett som en nyav

Även och kanvissa särpräglade dragbär sägas utgöragemenskapsrätten enom
ochupprättade gemenskapernafolkrättsliga fördragkan derättsordning sui generis som

utplånats från sinellernågot oförklarligt ha frikopplatsemellertid inteunionen sättanses
folkrättsligatillkom.rättsordningen Deögonblick denrättsmiljö inaturliga som nyasamma

framför medlemsstaternasvilken har företräderättsordning,fördragen skapare av en ny-
antagitinte hatraditionella folkrätten och kani den sägasförankraderättsordningar är-
frånlånat dragde i vissa avseenden harkaraktärkonstitutionensfederativa ävenden enom

17sådan.
möjligt förfrågeställningen huruvida detanalysera ärkunna statFör närmare somenatt

från fördragsbestämmelser ellerutträda, suspenderasunionenEuropeiskaimedlemär att
utanförsökasnämnda, vägledningbakgrund det ävenunionen bör,uteslutas mot av nyssur

innehåller bestäm-grundläggande fördrageninget deEftersomgemenskapsrätten.själva av
uttryckligenbestämmelserheller ingauteslutning ochelleruppsägningmelser somom

måstefrågor fördragensig i dessahar uttalatdå EG-domstolen intedetta ochförbjuder
Därvidöverenskommelser.internationellatolkningreglerenligt allmännatolkas avom

avsikt och tilländamål syfte,ochöverenskommelsenstillbl.a.skall hänsyn parternastas
finns därförDettillämpliga mellaninternationella rättsregler ärrelevanta parterna.som

traktaträttsligareglerarinternationella rättsreglerdeundersökaanledning närmareatt som
frågor.

praxisochreglerFolkrättens

Inledning
eller sedvanerätten,bestå allmänna folkrättendenkan främstregelverkFolkrättens sägas av

internationellatraktaträtten, dvs.gällande ochgodtagitsstatspraxis har rättdvs. somsom
samverkarisolerade företeelsertvå inteöverenskommelser. byggstenamaDe utgör utan

alltregelverket kanpåverkar änvarandra sägasmed och görsätt annatattett varasom
ämnesområden harinom skildaMånga överenskommelserinternationellastatiskt. t.ex.

17 ställning, 39f,medlemsstatemasinstitutioner jämtemellan EG/EU:sG. Lysén, MaktbalansenSe s.
reciprocitettill lojalitet,EuropeiskaUnionen frånockså Hallström,Se Denpubliceradi SOU 1995:131. -

279.Tidskrift, Nr 271ochJuridisk 1994-95 s.

l
5 2 16-0557
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kodiñerat den sådandelar allmänna folkrätten. exempelEtt överenskommelseav en som
har relevans i det här fallet 1969 års Wienkonvention traktaträtten. Konventionenär om

ha kodifierat huvuddelen den allmänna folkrättens regler internationellaanses av om
överenskommelser. Wienkonventionen finnsI bestämmelser tolkning interna-t.ex. om av
tionella överenskommelser eller traktater den benämning används i kon-ärsom som
ventionen. Vidare finns bestämmelser ochuppsägning, suspension upphörande trak-om av
tater.

Wienkonventionen traktaträttenom

Wienkonventionen traktaträtten 1969 trädde i kraft först den 27 januariantogsom men
Samtliga nuvarande EU-medlemsstater förutom Frankrike,1980. Irland, Luxemburg och

årPortugal har tillträtt konventionen. Sverige tillträdde Wienkonventionen 1975. Av de tolv
aktuella för medlemskap i har Estland, Lettland, Litauen,EU Polen,närmast ärstater som

Slovakien, Bulgarien, Slovenien tillträttTjeckien, Ungern, och Cypern konventionen.
konventioneninte allmänna folkrättensRumänien och Malta har tillträtt Den reglerännu

område till kodiñerats i Wienkonventionentraktaträttens har, delarnämnts, storasom
vidareutvecklats.i reglerna Konventionen tillämpningvissa avseenden har ägermen

förståskonventionen med benämningen traktat "en internationelltraktater mellan Istater.
mellan i skriftlig form och underkastad internationellöverenskommelse sluten rätt,stater

tvåintagits i enda instrument eller i eller flera Sammanhörandeden ettoavsett om
beteckning Konventionen ingen retroaktivoch dess särskilda harinstrument oavsett

ingårtillämpning efter det Wien-verkan endast traktateräger stater attutan som
dem.2 främst bestämmelserna utträde,konventionen i kraft för Det rörärträtt som sus-

intresse här.pension och uteslutning ärsom av

Utträde

bestämmelserkortfattat för Wienkonventionens relevanta utträde. INedan redogörs om
återfinns benämningamafrånzräde ochkonventionen uppsägning.

Wienkonventionen kan huvudregel frånträda traktat dels iEnligta part enen som
samrådbestämmelser, dels med alla samtycke och efter medenlighet med traktatens parters

statema. naturligt avtalspartema samfállt kan kommade övriga fördragsslutande Det är att
ingångenförutsättningarna överenskommelse eftersom deändra i demöverens att en avom

innehållerDå inte någraförfogar avtalet. de grundläggande gemenskapsfördragenöver
intresse traktaträtten uttryckligenbestämmelser utträde detär att notera att attav angerom

18 frånLuxemburghar undertecknatkonventionen inte ratificeratden.Uppgifterna hämtadeär Förentamen
tionemastraktatsektion.

Sinclair, 5-28.Se s.20 SÖ, SverigesinternationellaSverigesöverenskommelsermed främmandemakter numera överens-
SÖ, artiklarna och2.1lzcpmmelser, 1975:1, l a.

Artikel22Artikel 54.
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frånträde. förutsättningEnkomma ärhelst kan överens attnär partsparterna om ensom
tillträttde harfördragsslutande dvs.övrigasamråd skett med dehar staterstaterna, som

kraft. kom underi Maninte harför vilka traktaten trätttraktaten ännumen
förhandlades ochWienkonventionenkonferens vid vilkendvs. dendiplomatkonferensen,

ansågsde inte hakonsulteradeblidessa hade ävenfram till rätt attatt stater omantogs,
beslutanderätt såledesomöjliggöruppsägningsklausul i traktatFrånvaronnågon enenav

frånträde traktat.siginte i parts av enen
grund förkanomständigheterandra utgöraWienkonventionen även partsb ensomanger

uppsägning. Huvudregelnmöjligheten ärfrånträde inte förutsertraktaten atttrots att av en
däromfrånträde bestämmelseellerföremål Förbli uppsägninginte kantraktaten om en

avsikthade fördäremot fastställasöverenskommelsen. detKan attsaknas i parternaatt
från-uppsägning ellertillfrånträde eller kanuppsägning ellermöjligheten rättmedge av

ändå föremålbli förså traktatenkanunderförstådd grund traktatensträde naturavanses
frånträda månadersminst tolvskallWienkonventionenEnligtuppsägning eller parten ge

traktat övrigameddela defrånträda ochellersin avsikt parternavarsel uppsägaatt enom 65.26 procedurfrågor, kom-behandlarArtikel 65,artikelanspråk medi enlighetsitt som
Förfaranderegler.avsnittetundermenteras

någraframkomkonventionstextutkast tillarbete medfolkrättskommissionens attUnder
bordealliansfördrag,ansåg traktater,i vissakommissionsmedlemmar t.ex.typeratt somav

Kommis-påtyddeuttolkas ingetkunnaunderförstådd uppsägningsrätt motsatsen.omen
dåinnehålla grunddennainteemellertidkonventionstext komtillsionens Förslag att

kundetraktatensansåg grundenbartintemedlemmarna naturmajoriteten att avmanav
förelåg. flera förslagladesdiplomatkonferensenUnderuppsägningsrätttillsluta sig att en

slutligendäribland detuppsägningsrätt,tillmöjlighetenför utvidga antagna om enatt
grund traktatensunderförstådd uppsägningtill natur.rätt av

inteföljavilkastraktaterexempelfinnadoktrinen kan att parternaI natur ansesavman
hartraktaterexempel dennaSomnågon uppsägningsrätt. angettsmedge t avavsett att

alliansfördrag harterritoriella Förfastställer gränser.och traktaterfredsfördrag som
underförstådd något tyderintevarituppsägningsrättgälla, dvs. attansetts ommotsatsen en

motsatsen. skulleöverenskommelserbilateralahandelstraktater utgörRena som
därförunderförstådd uppsägningsrättinnefattasin kunnagrund natur enansesavnumera

emellertidvillkor. Omtill ändrademellanrum behövermedavtaldessa täta anpassasatt
vad gällerregimsärskildoch upprättasfrågor emellanreglerasytterligare parterna en

godadoktrinen framförtsilång sikt, har detochmellan flera atthandeln stater man

1974:158, 59.Se s.prop.
Artikel 56.1.25Artikel 56.2.26SeSinclair, 187.s.2,, 1966-II, 251.CommissionYBILC,InternationalYearbookof LawSe s.28 Brownlie, 614.Set.ex. s.29 Elias, 106.Set.ex. s.
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sådant förhållandegrunder skulle kunna etablerats med avsikt så längeanta att ett att vara
statema.3°förekommerhandel överhuvudtaget mellan de i avtalet regleradesom

Även det föreligger hinder fastställac hade för avsikt medgeatt att parterna attom
uppsägning eller uppsägningsrätt inte underförståddkan grund traktatensen anses av

åberopakan i undantagsfall oförutsedd fundamental förändring i denatur staten en
förelåg ingåendeomständi heter vid tiden för traktatens till frånträdaskäl attsom som

l sådantraktaten. förändring kan emellertid åberopas frånträdaEn inte skäl till attsom om
tvåinte villkor uppfyllda; dels skall dessa omständigheter ha utgjort väsentligär en

förutsättning för samtycke till bundna traktaten, dels skall förändringenparternas att vara av
ha verkningar genomgripande ändrar omfattningen förpliktelser återstårde attsom av som
fullgöra enligt traktaten. Wienkonventionen i den här bestämmelsen uttryck för denger
gamla folkrättsliga principen rebus så,sic stantibus ung. medan sakerna stod dvs. att ett
fördrag inte längre bindande de omständigheter vilkaunder det tillkommitär när

åberopaväsentligen har förändrats. Bestämmelsen bl.a. inte kan principenatt partanger en
den fundamentala förändringen förorsakats själv i strid sinamed förpliktelserpartenom av
någon i traktaten.mot partannan

Principen har i Wienkonventionen uttryckts i negativ form för markera dennaatt att
natur.frånträdeför ocksågrund traktats hävande eller exceptionell Detärpartsen av var

uppfattning delegationemautbredd bland under diplomatkonferensen möjlighetenatt atten
åtraktat grund ändrade omständigheter bordehäva betraktas undan-en av som en

tagsbestämmelse.
Under folkrättskommissionens arbete med förslag till konventionstext diskuterades

frågan det i artikeln skulle införas bestämmelse klargjorde ändringattenom som en av en
åberopashållning eller politik aldrig kunde grund för traktats upphävanderegerings som en

ville framhålla förändringeller suspension. Vissa kommissionsmedlemmar iatt en en
inte åberopasregerings politik förvisso i normalfallet kunde grund för principensom men

långt påstå några förhållandendet för förändrad politik aldrig underatt att att attvar en
åberopas förskulle kunna grund traktats upphävande. Som exempel nämndes ettsom en

alliansfördrag och politiska omständigheter skulle kunna det oacceptabelt förgöraatt
fortsätta avtalsgemenskap. Kommissionens uppfattning definitionenparterna att atten var

principen kommit till uttryck i konventionstexten borde tillräcklig förden attav som vara
utesluta oegentliga försök häva traktat enbart grund ändrad politik.att en av en

långKommissionen anförde traktat i kraft under tid kan kommaäven äratt atten som en
lägga oproportionerligt börda avtalspartema grund fundamentalastoren en av av
förändringar. omständigheten folkrätten någonDen inte erkänner rättslig grundatt annan
för upphäva traktat, den andra sig detta, upphävandemotsätter änatt parten etten om

SeMcNair, 502ff.s.
Artikel 62.1.se bilaga.
Artikel 62.2.se bilaga.
SeYBILC l966-ll, 259.s.
Se 1974:l58, 68.prop. s.5SeYBILC, 1966-11, 259och 1974:158, 67.s. prop. s.
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överenskommelse mellan skulle kunna leda till mycketparternagenom en senare
ansträngda relationer för de inblandade och den missnöjda skulle till slutstaterna staten se
sig nödgad utanför lagen. Det i denna situation, menade kommissionen,att agera var som

funktion.rebus stantibus-principensic borde kunna fylla Kommissionen fann inteen
heller anledning skillnad mellan traktater inte någongöra innehöll bestämmelseatt en som

deras upphörande och traktater långslutna för tid".om
Det kan sammanfattningsvis således konstateras frånvaron utträdesklausul iatt ettav en

fördrag inte i sig omöjliggör frånträde fördraget.partsen av

Suspension och uteslutning

Som i inledningen avsnittet Europeiskanämnts har reflektionsgruppenunionen disku-av
bestämmelse möjliggör sanktioner medlemsstat begår all-terat motom en som en som

varliga och upprepade brott mänskliga rättigheter eller grundläggande demokratiskamot
principer införasbör i Maastrichtfördraget. I diskussionen fråganhar uppkommit om sus-
pension uteslutningoch medlemsstat.av en

traktat.WienkonventionenI rättsverkan suspension Bestämmelsenanges av en av en
bl.a. inte överenskommer skallnämner suspension traktatatt parterna annatom om en av en

frita de vilkamellan traktaten suspenderas från förpliktelsen fullgöra traktaten iparter att
varar.förhållandederas inbördes under den tid suspensionen Under den tid suspensionen

avhålla frånskall sig handlingar återupptagandetägnade hindraärparterna attvarar som av
tillämpning. alltsåtraktatens Det kan det endastvärt tillämpningenäratt notera attvara av

traktatens bestämmelser suspenderas. Den eller förhållandede i till vilkapart partersom
suspenderas emellertid fortfarandetraktaten i traktaten; avtalsförhållandetär mellanparter

består.parterna
Även internationell överenskommelse inte reglerar frågan suspensionom en om av

överenskommelsen förhållandekan den suspenderas i till bestämd enligtt.ex. parten
traktaträtten vissa förutsättningar uppfyllda.ärom

Enligt Wienkonventionen kan naturligena traktat förhållandesuspenderas i tillen en
dåbestämd alla och efterdetta det samråd har skett med deär överenspart parter attom

statema. bestämmelsennövriga fördragsslutande Bestämmelsen enligt vilkenmotsvarar
frånträdakan traktat alla detta avsnittetär överens Utträde.part parteren en om om se-

suspensionb En kan tillåten på grund avtalsbrott avtalspartema. Ettvara av av en av
väsentligt brott traktat någon avtalspartema de övrigamot rättparternaen attav av ger

komma suspendera, eller upphäva, traktatenöverens antingen endast igemensamt attom
avtalsparter.förhållande till den felande avtalsparten eller mellan alla Suspensionen kan

36SeYBILC, l966-ll, 25a.s.
Artikel 72.
Artikel 72.1a.
Artikel 72.2.4 Artikel 57
Artikel 544 Artikel 60.2a.
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väsentligt traktatbrottmedden. Vadendast delartraktaten ellerhela som avsesavavse
bestämmelsefråga brottbl.a. ärartikel. häri Det är ett mot en somomanges samma

syfte.ändamål ochtraktatensförverkligandetväsentlig för av
ledtrådar skrivningen skall uppfattas. Detfå till hurlämnarbestämmelsentillFörarbetena

väsentligt materialvalde lokutionenfolkrättskommissionenemellertidframgår att
eftersom det skulletraktatbrottfundamentalt fundamentalframförtraktatbrott senare

centralatraktatsomfattade brottbestämmelsen baratillleda tankarna mestkunna motatt en
Även betydelse förtillmätasbestämmelser kundemindre centralasyften. storpartenav

ingåviljabetydelse föravgörandekunde hatraktaten ochtillämpningen stats attenav
traktaten då brutitupphävasbör kunnaframförts traktathardoktrinen part motI att enen

förlorar sinövriga bestämmelserså viktig importanti traktatenbestämmelse är attsomen
den. de ickeartikeln berortillämpningenharDetmening även ansetts att avutan

brottetrekvisit, dvs. majorbestämmelsensbedömningsubjektivafelande omparternas av
syfte. författareändamål Sammeochförverkligandet traktatenspåverkarminor avor

traktatbrott skallväsentligtförculpöstdet inte krävsvidare ettattageratatt statenattmenar
Namibiarådgivande yttrandei sittdomstolen i harInternationella Haagför handen. omvara

tillintetgjordeöverenskommelseavsiktliga brottochupprepade mot somansett att en
traktatbrott."väsentligtutgjordeändamål syfteochavtalets

suspension traktatgrund förförutsättningarfinnaskanc Det även att av enensom
stantibus-principen.rebusdvs. sicomständigheterna,förändringfundamentalåberopa aven

förändringfundamentalåberopaWienkonventionen62 ienligt artikelKan avenparten
så kanfrånträda traktat ävenupphäva ellertillskäl partenomständigheterna att ensom

traktaten punkten 3.tillämpningensuspenderagrund förförändringenåberopa att avsom
frånvaronfall konstaterassåledes i dettasammanfattningsvis även attDet kan enav

suspensionomöjliggörinte i sigi fördraguteslutningsklausulellersuspensions- avett en
uteslutningellerfördraget part.av en

Förfaranderegler
traktatfrån iförpliktelsemabefria sigkunnalättvindigt skallalltförinteFör enpartatt en

uppsägning föreskriver Wienkon-suspensionfrånträde ellertillåberopa skälattgenom
åberopar skäl tillföljas. Enregler skallprocessuella ettvissa partventionen somatt

övrigadeunderrättamåste skriftligensuspensionfrånträde eller parternauppsägning, om
anspråk förhållande tilltraktat isuspenderaartikel 60.2enligtsitt Rätten, att enena,

43 60.3Artikel
I966-II, 255.YBILC s.45 566.Jennings,Se s.46 372.SeVilliger, s.

SouthNamibia Westof SouthAfricaof the ContinuedPresencefor StatesSe Legal Consequences
ofInternationalCourtAdvisory Opinion,1970,Council Resolution276SecuritynotwithstandingAfrica

1971,;psticeICJ Reports s.
56.Artikel

och67.1.Artiklarna 65.1
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det fallet kanunderkastad dessa förfaranderegler. I härförefaller inteavtalspartfelande vara
upphävandet. ingen hareller Omsuspensionenkommade övriga överens partparterna om

verkställas.åtgärdentid kani bestämmelsen angivennågon invändning inomframfört en
fråganuppstår enligt vilkettvist aktualiserasinvändningar framförs ochdäremotOm en

avsnittet Tvistlösning.tvisten skall lösasregelverk se-

tillämplighetWienkonventionensBegränsningar av

suspensionregler utträde,fördrag saknarföljerredovisningen ävenAv ettatt omomovan
ändå frånträda,uppfyllda, bliförutsättningarså vissauteslutning kan äroch part, omen

Wienkonventioneni enlighet medfördragetföremål suspension och uteslutasför omur
Wienkonventionensbegränsaremellertid omständigheterfinnsDettraktaträtten. som

tillämplighet.
konventionen. Konventionentillträttinte alla, harEU-medlemsstater,flestaDea men

bundna deninte samtyckt tillde harinte tillämpaskan attgentemot stater av sevarasom -
emellertid inte dessahindrartraktaträtten. Dettaavsnittet Wienkonventionen att staterom

området, vilka binder allafolkrättsliga reglernaallmännabundna de stater.kan avvara
många denWienkonventionen, eftersombestämmelserna ikanreglerDessa motsvara av

konventionen, deområde kodiñerats ihartraktaträttensfolkrättens reglerallmänna men
vida-vissa avseenden harkonventionen ioklara eftersombetydligtkan även mervara

folkrätten.reutvecklat den allmänna
tillämpningendastretroaktiv verkan. Deningen ägerKonventionen har, nämnts,b som dem. Sverigei kraft förkonventionen haringår efter det trätttraktater attstatersom

i med det deanslutningsfördraget och ochtillår före tillträdetkonventionen 20tillträdde
i omvänd ordning.tillträde skettharflera medlemsstatergrundläggande fördragen. För resp.

folkrättsliga reglerallmännanågot hinderhellersjälvfallet inteDetta mot attutgör
skall tillämpas.området i stället

bestämmelser.konventionens DereservationeranmältharmedlemsstaterVissa motc
förfarande- ochföreliggande fall dei rörintresse ärreservationer är störst somsom av

konventionen bestämmelser itill vissakan ledaReservationemaförlikningsreglema i att
eller utesluts.modifieraskonventionen

möjligtifrågasätta huruvida detmåste kunna ärtillnämnda leder slutsatsenDet att man
förhållande samtligatillWienkonventionen ibestämmelserna iredovisadetillämpa deatt

måhända behövareglerfolkrättsligakan allmännaantal fallIEU-medlemsstater. ett
frånträde,reglerdå Wienkonventionensavseende skiljer sigvilkettillgripas. I suspen-om

folkrättsliga reglerfrån motsvarande allmännaupphävandesion och
kanbestämmelsernaallmäntSåvitt gäller frånträde kanförst sägas att partattrent om en

princip.grundläggande Atttordesamtyckemed allafrånträda traktat parters vara enen

saknas; Villiger, 371.åberopa skälLokutionen ävense s.som
Artikel 65.2.

artikelSe53Artikel 66
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samfällt kan komma förutsättningarnaändra iöverens dem ingångenparterna attom en av
måstetraktat princip giltighet iutgöra den allmänna folkrätten.äger även Vadanses en som

frånträdesedan gäller grundat clausula rebus stantibus kan stöd försic principenatt
accepterad i den allmänna folkrätten hämtas i uttalandetäven är Internationella dom-av

stolen i Haag i Fisheries Jurisdiction Med hänvisning till rördeett argumentcase. som
påstådda förändrade omständigheter uttalade sig domstolen följande "Thissätt:
principle, and the conditions and exceptions which subject, have been embodied into
Article 62 of the Vienna Convention the Law of Treaties, which respectson may many

consideredbe codification of existing law the subject of the terminationcustomaryas a on
of relationship of change of circumstances.treaty accounta on

Vad gäller bestämmelser traktats eller tillsuspension upphävande följd ettom en av
väsentligt brott finnstraktaten det i dessa fall omständigheter talar förävenmot attsom
principerna har i den allmänna folkrätten. Internationella domstolen i Haag har iaccepterats

rådgivandesitt beträffandeyttrande Namibia anfört följande traktats upphävande:om en
The rules laid down by the Vienna Convention the of TreatiesLaw concerningon
termination of relationship of breach adopted without dissenting votetreaty accounta on a

be considered codiñcation of existing law therespects customarymay many as a on
subject förefaller bakgrundDet domstolens yttrande troligt bestämmel-ävenmot attav

såsomsuspension till följd allvarligt traktatbrott, varande mindre in-ettsen om av en
åtgärdgripande upphävande, skulle giltighet i den allmänna folkrätten.än äga även

Internationella idomstolens Haag uttalanden förefaller stöd tanken de i Wien-attge
konventionen behandlade bestämmelserna regler inom den allmännamotsvarasovan av
folkrätten, bindande för alla stater.

Tvistlösning

uppstå uppsägning,Om tvist skulle mellan EU:s medlemsländer suspension ellerom
fråganupphävande uppkommer vilken instans behörig tvisten: EG-är avgöraattsom

Internationella domstolen i eller tvistlösningsförfarande.domstolen, Haag EU:sannat
har, avsnittet grundläggandemedlemsstater se Tolkningen de för-nämntssom ovan av

dragen förbundit sig inte lösa tvister tolkning och tillämpning fördragenatt annatom av
ifrågasättasbestämts i dessa. Det kan tvister beträffande uppsägning,sätt än omsom

frågorsuspension eller uteslutning tolkning och tillämpning fördraget. Fördragetär om av
sådana frågor.saknar bestämmelser desto mindre tordeInte med-attom man anse

lemsländema artikel 219 i Romfördraget och i MaastrichtfördragetL avsnittetsegenom
de grundläggande fördragen EG-domstolenTolkningen oinskränktavsett att ge enav

i frågor tillbefogenhet alla anknyter medlemskapet eller villkoren i övrigt försom
tillämpningen de grundläggande fördragen. Wienkonventionens förfaranderegler ellerav

54FisheriesJurisdiction ICJ och Sinclair, och Jfr emellertidReports1973, 18 20 195. Eek, Bringcase, s. s.
och Hjemer, Wienkonventionenformellt tillämplig257 78... endast traktater ingåsefterdessärnots. som

rañträdandevarför stantibus doktrineni allmänrebus folkrätt har oklarakonturer."sic mera—
ICJ Reports1971, 47.s.
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tordedomstolen i HaagInternationellatvistlösningsförfarande t.ex.internationelltannat
aktuella fall.itillämpligablidärför inte nu

tänkaskanrättsreglervilkabehörig instans,frågan ärfrånfråga, skild somEn omannan
principerfolkrättsligaerkändaallmänna,EG-domstolenmån tillämparvadtillämpade. Ibli

avsnitt.följandeifråga berörsDenna

övervägandenochSlutsatser
Utträde

servanda,dentraktaträtten ärinom suntprinciperna pactafundamentala omdeEn mestav
inteavtalEtti godskall fullgörasochför tro.bindande somavtal parternadvs. äratt ett

Redo-frånträdas.huvudregeln inteenligtfrånträde kanmöjlighetenförutser partsenav
ochundantagharfolkrättenprincip i attgrundläggandedennadockvisarvisningen attovan

saknaravtaletavtalfrånträdakan attförhållanden trots envissa ettunderparten
utträdesklausul.

skulle kunnaMaastrichtfördragetdebatteniframförts att t.ex.motEtt argument som
Detartikel Q. ärobegränsad tidingåttshardetfördragetidet attärsägas att angesupp

ändå harobegränsad tid,slutnaehuruavtal,internationella enovanligtinteemellertid att
och demedlemsländernaEG,mellanEuropaavtalens.k.bilateralauppsägningsklausul. De

slutnaavtalen ärbestämmelsealla attinnehåller trebaltiska omt.ex. enstaterna uppsägningsklausul.Sammamedkombineratsbestämmelse harobegränsad tid. Denna en
markeravelatharvilkaavtal iinternationellaandraflerabeträffande manförhållande gäller

iatmosfären,iförbud kärnvapenprov yttrefördraget motkaraktär,solennaavtalets t.ex. om konstitution.vatten förhål-detEnbartVärldspostföreningensochunderochrymden
obegränsadslutnaEuratomfördraget ärochRomfördragetMaastrichtfördraget,landet att

frånträda fördragen.möjligtskulleinteför det attintäkttillalltså inte atttid kan varatas
förtill intäktuppsägningsklausul kan attsaknar tasfördraggnförhållandetdetheller attInte

möjligt.skulleintefrånträdeett vara
reglerfolkrättensallmännadenWienkonventioneninnehållet iRedovisningen resp.av

fördragspartersallamedtraktatfrånträdahelst kanmedlemsstat närvisar enatt somen
hakanfråganuppstårföreliggersamtycke parternasamtliga ominteOmsamtycke. parters

underförståddkansådan rättelleruppsägningsrättmedge att ansesavsiktförhaft enatt en
hademedlemsländernaursprungligadetankeMed somfördragens attpå grund natur.av

europeiskamellan desammanslutningfastaretill alltgrunden"läggamålsättning att en
Maastricht-tilli ingressenmålsättningeningress;Romfördragetsfolken" upprepas

förhållanden,ordinarieunderavsiktvaritha att,det knappastkan parternasfördraget anses
hellerinteförmodligenkanfrånträde. Detelleruppsägning ansesmöjlighetenmedge av

artikel 127.1995/96:29;ochartikel 1271995/96128;artikel 126,1995/96:27; prop.Se prop.prop.
SÖ artikel1963:63;58 SÖ artikelSÖ 10.:48;och 1971artikel 91962:24;SÖ och33; ävenartiklarna12 t.ex.1966:36; se

67.1420m.fl.,Gulmannockså notSe s.
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föreligga.sådan skulle Man skulleunderförstått grund fördragens rättnatur att enav
uppfattas formfördragen bordegrundläggandedemöjligen kunna attargumentera som en

i övrigt, dvs. denomständigheternafreden i Europatill säkrandealliansfördrag menavav
intepågående integrationsprocessen, förefaller tydaekonomiskt ständigtpolitiskt och att
måsteunderförstådd. Grundfördragenuppsägningsrätt varitregelmässig snarareen

långsiktigt integreratochskapa mycketså avsikten varituppfattas sätt ettattatt
därförsådant samarbete, ochvarit skapaavsikten harsamarbete. Men även att ett manom

frånträde, måsteuppsägning ellerförutsättningar förvelat skapai fördragen harinte man
förhållanden. finnsexceptionella Detmöjligt underinte skulleifrågasätta detta varaom

tyderi fördragenbestämmelseingen motsatsen.som
kvalificerasådan de kandå förhållanden kanFråga uppstår vilka art att somsom vara av

fundamentalaoförutseddatordeexempel dettaförhållanden.exceptionella Ett vara
ingående. Sådanaanslutningsfördragetsförelåg vidomständigheteri deförändringar som

ratifikationmedlemslandsföreliggatänkasskulle kunnafundamentala förändringar ettom
folkom-vidfolkomröstning och detföregåttsanslutningsfördraget har senareenav enav

inteunionsgemenskapfortsattfolketmajoritetenröstning konstateras attatt enanserav
förväsentliga förutsättningenutträda unionen. Dendärför villacceptabel ochskulle urvara

står beslutet.folket bakomgrundfördragenbunden ärsamtycka till attattstaten att avvara
unionsgemen-fortsättaoch mandatfolkets förtroendeinte harDå statsmakema längre att
demokratisktohållbar iförändringarnaverkningarnasituationen ochblir ettskapen av

sin politik.förhållanden ändrasådanaunderriksdag tvingasRegering ochstatsskick. att
framkommer,traktaträtten nämntsWienkonventionentill attförarbetenaI ovan,somom

hållning ellerregeringsändringdiskuterade huruvidakommissionsmedlemmama av enen
ansågVissa medlemmarhävande.grund för traktatsåberopaspolitik skulle kunna ensom
skullepolitiska omständigheterändradesituationföreligga därkundemycket väldetatt en

ändradavtalsgemenskap,fortsätta ävenohållbart fördetkunna göra attparterna om enen
uppfattningKommissionensgrund.åberopasborde kunnanormalfallet intepolitik i varsom

grund förskulle kunnasådan särskild situation utgöraförhindrahellerinte att enatt en
åberopa ändradregeringförsökoegentligaförhindravälhävande, att enatt enavmen

hävande.grund förpolitik ettsom stadga innehållernationernashellerinte Förentasammanhanget kanI nämnas att en
Frågan möjlighetorganisationen.Indonesienutträddedettautträdesklausul. Trots enomur

ingående konferensenunderdiskuteradeselleri stadganskulle reglerastill utträde FNur
tvåkunde ändrasstadganbakgrundsärskiltFransisco.i DetSan attmot genomavvar

uttryckligställdestill kravleddemedlemmarnamajoritettredjedelars att ensomav
till konferensen,det iKompromissen blevutträde.tillbestämmelse rapportatträtt enom

iuppfattninggenerellanärvarandekonferensenvidockså spegla dekan staternasansessom
i stadganfrånvaron utträdesklausulbl.a.frågan, kommentar atttogs av enangavsomen

grundvalägdevarjeutträde, vilkentillavsåg försämrainte rätten stat avatt
ogrundat,utträdeförsvarbartintesuveränitetsprincipen. Det acceptera ettatt varsomvar

°° so 1946:1.
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utträda.sig tvingad tillkundeomständigheterexceptionellavissa attunder stat anseenmen
påmedlemsstatmed innebördentolkningsförklaringutmynnade i attRapporten om enen

så intedetutträdaansåg sigomständigheterexceptionella attgrund tvungen varav
Exempelorganisationen.isamarbetetfortsättatvingaavsiktorganisationens staten attatt

Anledningfrånträdesrätt ianspråkgrundakunde rapporten.omständigheter gavssom utträdeálförbjöd eller tillätsärskiltbestämmelsestadgan indärför isaknades taatt somen
Indo-generalsekreterareIndonesien formellt FN:sunderrättade attjanuari 1965I om

Efter detFN.utträdarådande omständigheterunder attbeslutatnesien hade uratt
Storbritannienochindonesiskadenmottagandeterkänthade notengeneralsekreteraren av

säkerhetsrådet avveck-inval iMalaysiasutträdetgrunden förlösligadeninvänt mot --
således allmäntblevuppsägningenensidigai FN. DenmedlemskapIndonesienslades

accepterad
stadga utträdesklausul.innehållerWHOVärldshälsoorganisationenshellerInte en

från åren 1949 och 1950östeuropeiskabl.a. vissahindratemellertid inte attstaterharDetta
ocksåupprättadesWHOsamband medutträden. Isina antogsdepositarien attinformera om

angivnadeklarationenunder imedlem närmareuttaladedeklaration om-att ensomen
dock inte dessaerkände utträ-Organisationenorganisationen.utträdakundeständigheter ur

så deFrågan löstessamarbete. sätttilltvinga attmedelsaknadeden staternaattmen
efter haorganisationeniigennågra år medlemmarblev attefterredanflesta staternaav

uppséigning.återkallat resp.
såmåste det,tolkasFransiscodeklarationenoch trotsFN-stadgan San atttillFörarbetena

förhållandensärskildaunderavsiktvaritstadgan,reglering ifrånvaron attparternasenav
ocksågjordesifrågasättas, ochstarktkanstadgan.frånträde Dettillmöjlighetenmedge av
dekla-nämndaoch deni förarbetenaförhållandensådanaStorbritannien, angessomomav

borderimliga slutsatsenIndonesien. endafallet Den attiförelegatverkligenrationen vara
omständigheter. Indo-detta blevTrotssådana exceptionellafrågandet här inte omvar

accepterad.allmäntuppsägningensidiganesiens
detbakgrundföljande kommentarunionen kan görasEuropeiska motgällerNär det av

Maastricht-ellerEuratomfördragetRomfördraget,ingåendetVarken vidnämnda. av
tillfrågan möjlighetgälldetolkningsförklaring vadnågon särskildfördraget omavgavs

därmedsåtolkas sättskulle kunnauppstår därför detta parternaFråga attutträde. gavom
sådan dekla-någonomständighetenmöjlighet. Densådangodta attinteuttryck för att en

avsiktmåste varithadärmedför detintäkt attinte till parternaskaninteration atttasavgavs
frågan inte hellerkan drasenda slutsats ärskulle förbjudas. Den attsådan möjlighet somen

särskiltuttrycklig avsiktsåledes ingenfinnstolkningsförklaring. Detihar reglerats somen

6 tolkningsförklaringensärskildaSimons, 74-76.DenHambroochGoodrich,595-596ochUNCIO, oms.s.
Fransiscodeklarationen.stundtalsSanbenämnsnträde

och 133.Blokker, 132ochSeSchermers
sö 1947:27.

131.126och 127ochBlokker,SeSchenners samt
Widdows, 100.Se s.
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tillåterförbjuder eller Fråganutträde. oreglerad. Under dessaär omständigheter måste
alltså, tidigare vägledning sökas i folkrättensnämnts, regler och praxis.som

Om önskade åberopautträda, skulle sådana exceptionella omständigheterstat,en som
anförs oförutsedda fundamentala förändringar skulle de övrigat.ex. med-som ovan - -

lemsstatema med all sannolikhet godta de åberopasskäl för utträde. Det ligger isom
sakens det uppfattning blir vägledandeär för vilkanatur att statens omstän-egen som
digheter oförutsedda fundamentalautgör förändringar. övrigaDe medlemsstaternassom

ocksåsamtycke nödvändighet eftersom, skall framgå, proceduren istraxsynes vara en som
artikel i Maastrichfördraget måsteN tillämpas. Förhandlingar måste nämligen föras med de
övriga medlemsstaterna avslutande relationerna med unionen. Fördragen kan iom av
princip inte ändras i artikel innebärsätt än N. Detta det land villannat attsom anges som

får rådetutträda förelägga förslag till de fördragsändringar föranleds utträdet. Rådetsom av
skall sedan höra Europaparlamentet och, det behövs, kommissionen. Därefter rådetkanom
med enkel majoritet siguttala för sammankalla regeringskonferens i syfte iatt atten

Ändringamaenhällighet komma de fördragsändringaröverens behövs. måsteom som
framgått,sedan, ratiñceras alla medlemsländerna. Genom proceduren i artikel N ärsom av

åberopandetdet rebusäven är sic stantibus-principen utlöst förfarandet, iman, om av som
princip tillbaka i huvudregeln traktat kan ändras med alla samtycke.att partersen

fördragsändringar måste ståndDe komma till till början nödvändiga justeringarärsom en
i de fördragstexter berör den utträdande För andra medlemsstater deänstaten.som
ursprungliga måste också verkningarna anslutningsfördrag elimineras. I sambandav resp.
med detta uppkommer komplicerade institutionella bl.a. röstregler och finansiellanya
frågor. ocksåkanDet tänkas avveckling den ekonomiska integrationen medföratt atten av

Ävenövriga medlemsländer framställer ersättningsyrkanden det utträdande landet.mot
omförhandlingar ingåttsavtal gemenskapema ibland tillsammans med medlem-av som av
ländema; i vilket fall måstedet utträdande landet utomståendeavtalet med ländersäga upp
måste ske till följd utträde. ocksåDetta kan medföra kompensationsanspråk från deettav
utomstående förhållandeavtalspartema i till gemenskapema och de kvarvarande medlems-

får alltsåländerna. utträdeEtt med sannolikhet omfattande konsekvenser inte bara förstor
det utträdande landet för gemenskapema och kvarvarande medlemsländer.även Detutan är
just detta grundtryggheten i samarbetet; utträde kan inte rättfärdigasär ett änannatsom

förhållanden.under exceptionella
måsteDe handelspolitiska relationerna också klargöras. Vilka förbindelser med unionen

Ävenoch de kvarvarande medlemsländerna skulle Sverige ha efter utträde dent.ex. ett om
svenska regeringen formellt inte har avtalet Europeiska ekonomiskasagt upp om samar-
betsområdet EES-avtalet sålundaoch skulle kunna återgånghävda till EES-stadietatt en

måste fråganbör ske, sannolikt relationerna med gemenskapen/unionen först lösasom
politisk återgång till ocksåEn EES-stadiet skulle innebäraväg. Sverige bör ansluta sigatt
till EFTA-konventionen och de avtal mellan EFFA-statema ingåtts i anslutning tillsom
EES-avtalet bl.a. det s.k. övervakningsavtalet. Det kan i sammanhanget erinras attom
Sverige inte heller har frihandelsavtalen från år 1972 med Europeiska ekonomiskasagt upp
gemenskapen Europeiska kol- stålgemenskapen.och ocksåEtt utträde skulle medföraresp.
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tillkommitskyldigheterochrättighetersäkerställa somförmåste vidtagas attåtgärder attatt
kankvarstår. Det nämnasunionenimedlemskapSverigesgrundföretagochenskilda av

beslutmedsambandenskilda iförskydd ombestämmelseinnehållerEES-avtalet omenatt
suspension.

ochtillämpasartikel Ni utanförfarandetuppsägning skerensidig attutanOm en uppsägandedetförriskteoretiskt attfinnsmedlemsstaternaövrigafrån endesamtycke
kanTalanEG-domstolen.införkommersakenochfördragsbrottför att uppanklagaslandet

i169 Rom-artikelenligtkommissionenantingenlandetuppsägandedetriktas avmot
fördragsbrottOmRomfördraget.i170artikelenligtmedlemslandellerfördraget annatav

följaskyldighetRomfördraget atti171.1artikelenligtmedlemslandetharkonstateras
landetvarvidfördragsbrottstalan,tillanledningdettaså inte skerOm nydomstolen. enger

Målpenningbelopp.betalaådömas omkan ettRomfördraget atti171.2artikelenligt
internationelltnågotintehellerfinnsDetsällsynta.domar ärimplementeringbristande av

medlemsländernatrycket görpolitiska attdetställetiindrivningsförfarande. Det somär
domar.domstolenseftersigallt rättartrots

uppstårfördragenensidigtmedlemsland sagt uppfördragsbrottstalan ettmot somVid en folkrättsligaallmännatillämpaskulleEG-domstolenvilket sättmån ochi vadfrågan om inspirationhämtarEG-domstolenstantibus-principen.rebus sicsärskiltdåochprinciper
praxisdomstolensi attockså tendensfinnsdetkällorfolkrättsliga enfrån bl.a. men EG-rätten.internadentillförhållandeiåtminstonefolkrätt,användningenbegränsa av

naturligtvisi fördragen ärutträdeochuppsägningbestämmelseruttryckligainAtt omta
för-ochutträdetillmöjligheter attvissaerbjuderfolkrättenbakgrundmöjligt. Mot attav

fördragenändringvidtillämpasskallförfaringssätt avanvisarartikel N somi ettdraget
sådaninförandetskulleonödig. Dessutomuppsägning enavartikelsärskild omvore en

karaktär.unionssamarbetetsintryckfelaktigtartikel ett avge

uteslutningellerSuspension
iinförasbörbestämmelseinteförtsdiskussionhar ennämnts omreflektionsgruppenI som

allvarligabegårmedlemsstatvarjesanktioner sommedger motvilkenMaastrichtfördraget,
principer.demokratiskagrundläggandeellerrättighetermänskligaupprepade brott motoch
exempelrättigheter nämnts ettmedlemsstats somsuspensionharsammanhangI detta enav

effekterna.önskvärdadeåstadkommaförsanktionpå atten
tillåten även ettutanfolkrättenenligtsuspensionkan varaframkommerSom enovan

Föravtalspartema. attavtalsbrottallvarligarepå grund avtraktatstöd av enettuttryckligt av
bestämmelser,materiellainnehållerfördragetdetkrävsbestämmelsen atttillämpakunna
bestämmelserdessaochrättigheteroch attfri-mänskligavissaiakttagande avt.ex. om iartikel 2Fsyfte.ändamål Iochfördragetsförverkligandetförväsentliga avvaraanses grund-derespekteraprinciperallmännaskallunionenMaastrichtfördraget att somanges

4.102Artikel
1365.m.fl.,Gulmann,Se s.
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läggande rättigheterna såsom de i konventionen den 4 november 1950 angåendegaranteras
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema, den s.k. Europa-
konventionen mänskliga rättigheter, och medlemsstaternas konstitu-om gemensamma
tionella traditioner. Denna bestämmelse, F kan emellertid inte ha karaktären attanses av
förplikta fördragspartema och grunda skyldighet för medlemsstaterna måsteen utan ses

principbestämmelse EG:s institutioner har beakta de tillämparsom när EG-en som att
rätten.

fördragetI skulle därför behöva införas materiell bestämmelse skulle kunnaen som
grunda skyldigheter för fördragspartema. Ett brott sådan bestämmelse bör ankommamot en

EG-domstolen varför denpröva, materiella bestämmelsen enligt legalitetsprincipenatt
måste kompletteras med fordragsändringar domstolen suspendera.rätt attsom ger

Ett alternativ till prövning i EG-domstolen förläggaär beslut suspension tillatt ett om
rådet. Detta beslut, i första hand kan omfatta sakområden inom den s.k. första pelaren,som
får då karaktären politiskt beslut. rådetOm skall få denna beslutsfunktionett krävs detav
enligt legalitetsprincipen regleringäven förutom rådet behörigheten fattaatten som attge
beslut reglerar vilketäven detta beslut kansätt fattas, med kvalificerad majoritet. Ent.ex.
möjlighet suspendera fördragen förhållandei till medlemsstatatt förutsätter därfören
fördragsändringar. Samma kan föras vad gäller uteslutning medlemsstat.resonemang av en

Fråga uppstår hur rekvisiten för brott mänskliga rättigheter eller grundläggandemot
demokratiska principer skall utformas. Frågan inte okomplicerad.är kopplingEn skulle
kunna till den s.k. Europakonventionengöras mänskliga rättigheter och den katalogom av
fri- och rättigheter där. Europakonventionen medlemsstaternaär allmäntsom anges en av
accepterad standard vad gäller mänskliga fri- och rättigheter. Samtliga nuvarande EU-
medlemmar bundna konventionen.är deAv tolv aktuella förnärmast ärstaterav ettsom

tillträtt.medlemskap har samtliga förutom Estland och Lettland Samtliga de stater som
har tillträtt konventionen har godkänt Europadomstolens jurisdiktion frågai tolkningenom

konventionenoch tillämpningen och kommissionens behörighet fram-av att mottaga
personer."frånställningar enskilda Konventionen har kompletterats med elva protokoll,

vissa innehållande ytterligare rättigheter, avskaffandet dödsstraffet, medan vissat.ex. rörav
frågor.processuella Protokollen har inte tillträtts samtliga nämnda Detstater.av ovan

ankommer Europadomstolen alla tvister uppståttpröva med anledningatt som av
tolkningen tillämpningenoch konventionen och har hänskjutits till den på sättav som

anger.konventionen
Om koppling till Europakonventionengörs kan tänka sig rekvisit knyts tillen att ettman

antingen visst fällandeantal domar i Europadomstolen eller till karaktärenett kränkningav
konventionen. förstaDet alternativet förefaller inte realistiskt. Många EU-medlemsstaterav

68so 1952:35.
sistnämndaDe två har undertecknatkonventionen intestaterna ratificeratden. De kan emellertidmen

rväntas dettaunderinnevarandegöra år.
Artikel 46.
Artikel 25.
Artikel 45.
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konventionsbrott. DenförEuropadomstolengångerflertal senaste sta-har fällts ett av
Österrike, Frankrikekränkningar,fall föri 80-talItalien fälltsharvisartistiken ettatt t.ex.

Sverigei 20-tal fall.NederländernaochBelgien30-tal fallStorbritannien i ettoch samtett
fall. olika kon-Derättigheter i 21fri- ochkonventionensför brottfälltshar mot

från målsvårighetsgrad,olikakränkningarmångfalduppvisar t.ex.ventionsbrotten avaven
rekvisitdärför intekanmål Mandomstolsprövning tilltill etttortyr.rätten somrör omsom

förmedlemsstatenkvalificeraskallkonventionsbrottantalvissttillhänvisa sus-ettatt
inte uppfattaskränkningenkankonventionsbrottfällts förSverige harde fallpension. I som

anknytning tilleventuellrättigheterna. Enmänskliga fri- ochdefall brotttypiska motav
påoch bristenkränkningenfokuseradärförEuropakonventionen bör arten avsnarare

mänskliga fri- ochupprätthålla respekten för defrågairegeringen ilyhördhet hos attstaten
rättigheterna.

systematiska brottallvarligare ochvidribban motfråga läggaalltsåtordeDet attomvara
EuroparådetmedlemutträdaanmodasOmEuropakonventionen. attstat ursomt.ex. en

rekvisitetkombination medeller ii sigomständighetdetta kunnaskulle somvara en
föranledaskulle kunnaEuropakonventionensystematiska brottochallvarligare enmot

Europakonventionen ärtill brottanknytningmednackdelallvarlig motsuspension. En en
frånagerandesnabbarenödvändiggöromständigheterfinnaskan ett gemen-det somatt

iupphävandeplötsligtomständigheter,uteslutasintekan ettsida. Det t.ex. enskapens att
aktualiserakunnaskulleinträffastyrelseskick, kan ettdemokratiskt somstat ettav

påtryckningsmedel.suspensionönskemål omedelbar somom
grund-devissa delarellerfördragengrundläggandei debestämmelserSamtliga av

EU-medlemsstat.förhållande tillisuspenderaskan,fördragen nämnts,läggande ensom
bestämmelserkan desuspenderasintefördraggrundläggandesamtliga t.ex. som avserOm
övriga medlemsstaternademellantillämpasupphörabidragrepresentation ochtill atträtten

Även bestäm-suspenderas.bestämmelsernaförhållande till vilkenimedlemsstatoch den
Även fördragethelasuspenderas.området tänkaskanhandelspolitiskadetmelser om

intetidigaredet, nämnts,innebärmedlemsstat atttillförhållandeisuspenderas somen
tidbestår också under denavtalsförhållandetfördragspartfråga upphöri utanattstaten vara

suspensionen varar.
innehåller bestämmelserEuroparådets stadgasåväl FN:skan omnämnasDet att som

uteslutning." avtalgemenskapensförekommandevanligt attDetsuspension och är numera
kränkninggrundsuspensionmöjliggörinnehåller bestämmelserlandtredjemed avsom

Kommissionen,principer.demokratiskaochmänskliga rättigheterförrespekten somav
reglerai avtalgäller dessadetrutinerutarbetatavtal, närgemenskapens har attförhandlar

ochmänskliga rättigheterförrespektenkränkningsanktioneramöjligheten att aven
och de s.kEuropaavtalens.k.innehåller flestaSålunda de partner-principer.demokratiska

harandradenavseenden. En partenreglering i dessa attskapsavtalen part ansersomen
Sådanaåtgärder.vidta lämpligakanavtaletåtagande enligtunderlåtit fullgöra ettatt

1990-1995.periodenbeslutunderdomarochDomstolens
SÖSÖ 1949:38.artiklarna9 och8Europarådet,och1946:1och6beträffande artiklarna5FN,Se
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åtgärder skall uppfattas åtgärder i enlighet med folkrätten, dvs. exempelvis suspension.som
biståndsavtal.Suspensionsmöjligheten förekommer i gemenskapensäven

Frågan suspensionsklausul bör införas i grundfördragen kommer med störstaom en
sannolikhet diskuteras årsunder 1996 regeringskonferens med EU:s medlemsstater.att

Som har reflektionsgruppen ocksånämnts frågantagit uteslutning. De flestaupp om
företrädarna har Ävenemellertid varit tveksamma till sådansamtycka till möjlighet.att en

reglering i fördraget uteslutning unionen EU-medlem teoretiskt fulltom en ärom ur av en
måste fråganmöjlig ändå ställas det lämpligt med regleringär denna punkt.om en

Unionen bygger medlemsstaternas föresatser fortsätta för skapa alltatt attprocessen en
fastare sammanslutning mellan de europeiska folken. ifrågasättasDet kan därför om
möjlighet till uteslutning ligger linje med dessa föresatser. Eftersom regeringskonferensen

Östeuropaskall förbereda kommande utvidgning unionen med länderna i Central- ochav
kan det dessutom politiskt olämpligt föreslå fördragsändring skaparattanses en som

Ävenmöjlighet utesluta medlemsstat. vid måsteuteslutning naturligtvisatt en en samma
vid utträde handelspolitiskasätt relationer klargöras och skydd för enskildaettsom

upprätthållas. Mot denna bakgrund förefaller det inte lämpligt i det fördraget skapaatt nya
möjligheter till uteslutning medlemsstat.av en

återtagandeNationellt beslutsbefogenheterav

medlemsländerEU:s har sina överlåtitanslutningsfördrag delar sin nationellagenom av
beslutskonpetens till de europeiska gemenskaperna och det institutionerna inom dessaär
gemenskaper har befogenhet sådanafatta beslut blir gällande i medlems-attsom som
länderna.

Inledningsvis har Grundlagsutredningen behandlade frågan återtagandenämnts att om av
överlåtnade beslutsbefogenhetema. ansågUtredningen det borde skyldighet föratt vara en

Sverige medlem lojalt verka för uppnåttsdet kan bevaras ochatt att gemensamtsom som
vidareutvecklas. Samtidigt menade utredningen inte kunde utesluta möjlighetenatt man av

gemenskaperna i sådantavlägsen framtid utvecklas Sverige finneratt sättett atten
anledning dra sig samarbetet. Sverige sådanOm skulle finna åtgärd nödvändigatt ur en
ansåg utredningen de beslutsbefogenheter överlåtits till Europeiska gemenskapernaatt som

återtasskulle kunna riksdagsbeslut med enkel majoritet. Utredningen ansågett attgenom
sådanmedlemskapet i situation grundlagsreglerad fanns risk för svenskaom atten vore

domstolar riksdagsbeslutet skulle sig skyldiga fortsätta gemenskapsrättentrots attanse ge
företräde. Utredningen ansåg därför inte grundlagsstadganden skulle be-att man genom

Sveriges handlingsmöjlighetergränsa vad följer den fördragsmässigautöver som av
lojalitetsplikten.

75Se avtaletden4 november1995 ändring den fjärde Lomékonventionenpunkterna 3 och 65,ex. om av
1959/96:36.seprop.

75Grundlagsutredningensbetänkande ochvåraEG grundlagarSOU 1993:14, l7, 92,93.s.



49

lagen harEuropeiska unionenanslutning tillSverigesmed anledningI genomav
gemenskapema.Europeiska Detöverlåtits tillbeslutsbefogenheteribestämmelsen 3§

regeringsformen.första stycketi 10 kap. 5 §bestämmelsen finnskonstitutionella stödet för
sågemenskapema längeEuropeiskaöverlåta beslutanderätt tillriksdagendenna kanEnligt

regeringsformen och iimotsvarande deträttighetsskyddhardessa ett gessomsom
för Sverigeskan grundernahellermänskliga rättigheter.Europakonventionen om

konstitutionelladet svenskaprinciper bärgrundläggandestatsskick och andra uppsom
grundlag.överlåtas samtidig ändringutansystemet av

deni anslutningslagen,måste ändringregeringsformenibestämmelsernaEnligt omen
gemenskapema, beslutasöverlåts till Europeiskabeslutsbefogenheterytterligareinnebär att

grundlag.för ändringföreskrivsordningeller i denmajoritetkvalificeradmed avsom
majoritet.sedvanlig enkelmedriksdagsbeslutemellertid upphävaskanLagen ettgenom

tillträdeslagen."för danskagäller denSamma
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Bilaga

Wienkonventionen
Artikel 62

undamental förändring omständigheterF av
fundamental förändringEn omständigheter inträffat i förhållande till demav som som

förelåg tiden ingåendevid för traktats och icke förutsedd kanparternaen som var av
åberopas frånträdaskäl till traktaten kraft såvida ickeeller den,sättaattsom ur

förhandenvaron dessa omständigheter utgjordea väsentlig förutsättning förav en
samtycke till bundna traktaten; ochparternas att vara av

verkningarnab denna förändring genomgripande ändrar räckvidden deav av
återstårförpliktelser fullgöra enligt traktaten.attsom

fundamentalEn förändring åberopasomständigheter kan skäl till sättaattav som en
kraft frånträdatraktat eller denur

fastställera traktaten ellergräns;om en
b den fundamentala förändringen följden brott den åberoparär ett partom av av som

den antingen någonförpliktelse enligt traktaten eller internationell för-mot moten annan
pliktelse i traktaten.gentemot parten annan

enligt föregående åberopaOm de bestämmelserna kan fundamentalparten en
förändring omständigheter skäl till kraft eller frånträdatraktat den,sättaattsomav en ur

också åberopa förändringenkan den skäl för suspendering traktaten.som av
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Abstract

citizenshipThe of the Union has different objectives: the individual andtwo to protect
his rights,strengthen and give the European Union like dimension andto statea more
itsstrengthen democratic legitimacy.

who citizen ofA member State usually also citizen of the Union. Onlyperson a a a
Member State nationals citizens of the Union, and therefore impossible to get toare or
lose this citizenship without becoming national losing nationalitythe of Membera or a
State. The Member States have exclusive decide who their nationals.competence to are
The Community has such and in decidecompetence, competence tono consequence no
which who considered citizensbe of the union. In Member Statesto mostpersons are every
national citizen also citizen of the Union. But there exceptions. Both Uniteda are
Kingdom forand Germany has exemple made declarations which they define who are
their citizens for community purposes.

The union citizenship citizenship sui generis supranational level, and does nota on a
replace the national citizenships of Member States. confers special rights thea upon
citizens of the Union, and these rights additional the civil rights in the Membertoare
States. Every citizen of the Union residing Member State of which he nationalnota a

given the right and stand candidate in municipal elections and electionsto vote to as a
the Parliament. citizenEuropean Every of the Union also entitled diplomatic andto to

protection countriesconsular in third where his represented. He has alsocountry notown
the right petition the ParliamentEuropean and apply the Ombudsman. Everygot to to to

citizen of the Union expressly given the right resideand freely within theto move
territory of the Member States. Third nationals residing Unionthe have the rightcountry to
petition Parliamentthe European and apply the Ombudsman. Citizens of th EEA-to to
countries and citizen of the Union’s family members also have rightthe freelytoa move
within Union.the

of citizenship ofThe weakness the the Union its dependence nationalthe citizen-on
ships of differencesthe Member States. The between the nationality oflaws the Member
States, and the fact that only nationals of the Member States benefit from of the rightsmost

citizenshipattached the of the Union therefore discussed.be But the differencesto must
between the Member of difficultStates harmonize. The question whethertoare course

possible make existingthe and future rights of Community independentlaw of theto
national citizenships. This would give from third countries risiding in the Union thepersons
possibility benefit from those rights.to
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i EUMedborgarskap —

innebördochräckvidd

BernitzUlf
BernitzLokrantzHedvigoch

Inledning
unionsmedborgare.ocksåvanligenEU-landimedborgare ärfullvärdig ettärEn somperson

medborgarskapet,nationella utandetersättainteUnionsmedborgarskapet attär avsett
i hansmedborgarskapetmedborgarskap utöverslagsenskilde extradentillkommer ettsom

och kani EU sägasmedborgarskapsärskiltalltsåUnionsmedborgarskapet är ettland.eget
unions-innebärenskildedenindividen. Förenskildedenförgenerissuirättighetvara en

medlems-sigriktarvissarättigheter, motvissaharhanfrämstmedborgarskapet varavatt
EG.andraoch motstaterna

somunionenEuropeiskaFördrageti EUinfördesUnionsmedborgarskapet omgenom
AttRomF.8-8eihuvudsakligenoch regleras art1993,novemberkraft 1trädde i

därigenomdeteftersombetydelsei RomFplacerats är storunionsmedborgarskapet av
unionsmedborgarskapet ärReglernakompetensområde.EG-domstolensinom omligger

föråtgärdersärskildanågramedlemsländernai attgäller utandvstillämpliga,direkt
vidtas.införlivandereglemas

detunionen:Europeiskaiintressemedborgarskap ärtvå olikaalltsåfinnsDet avsom
Unionsmed-Unionsmedborgarskapet.ochmedlemsstaternaimedborgarskapetnationella

skapaidelingår strävan ettattnivå ochövemationellligger enborgarskapet somen
ochmedlemsstaternaimedborgarnaföra EUAvsikten närmareärEuropePeoples’ att. sakenuttrycksUnionsfördragettillpreambelndimension. Isocialpolitisk ochEUatt enge

integra-europeiskai denfas"övergå till"beslutnaså medlemsstaterna är att en nyatt
folk".mellan sinasolidariteten"stärkaönskarochtionsprocessen

unionsmed-förgrundenmedlemsländerna utgörimedborgarskapetnationellaDet
unions-medlemsland kanimedborgare varaettEndast den ärborgarskapet. som
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medborgare. Därför medlemsländernasär medborgarskapslagstiftningar vikt förstorav
unionsmedborgarskapet.

Det kan konstateras intedet finns några enhetligaatt regler i medlemsstaterna hurom
får medborgarskap i de olika länderna. Såväl jus soli-principen dvs födelseplatsman avgör

medborgarskapet jus sanguinis-principen dvs släktskap medborgarskapetsom avgör
används. I varje medlemsland har dock bam födda i föräldrar medborgare,ärstaten, vars

äktenskapÄmedborgarskap. Medborgarskapet kan också påverkas skilsmässa,tav ex
adoption. Dessa begrepp kan definieras olika i skilda medlemsländer vilket då kan leda till
skillnader mellan Ävenmedlemsstaternas medborgarskapslagstiftningar. relationer mellan
medlemsstater föreoch detta kolonier och olika politiska ståndpunkter kan påverka
medborgarskapet. Det finns inte någraheller regler i medlemsstaterna för hurgemensamma

unionsmedborgare fåskall medborgarskap i medlemsland sitten ett än ursprungsland.annat
Det bör dock de svenska, finska och danska medborgarskapslagarnanoteras att utarbetats i
nordiskt samarbete.

I 82 fastslåsRomF "unionsmedborgarna skallart ha de rättigheteratt och skyldigheter
föreskrivs i detta fördrag". Hänvisningen till detta fördrag torde hänvisningsom tillvara en

RomF i dess lydelse efter ändringarna gjordes Unionsfördraget. Det knappastärsom genom
möjligt tolka detta fördrag syftande hela Unionsfördraget,att vilket skulle, utöversom
RomF, inkludera det mellanstatligaäven samarbetet inom för andra och tredjeramen
pelaren. Unionsmedborgarens rättigheter skulle då kunna begränsas mellanstatligagenom
beslut och detta kan inte ha varit avsikten med stadgandet. Placeringen unionsmed-av
borgarskapet under visarRomF istället önskan kompetensEG området.atten ge

I 8a-8d RomF tillerkänns unionsmedborgaren rad olikaan rättigheter: fri rörlighet ochen
uppehållsrätt i medlemsstaterna, och valbarhetrösträtt i kommunala val och i val till
Europaparlamentet, diplomatiskt och konsulärt skydd i tredje land, fram-rätt göraatt
ställningar till Europaparlamentet och vända sig tillrätt ombudsmannen. Utöveratt dessa
rättigheter, tillerkänns unionsmedborgaren också rättigheter på håll i RomF. Exempelannat
finns i RomFs avdelning VIII sociala bestämmelser, utbildning, yrkesutbildning,
avdelning kultur,IX avdelning folkhälsaX avdelning XI konsumentskydd och
avdelning XVI miljö. I sin unionsmedborgarskapet 1993 skriverrapport kommis-om
sionen unionsmedborgarens rättigheter "are in effectatt granted constitutional bystatus
being enshrined in the Treaties themselves. These rights be construed broadly andtoare
exceptions them be construed narrowly, into accordance withto the general principlesare

Justice.of Community law recognised by the Court of
Enligt 82 RomF skall unionsmedborgaren också haan de skyldigheter föreskrivs isom

RomF. Medborgerliga skyldigheter i land kan röstplikt och värnplikt.ett t RomFex vara
innehåller emellertid inte några egentliga skyldigheter för unionsmedborgaren rösträtten i

8b konstrueradär rättighet. Vissa artiklarart i RomF kan dock naturligtvis framståsom en
skyldigheter för den enskilde, 85 förbud konkurrensbegränsandetsom art avtal.motex om

1COM 93 702final
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unionsmedborgare.egenskapirättighetergemenskapsrättsligafårenskildeDen av
inte detochövemationellt plan ersättertillkommitharUnionsmedborgarskapet ett

unionsmed-tillknutitshari RomFrättigheternaEftersommedborgarskapet.nationella
därmed ännivå, ochöverstatlig är naturockså dessaliggerborgarskapet annanav enen

unionsmed-tillknutitsrättigheterrättigheterna. Demedborgerliganationellade som
kanland. Dei sitthan harrättigheterdeenskilde egetdentillkommer utöverborgarskapet

unionsmed-allaför"paraply-rättigheter", ärslagsdärför gemensammasägas ett somvara
ochbeslutsprocessEUsförinombestämsrättigheterVilka dessa ärborgare. ramen

rättstillämpning.
defår tillgång till allaunionsmedborgarevarje ärsjälvklartinteDet attär somperson

Storbritan-exempel kanSom nämnasunionsmedborgarskapet.tillknutitsrättigheter som
unions-ochmedborgarebrittiskaKanalöarnaoch ärIsle of Maninvånarnanien, där

ochförrörlighetfrifrån reglernaundantagitsuttryckligen personermedborgare, ommen
dock intefemårsperiod skallStorbritannien underigång har bottnågontjänster. De ensom

ändamål.för dettaKanalöarnaellerIsle of Maninvånareräknas som
för icke unions-gällerunionsmedborgarna äventillerkännsrättigheterNågra de somav

EuropaparlamentettillframställningsrättunionsmedborgareickeSålunda harmedborgare.
friaLikaså dentillkommerRomF.138d, l38e8d,attombudsmannenhosoch klagorätt

Liechtenstein.Island ochEES-ländema Norge,imedborgareärrörligheten sompersoner
Även unionsmedborgarensgemenskapsrätten.inteEES-avtalet ochdockföljerDetta avav

uppehållsrätt iochfri rörlighettillhar,nationalitet de än rättvilkenhar,familjemedlemmar
unionen.

efter haochkommissionenförslagenhälligt beslut attrådetfår8eEnligt avart genom
rättigheterdekompletteraellerstärkaförbestämmelserEuropaparlamentet atthört anta

fått myckethärmedharUnionsmedborgarskapetRomF.8-8diföreskrivs enartsom
förändras. Dettaunionenmedutvecklas i taktochförändrasoch kan attkaraktärdynamisk

unionsmedborgarensreglerauttömmandebörjanfrånredangårdå det inteviktigt attär
med ifannsrättighetertillde förslagMångaRomF.8-8drättigheter i somart av

hälsosamtillföll bort,sedan rättunionsmedborgarskapet tförhandlingarna exsommenom
kan dettarättigheter sättsocialaOcksåinföras.kommadärförmiljö, kan attsenare

förändrarådet möjlighetalltså attunionsmedborgarskapet. Härtillknytas enges
Unions-i Nbeslutsprocessenanvändabehöva arträttigheterunionsmedborgarens attutan

rättig-kompletteraellerstärkaförbestämmelserRådet dock bara attkanfördraget. anta
Rådetanvändas.beslutsprocessennormalamåste denrättigheternaförsvagaheterna. För att
förinte hellerochplikterunionsmedborgarens attförändra8e föranvändakan inte attart
förtill grundliggainte hellerkanArtikelnunionsmedborgare. enbestämma ärsomvem

rekommenderaRådet skallmedborgarskapslagar.medlemsstaternasharmonisering av
ske iskallenligt 8e. Dettabeslutatsbestämmelserde artmedlemsstaterna omatt anta som

alltså inteRådets beslutbestämmelser. ärkonstitutionellamedlemsstatsvarjemedenlighet
förklaringdansksista ordet. Iharmedlemsstaternabindande omautomatiskt enutan

EuropatiskeDenTraktaten"intet idanskarnauttryckerunionsmedborgarskapet att om
skabetilforpligtelsesigt etlzengere atellerumiddelbartmedførerUnion nogen
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unionsmedborgerskab, der ligger linje med statsborgerskab i nationalstat. Spørgs-en
målet ikke".2Danmarks deltagelse i sådan udvikling opstår derfor Härmed villom en
danskarna de kan kontrollera åtgärderde vidtas enligtgarantera att 8e RomF, förartsom att
förhindra det nationella medborgarskapet påverkas alltför mycket.att

Unionsmedborgarskapet består två huvudsakliga delar, dels offentligrättsli delav en mer g
och dels ekonomisk del. Man kan hävda det sig två slagsrör medborgarskap iatten mer om

Till den oflentligrdttsliga delen hör själva unionsmedborgarskapet,ett. förhållandetdvs
mellan den enskilde individen och unionen frågan unionsmedborgare.ärsamt om vem som
Hit hör unionsmedborgarensäven rättigheter. Till den ekonomiskamerparten delen hörav
främst unionsmedborgarens fria rörlighet och uppehållsrätt i andra medlemsstater.

Unionsmedborgarskapets utveckling och syften
Utveckling
Tanken ytterligare de europeiska folken intenärma Redan i preambeln tillatt är RomFny.
framgår syftet "lägga grunden till allt fastare sammanslutning mellan deatt europeiskaen
folken.

Införandet medborgarskap europeisk nivå har diskuterats inom EG sedanett 1970-av
talet. Vid förhandlingarna upprättandet europeisk union kom unionsmedbor-om av en
garskapet i fokus. främsta bidragetDet i utvecklingen unionsmedborgarskapet gjordesav

den spanska regeringen. I dokumentet Towards CitizenshipEuropean hävdade denav a
spanska regeringen medborgare i andra medlemsstater inte behandlades någotatt annatsom

privilegierade utlänningarän medlemsstaterna. framhöllDen den utvecklingattav som
skett RomF otillräcklig och efterlyste europeiskt medborgarskap.runt ettvar

unionsmedborgarskap.3Kommissionen understödde idéerna Detta gjordeett ävenom
den danska regeringen. Danskarna förespråkade för unionsmedborgarenrätt iröstaatten
lokala val i den medlemsstat där han bosatt, upprättandetär ombuds-samt ettav
mannainstitut.

rättigheterRådet menade unionsmedborgarskapet skulle byggas kringatt tre grupper av
Första rörde medborgerliga rättigheter deltagande i tillval Europaparlamentetgruppen

eventuellt deltagande i kommunala val. Den andra rörde socialasamt ett ochgruppen
ekonomiska rättigheter exempelvis fri rörlighet och likabehandling. tredjeDen gruppen
rörde diplomatiskt skydd för medborgarna i medlemsstaterna utanför EGs gränser.

Vissa rättigheter, framför allt för unionsmedborgarerätten delta i kommunala val i detatt
land där de bor, motarbetades flera medlemsländer. Unionsmedborgarskapet dockav var
inte någon speciellt frågakontroversiell vid förhandlingarna den Europeiska unionen.om
Danskarna röstade emellertid i folkomröstning införandet unionen vilket bl.a.moten av
ledde till flera förtydliganden unionsmedborgarskapet. I dessa förtydliganden, Edin-av

2Förklaringen ensidigttilläggtill Edinburghöverenskommelsen,är vidareett avsnitt3.1se
3COM 90 600final
4Bull EC 12/90
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framkommerdärtill,tilläggdanskt attensidigtochburghdeklarationen ett
det intemedborgarskapet,nationelladet attänunionsmedborgarskapet är naturannanav en

medlemsländernaimedborgarskap etc.skall ersätta

syfteUnionsmedborgarskapets
införasigföresattharframgår medlemsstaterna ettattUnionsfördragettillpreambeln attUr

också ländernaframgårländer. Häri sina attför medborgarnamedborgarskapgemensamt
sammanslutningallt fastareskapandetsig fortsätta motföresatthar av enatt processen

enlighetmöjligt iså medborgarnafattasbeslutet näradärfolken,europeiskade sommellan
Unionsför-också ifast AslåsDettanärhetsprincipen. artsubsidiaritetsprincipenmed
skyddetmål stärkaskall hafastslås unionen attUnionsfördraget avB attI somdraget. art

unions-införaintressenoch etträttigheter attmedborgaresmedlemsstaternas genom
medborgarskap.

dettvå delar. Förolikaindelas imålsättningar kanochsyftenUnionsmedborgarskapets
deträttigheter. Förförstärka hansindividen ochenskildedenskyddadetförsta attavser

låta unions-bldimension,statslik attunionendet genomaandra att merengeavser
livet.politiskadetdelta imedborgama

blivitgemenskapenrättigheter i star-enskildesdenharunionsmedborgarskapetGenom
med-ochgemenskapenbåderättigheter motfåtthar motUnionsmedborgarenkare.

val ochkommunalaideltauppehålla sig fritt,och rättensig attRätten röralemsstaterna. att
måste allaskyddkonsulärtdiplomatiskt ochtilloch rättenEuropaparlamentetval tilli

non-diskrimineringsprincipmedlemsland. Enellermedlemslandi ettförverkligas avett
Också denskyddet.konsuläradiplomatiska ochdetförval ochdelta igäller för rätten att
rättigheterfåttharUnionsmedborgaren ävennon-diskriminering.byggerfria rörligheten

iEuropaparlamentettillframställningarenskilde kan göraDengemenskapen.gentemot
klagomål tillockså framföraverksamhetsområde. kanHangemenskapensfrågor rörsom

gemenskapenshosverksamhetenmissförhållanden ifrågori rörombudsmannen som
ochinstitutioner organ.

rättigheterenskildesstärka den utaninte baradockUnionsmedborgarskapet attavser
och unionen.individenenskildedenmellanförhållandeockså skapa nyttettatt

has"the Treaty1993unionsmedborgarskapet atti sinskriverKommissionen rapport om
and the EuropeanMember Statesof thecitizensthelink betweenpoliticaldirectcreated a

offosteringaim oftheCommunity, withwith theexisted senseasuchUnion neveras
ilivet EUUnion".5 politiskai detdeltaUnionsmedborgarna rätt attwith theidentity ges

beslutsprocesseri EGsinsynochEuropaparlamentet, genomtillvaldirekta engenom
Unions-ombudsmannen.hosklagorättenochEuropaparlamentettillframställningsrätten

insyn.förEU öppetmedborgarskapet göraatt meravser
unionsmed-intressenoch ärrättighetermedborgarnasförskyddetstärktadetUtöver

KommissionensIdemokratiskt EU.utvecklingenibidrag ettmotborgarskapet merett

5 final70293COM
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förslag till fördragstext unionsmedborgarskapet 1991 uttalas unionsmedborgar-om att
skapet del iär stärkasträvan gemenskapens demokratiska legitimitet,att "bothen

citizenship.6supplementing and transcending the national Kommissionen skriver att
unionsmedborgarens rättigheter skall avspegla den ekonomiska, politiska och sociala
utvecklingen i unionen. Också i andra dokument har kommissionen uttalat unions-att
medborgarskapet motverkar det demokratiska underskottet och stärker den demokratiska

EU.7legitimiteten inom Rådet uttalade 1990 unionsmedborgarskapet "will underpinatt the
Union.3democratic legitimacy of the

Unionsmedborgarskapet måste också federalistiskt perspektiv. Det kanett sägasses ur
försök skapa "statsfolk" i EU. Den enskilde unionsmedborgarenett att vissaettvara ges

rättigheter påminner de medborgerliga rättigheterna i Hit hör frisom om stat. ten ex
rörlighet uppehållsrättoch i unionen, diplomatiskt skydd i tredje land, visst skydd gentemot
åtgärder vidtagna gemenskapens institutioner delta i det politiskarätt livet isamt attav
gemenskapen och valbarhet i tillrösträtt val Europaparlamentet. Ett "statsfolk"genom ger
unionen identitet skild från medlemsstaternas.en egen

Unionsmedborgarskapets federala drag dock ganskaär Den enskilde individen isvaga.
medlemsstaten äri första hand medborgare i medlemsstat och inte i unionen. Rätten atten
delta i det politiska livet i det landet betydligt starkareär de politiska rättigheternaänegna
inom EU, diplomatiskt skydd den enskilde sker i första hand hans landav eget etc.av
Unionsmedborgarskapet helt uppbyggt ochär beroende det nationella medborgar-av
skapet. Politiskt och symboliskt dock unionsmedborgarskapetär viktig del ien en
federalistisk utveckling, inte minst därför begreppet känsla samhörighet mellanatt ger en av

Ävenfolken. Själva ordet unionsmedborgarskap i sig federalistiskär landvinning.storen
unionsmedborgarna inte i dagsläget femton statsfolkär finns det dockett utanom stora

möjligheter utveckla unionsmedborgarskapet vidare. Ju fler rättigheteratt tillerkännssom
unionsmedborgaren och den enskildenärmare knyts till gemenskapen, destopersonen

kommer unionsmedborgarna uppfattas europeiskt folk.att ettmer som

Unionsmedborgarskapets struktur
Medlemsstaternas bestämmarätt medborgareatt ärvem som

"l, Ett unionsmedborgarskapinförshärmed.
Varje medborgarei medlemsstatär skall unionsmedborgare.personsom en vara

Unionsmedborgarnaskall ha de rättigheteroch skyldigheter föreskrivs i dettasom
fördrag." Art 8 RomF.

Endast den medborgare i medlemsstatär kan unionsmedborgare. Unions-som en vara
medborgarskapet alltsåbygger på medlemsstaternas nationella medborgarskap och heltär

° Bull EC Suppl2/91
7COM 90 600
3Bull EC 10/90
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sin lagstiftningensidig kompetensMedlemsstaterna hardessa.beroende att genomenav
med-Eftersom endast denländerna. äri demedborgarebestämma är somegnasomvem

det medlemsstaternaunionsmedborgare, avgörmedlemsland kan äriborgare somett vara
någonöverlämnatMedlemsländema har inteunionsmedborgare.vilka ärsompersoner

i hurdärför inga regler R0mFmedborgarskapsområdet. finnsDettill EGkompetens om
linje med folkrätten. Detligger helt imedborgarskap. Dettafår eller förlorar etten person

i och deraskärnan EUMedlemsstaternastruktur.också med EUs äröverensstämmer
skall respekteras.identitet

medborgare ibestämmaensidig kompetens ärharvarje medlemsstatAtt att vem som
Micheletti-fallet.9iEG-domstolenfastslagitslandet har även av

vägradesbåde och Italien,Argentina rättmedborgare iMicheletti, attHerr som var
därmed, enligtArgentina ochihan tidigare bottOrsakeni Spanien.etablera sig attvar
förnekadeSpanienmedborgarskap.argentinsktskulle halagstiftning, attspansk anses

Spanienkonsekvenser.några gemenskapsrättsligaItalien hademedborgarskap iMichelettis
inågon motsvarighetinte hadei Italienbosättningvissa kravdessutomuppställde som

i land,medborgaredefinitionenuttalade ärDomstolen ettitaliensk rätt. att somav vem
ligger inom denmedborgarskap,för förlorafå medborgarskapförvillkoren attsamtatt

såledesinnebördkonkretaMicheletti-fallets ärkompetens. attenskilda medlemsstatens
givitmedlemsstatmåstegemenskapenvarje medlemsstat och attacceptera enen annan

medborgarskap.person
etablerings-villkor försämrarensidigt införahar intemedlemsstat tEn rätt att exsom

och huroberoendegällermedborgare. Detta närmedlemsstatsförrätten avannanen
fråga ytterligarei haroberoende ettförvärvats,medborgarskapet samt personenav om

till etable-domstolen ledaenligtNågot skulleland.i tredje attmedborgarskap annat
till land.från landväxladeringsfriheten

fastslår varjedentill internationelldomstolen närhänvisar rättMicheletti-fallet attI
få medborgarskapförförutsättningarnafastställasjälvmedlemsland har atträtt respatt

fårtill internationellHänvisningenlandet. rättiförlora medborgarskap vara enanses
mellanvissa konflikterför lösandeårs Haagkonventioni 1930hänvisning till 1art av

medborgarskapslaganlo lagstiftningsinberättigadHär stadgas: "Envar är attstat genom
övrigaerkännaslagstiftning böri Dennamedborgarevilkabestämma, äro staten. avsom

internationellkonventioner,internationellastår överensstämmelse medsåframt idenstater,
område.medborgarskapsrättensrättsgrundsatsererkändasedvänja och allmänt

gäller ärmedborgarskapmåste ävenPrincipen personenacceptera omatt en personsman
medlemsländer. såväl medlemsstat Aimedborgaretvåi En ärmedborgare somperson

ii medlemsland Ahan botti A,åberopa sitt medborgarskap B ävenkanB, mot omsom
liv.hela sitt

utövandet RomFsgällerdetfått irrelevantmedborgarskap närhar ärHur avpersonen
Domstolenmedborgarskapet.ficknågonheller inte rollspelarrättigheter. Det när personen
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fastslagit inte möjligthar det behandla medborgare i medlemsstater olikaär beroendeatt att
på såoch hur de fick medborgarskap, länge de imedborgare medlemsstatnär vid denär en

12tidpunkt de vill utnyttja gemenskapsrätten.
medborgarskapI Förklaringen medlemsstat, finns under Unionsfördraget,iom en som

har medlemsstaterna följande:enats om

"Konferensenförklarar det i Fördraget upprättandet Europeiskagemenskapennäratt, om av
hänvisastill medborgarei medlemsstatema, fråganskall medborgarskapiom enpersons en
viss medlemsstat uteslutandeunder hänvisningtill berördaden medlemsstatensavgöras

lagstiftning. Medlemsstaternakan upplysningsvisklargöra vilka iegen personersom
förhållandetill gemenskapenskall derasmedborgare inlämnaattansesvara genom en
förklaring till ordförandeskapet;dekanvid behovändradennaförklaring. "

Förklaringen folkrättsliga regler speciella gemenskapsrättsliga regler. Attrör änsnarare
frågan medborgarskap i medlemsstat skall uteslutande underavgörasom en persons en
hänvisning till denna lagstiftning, ligger helt i linje med den tidigare nämndastats egen

års alltsåHaagkonvention medborgarskap. uttryckligt1930 Detta erkännandeär ettom av
framgår måsteaccepterade folkrättsliga principer. förklaringen medlemsstaternaUr att

erkänna varandras medborgarskapslagstiftning, vilket innebär varje medlemsstat skallatt
medborgare i medlemsland. Medborgarskapet kanäracceptera att ett annaten person

ifrågasättas. framgår tillämpligUr förklaringen vidare gemenskapsrätten inte föräratt att
i medlemsland. Kommissionen skriver förklaringenmedborgareavgöra är ett attvem som

Micheletti-fallet.domstolens utslag imedöverensstämmer
folkomröstning röstade danskarna förslaget införande EuropeiskaI 1992 mot om av

förtydligande gjordes iunionen. Ett ytterligare unionsmedborgarskapet Edinburgh-av
bl för danskarna till unionen iöverenskommelsen, röstaövertyga nästaatt atta om

folkomröstning:

"Theprovisionsof of the etablishingthe EuropeanCommunityrelatingPart Treatytwo to
citizenshipof theUnion givenationalsof theMemberStatesadditionalrightsandprotection

specified do the placeof nationalcitizenship.in thatPan.They take Thenot any wayas
questionwhether individual the nationalityof MemberStatewill be settledan possesses a

concemednsolelyby reference thenationallaw of theMemberStateto

fastslås gång fråganHär ytterligare har medborgarskap iatten om en person en
ifråga.medlemsstat skall enbart lagstiftningen i medlemsstaten Här preciserasavgöras av

vidare de rättigheter följer med unionsmedborgarskapet gäller de rättigheterutöveratt som
följer nationella Unionsmedborgarskapet inte någotdet medborgarskapet. skallsom av

Edinburghöver-träda i det nationella medborgarskapets ställe. börDetsätt noteras att
politiskenskommelsen bara förklaring hur Unionsfördraget skall tolkas. Denär överen
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ursprungligahåller sig inom denUnionsfördragetiFörändringaringamedför utan
fördragstexten.

Edinburghöverenskommelsen:tillensidigt tillägggjordeDanmark även ett

fra begrebetforskelligtheltjuridisk begreb,politiskUnionsborgerskabl. et somer noger
DanmarksgrundlovKongerigetanvendtihvori dettebetydning,statsborgerskabi den oger

umiddelbartmedførerUnionEuropatiskeDeni Traktatenlntetdanskei det retssystem. om
på linjeunionsborgerskab,der liggertil skabeforpligtelsepå sigtlaangere eteller atnogen

sådanideltagelseSpørgsmålet Danmarksnationalstat.statsborgerskabi enmed omen
opstårderforikke.udvikling

andenstatsborgerframåde i sig selvikkeUnionsborgerskabgiver en2. ennogen
pligter,rettigheder,af deellerstatsborgerskabopnå dansktilmedlemsstat nogenatret

juridiskeforfatningsmaessige,Danmarksaffølgerfordele, ogellerprivilegier som
derrettigheder,specifikkeallerespekterefuldt udDanmark vilregler.administrative

medlemsstateme."frastatsborgeregaelderforTraktaten,afudtrykkeligt følger ogsom

danskanationelladetkaraktärhelt änunionsmedborgarskapet ärHär annanatt avanges
unionsmed-skapaförpliktelsenågoninte heller ettfinns attmedborgarskapet. Det
Unionsmed-nationalstat.medborgarskap ilinje mediliggerborgarskap ett ensom

privilegier ellerplikter,rättigheter,ellermedborgarskapdanskttillinteborgarskapet rättger
förklaringendanskadenallmäntregler. Detdanska är attaccepteratföljerfördelar avsom

medborgarskapet.regleraexklusiva kompetensmedlemsstaternas attbekräftarbara

föri medlemsstaternamedborgarskapmellanSkillnader
ändamålgemenskapsrättsligarespektivenationella

imedborgarskapetbetydelsedenskilja mellansammanhangi dettaviktigtDet är att
gemenskapsrättsligaförbetydelseoch dessplanetnationelladetharmedlemsstaterna

ochrättigheternationellamedborgarskapetreglerarfunktionenförstnämndaändamål. denI
sistnämndavärnplikt. denIparlamentsval ochirösträtti medlemsstaterna,skyldigheter t ex

faller undermedlemsstaternaivilkamedborgarskapetreglerar sombetydelsen personer
finns irättigheterdeoch harunionsmedborgare somDessa ärgemenskapsrätten. personer

RomF.
ocksåmedlemslandifullvärdig medborgare ettdenhuvudregeln ärEnligt är person som

fastslås ärvarjedär detRomF,81 attföljerDetta person somunionsmedborgare. artav
innebärkommissionenEnligtunionsmedborgare.skallmedlemsstatimedborgare varaen Union.15of thecitizen"automaticallymedlemsstati ärmedborgarevarjedetta aatt en

klartmedborgarnadär äriländer Europasådanatillämpa ilätt enHuvudregeln är att
med-ellergraderolikafinnsintedär det typermänniskor ochdefinierad avgrupp

därPortugalexempel kan nämnasSomSå Sverige.fallet i annatborgarskap. ettär t ex
unionsmedborgareocksåmedborgare ärnationellvarje ärhuvudregeln att person som

imedborgareförälderÄven portugisiskifödda Macao varatillämpas. ansesenavpersoner
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frånPortugal födseln, och utlänningar boende i Macao kan efter viss tidsperiod,en genom
fånaturalisation, medborgarskap i Portugal. Dessa de har sambandär, trots attpersoner

med inteMacao och Portugal, medborgare i Portugal för gemenskapsändamål. fårDe
tillgångdärmed till rättigheterde tillkommer unionsmedborgare, fri rörlighet.tsom ex

kan bli invånarnasDetta avgörande betydelse för i möjlighetMacao flytta tillattav
europeiska länder så småningom återlämnasMacao till Kina.när Det kan Hongnoteras att

invånareKongs inte unionsmedborgare. Hong tillhör inteär Kong de OCT-områden
Overseas Countries and Territories behandlas i 2273 RomF och på dennaärartsom
grund uteslutet.

I länder med komplicerade medborgarskapslagstiftningar, exempelvis Frankrike ochmer
invånareStorbritannien, där i fd kolonier, protektorat har vissäven medborgarstatus, äretc

svårarehuvudregeln tillämpa. mångaFör undvika alltför endast haratt att att personer, som
löst samband med medlemsstat, blir tillåtsunionsmedborgare undantag frånett en

huvudregeln. Medlemsstaterna kan definiera vilka skall deraspersoner som anses vara
förhållandemedborgare i till gemenskapen. såDenna kan definieras denattpersongrupp

inte nödvändigt identisk den ändamål.med medborgare för nationella dåär kanär Detsom
skillnader mellan de har nationella medborgerliga rättigheter ochvara persongrupper som

skyldigheter gemenskapsrättsliga rättigheter. medlemsstatenNär förklaringgörresp en av
detta slag den bunden de grundläggande folkrättsliga reglerna för fråntaär ochattav ge
någon medborgarskap. Stora har historiska eller andra sambandgrupper av personer, som
med intekan medborgare för ändamål.gemenskapsrättsliga Inte hellerstaten, anses vara
kan medlemsstaten frånde medborgarna rättigheter iutestänga stora grupper av egna

dågemenskapsrätten. Dessa kan vända sig till EG-domstolen.ev
Medlemsstaterna understryker i den nämnda Förklaringen medborgarskap iovan om en

medlemsstat sin definiera vilka medborgare för gemenskapsändamål.rätt är Häratt som
fastslås medlemsstaterna frivillighar möjlighet upplysa övriga medlemsstater ochatt atten
gemenskapen vilka skall förhållandederas medborgare i tillom personer som anses vara

sådan förklaring alltsågemenskapen. En kan vid behov ändras, inteoch bindande förär
medlemsstaten. detta vis informera övrigaAtt medlemsstater med-ärom vem som
borgare underlättar kraftigt den praktiska tillämpningen de till unionsmedborgarskapetav
knutna rättigheterna.

Någon förklaring denna har inte avgivits i samband unionensmed införande.ännutypav
tvåSedan tidigare föreligger dock viktiga förklaringar. Storbritannien och Tyskland gjorde,

vid sina respektive inträden i EG, ensidiga förklaringar där de definierade den befolk-
fåningsgrupp skulle tillgång till EGs regelverk. innebärDen tyska förklaringen allaattsom

de i Grundgesetz definieras tyskar skall omfattas gemenskapsrättens regler.som som av
Detta innebär inte bara tyska ocksåmedborgare, tyska flyktingar och frånatt utan personer
f.d. områdentyska kan utnyttja gemenskapsrätten. såledesDefinitionen tysk vidareärav

enbart medborgarskap och inkluderar inte någothar personligtän elleräven personer som
territoriellt samband lågmed Tyskland. vida definitionDenna till grund för bestämmandet

den befolkningsgrupp tillgångfick till gemenskapens regelverk. Förklaringenav som
Öst-inbegrep således östtyska medborgare före unifieringen och Västtyskland.även av
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Östtyskar sådanapraktiken flytt gränsen har därmed alltid hafttidigare i bara översom
Tyskland enades kunde utvidgningentillgång rättigheter, fri rörlighet. Närtill EGs t avex

invånare direktgamla kunde inkorporeras iändringar i och det DDRslandet ske RomFutan
EG.

ansågs de komplicerade brittiska medbor-nödvändigbrittisk förklaringEn pga
fastslås brittiskaNationality 1983 enbart med-British Actgarskapsreglema. Genom att

undersåtar med bosättningsrätt imedborgarskapvissa brittiskaborgare, utan men
ifrån immigrationskontroller, medborgareskall undantasStorbritannien och samtsom

Gibraltar skall brittiskaTerritories har samband medDependentBritish ses somsom
gemenskapsrätten. någonhar formförhållandei till Demedborgare personer som av

jämställas med medborgareomfattas förklaringen skallnationalitet intebrittisk avmen som
alltså mellangemenskapsändamål. föreligger skillnader denHäri land förtredje person-

ändamål och denmedborgarskap för nationellanågon form ärhar somavgrupp som
ändamål.gemenskapsrättsligaförmedborgare

ändamål,nationella intedanska medborgare för ärInvånarna Färöarna, ärsom
från invånarna på1972 kananslutningsfördragetEnligt det danskaunionsmedborgare.

sådangemenskapsändamål. Någonförförklaring, bli medborgare ävenFäröarna, genom en
gjorts.aldrigförklaring har dock

inverkan det nationellaGemenskapsrättens
medborgarskapet

medborgarskapet. Medlems-mån inverka det nationellavisskan iGemenskapsrätten
åtaganden vilket kan begränsagemenskapen,allmännabundna sinaär gentemotstaterna av

fastslås enligt vilken medlemsstaternalojalitetsplikt,RomFhandlingsfrihet. I 5deras an en
följerskyldigheter fullgörsåtgärder för säkerställa delämpligaallaskall vidta att att som av

skall under-institutioner.vidtagits gemenskapens Deåtgärder ävenellerRomF avsomav
från åtgärdavstå varjefullgörs. Medlemsstaten skalluppgiftergemenskapenslätta somatt

förhindra medlemsstaternauppnås. kanmål LojalitetspliktenRomFskan attäventyra att
strider gemenskapsrätten.medborgarskapsområdet heltåtgärdervidtar motsom

ensidiga bestämmadomstolen medlemsstaternasMichelettifallet fastslog rättI attatt vem
medVadgemenskapsrätten.skall med respekt förmedborgare utövasär avsessomsom
mållåta regler ochtendens RomFskan dock härinte helt klart. Mandetta är attse en

ändamål.gemenskapsrättsligaföri medlemsstaternapåverka definitionen medborgareav
interespekt för gemenskapsrättenhandla meddock skyldighetenbörDet noteras att att
intepå medlemsstaternakan beroåterupprepades Edinburghöverenskommelsen. Dettai att

också försök lugnaha varitområdet. kansin suveränitet Detberedda släppa attettattvar
Danmark.vissa stater, t ex

kanmedborgaremedlemsstaterna ensidigt bestämmer ärTrots att gemen-somvem
kompetensområde, påverka medbor-åtgärder sittvidtar inomdenskapen, när eget
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åtgärderfråga för främjai medlemsstaterna. kangarskapslagstiftningarna Det t attvaraex
bestämma de gemenskapsrättsligaGemenskapen har härfria rörligheten.den rätt att

medborgarskap.medlemsstaternaskonsekvenserna av

offentligrättsligaUnionsmedborgarens
rättigheter

valbarhetochRösträtt

inte medborgareskalli medlemsstatdärhanVarje unionsmedborgare bosatt är"l. ärsom en
påmedlemsstatdär han bosatt,vid kommunalaval i denoch Valbar ärha rösträtt vara

får följerintei den Dennavillkor medborgarna rätt utövas annatstaten. avomsomsamma
enhälligtrådet 31 december1994skallbestämmelser föredendenärmare antagenomsom

dessaefter ha hört Europaparlamentet;kommissionenochbeslut förslag attav
till särskildamotiverat med hänsynföreskriva undantag detbestämmelserkan ärom

problemi medlemsstat.en
bestämmelser harantagitspåverkar artikel 138.3ochdetillämpningenUtan detatt somav

i medlemsstatdärunionsmedborgare bosattdenna,skall varjeför genomföra äratt ensom
Europaparlamenteti denvid val tillha och valbarinte medborgarehan rösträttär vara

Dennamedborgarnai denvillkor rättdär han bosatt,medlemsstat är staten.somsamma
rådet 31 decemberbestämmelser föredenföljer defår inte närmareutövas annat somavom

och efter ha hörtförslag kommissionenenhälligt beslut1993skall attanta avgenom
motiveratmedföreskrivaundantag detbestämmelserkanEuropaparlamentet;dessa ärom

medlemsstat."Art 8b RomF.problemitill särskildahänsyn en

kommunala valvalbarhet iochRösträtt

land de borkommunala val i det hardelta iandra medlemsstatermedborgare iförRätt att
och regleras iUnionsfördraget Ginfördes artinom EG.länge Detdiskuterats artgenom

iEuropaparlamentet, striktdelta i val tillmedtillsammans rätten8b RomF. Detta är, att
ipolitiska rättigheterna RomF.mening de enda

i kommunalafrån medlemsland deltaunionsmedborgare8b1 rättAn attett annatger
i denmedborgarnavillkordär de bor,i den medlemsstatval staten.somsamma

den har införtsnivå medlemsstaterna,måste nationell iförverkligasRättigheten atttrots
gemenskapsrätten.delsom en av

unionsmedborgaren ivalbarhet förregler ochpåverkar inte nationellaArtikeln rösträttom
94/80 harmonisering medlems-krävsdirektiv 1. Inte hellerlandhans arteget aven

abolish the nationalitymålet is essentiallymed 8b1valordningar eftersom toartstaternas
exercise of the rightmake theMember currentlywhich Statesrequirement to votemostto

ocksåframgårpreambelndirektiv 94/80. Isubject" preambelnstand candidateand to as a
Gemenskapsrättsligproportionalitetsprincipen i 3b RomF.måste tillhänsyn arttasatt

måletuppnå med 8b1.förgå nödvändigtfår längre vadlagstiftning inte än är artattsom
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frånUndantag reglerna och valbarhet kanrösträtt antalet EU-invandraregörasom om
överstiger 20 % befolkningen direktiv 94/80 12.artav

tvåfinns villkor måste fåDet uppfylla för delta i kommunala val enligtattsom en person
gemenskapsrättsliga måsteregler. För det första han unionsmedborgare såsom detvara
definieras i måste8 RomF och för det andra han bosatt i medlemslandet i frågaart vara

medborgare där. Unionsmedborgaren påvalbar och harär rösträttutan att vara samma
villkor medborgarna i den där han bor. Enligt preambeln till direktiv 94/80 är rättenstatsom

delta i kommunala val instance"an of the application of the principle of equality andatt
non-discrimination between nationals and non-nationals and corollary of the right toa move
and reside freely enshrined in Article 8a. iMedborgare landet och unionsmedborgare från
andra medlemsländer skall behandlas i identiska eller liknande situationer.sättsamma
De kan bara behandlas olika de befinner sig i olikartade situationer.om

måsteUnionsmedborgaren uppfylla villkor ställs för medborgare iatt statensamma som en
skall ha och valbar. Om det i bosättningslandet finns regler landetsrösträtt attvara om

skall i fåmedborgare ha varit bosatta landet under viss tid för delta i valet, skallatt en
unionsmedborgare ha uppfyllt detta krav han ibott medlemsstat underanses om annanen

tidsperiodmotsvarande direktiv 94/80 4.art
Det kan konstateras unionsmedborgarens delta i ival det medlemsland där hanrättatt att

ibor inte gäller nationella val dvs parlamentsval, i regionala val dvs val i självstyrande
områden eller i i federation, eller i folkomröstningar. har inteDet möjligtstater ansettsen

unionsmedborgarensutsträcka och valbarhet till sådana dågälla i valrösträtt ävenatt att
dessa alltförhar samband med varje lands suveränitet, och uttryck för landetsnära är ett

och identitet. kommunala intrångsärprägel De valen däremot inte i dengöraanses
nationella suveräniteten varför utlänningar kan möjlighet delta i Frågandessa val.attges

unionsmedborgares deltagande i nationella val i andra medlemsstater denän ärom egna,
känslig inom beror motsättningar federalisterEU. Detta mellan och icke-federalister

fria rörligheten. fria rörligheten fården Den konsekvens medlemsstatsamt attsom en
inte frånkan kontrollera mängden inflyttande unionsmedborgare andra medlemsländer och

mångadärmed inte bestämma icke-medborgarehur skulle ha delta i derätt attsom
nationella valen.

vissa medlemsländer införandethar kommunalI och valbarhet för icke-rösträttav
skapat problem. Såmedborgare fallet i Tyskland, Frankrike och Luxemburg.är Istora t ex

Sverige,andra länder, Danmark, Irland Holland, icke-medborgare, såväloch har allat ex
unionsmedborgare andra, tidigare haft delta i kommunala val, underäven rätt attsom
förutsättning de uppfyllt vissa bestämda kriterier. Sverige krävs utlänning,I utöveratt att en

folkbokförd i fråga,han kommunen i varit folkbokförd årenhar i landet deäratt närmasttre
valåretföre SådanaKommunallagen 1991: 900 kap4 2§. krav kan inte längre ställas

frånunionsmedborgare andra medlemsländer, de inte också påställs medborgarna i detom
medlemslandet. följerDetta non-diskrimineringsprincipen. Icke unionsmedborgareegna av

påverkas dock inte de gemenskapsrättsliga reglerna, varför villkor detta slag kanav av
finnas förkvar dem. I Storbritannien och vissa specifikaPortugal har utlänningsgrupper
haft kommunal tidigare. Storbritannien irländskaI har alla medborgare ochrösträtt även
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enligt avtal, ii Portugal, medborgarekommunal ochi samväldetmedborgare rösträtt
Även ingåSpanien kanBrasilien. avtalhittills dock baraportugisisktalande länder om

med andra länder.kommunal rösträtt
jan 1996 gälla allagenomförts före den l ochval skall hai kommunaladeltaRätten att

i Belgien och Luxemburg där antaletför kommunerhar gjortsUndantagunionsmedborgare.
årvistelse 6 innankräva20%. kommuner haröverstiger Dessa rättEU-invandrare att en

får i kommunala valen.medlemsland delta de Dettafrånunionsmedborgare ett annaten
EU-funktionärema.huvudsakligensigriktar mot

Europaparlamenteti val tillvalbarhetochRösträtt

i valskall och valbarunionsmedborgare havarje rösträttstadgas8b2 RomFI att varaan
påverkadock inte tillämp-skalldär han bosatt. Dettai det landEuropaparlamentet ärtill

Undantaggenomföra denna.vidtagits förbestämmelseroch de1383ningen attart somav
till särskildamotiverat med hänsynföreskrivas detfrån valbarhet kan ärochrösträtt om

områdensådana där mängden EU-kan förUndantagi medlemsstat. görasproblem en
befolkningen direktiv 93/109röstberättigade20% den artinvangcirareutgör än avmer

14.
iUnionsfördraget, andraredan föreEG-invandramahademedlemsländer rösträttvissaI

medlemsländerihade alla medborgare rösträtt,Hollandså inte fallet. Iländer ment exvar
i alla medlems-gången unionsmedborgamavalbara. Förstaholländska medborgarebara var

1994.till Europaparlamentetdelta i valenutnyttjakundeländer rätten att var
tillämpningexempel8b2stadgasdirektiv 93/109 ärpreambeln tillI ettatt art av
uppehålla sig isig ochnaturlig följdoch röraicke-diskrimineringsprincipen rätten attaven

också tillämpningenstadgasi RomF. Detföreskrivs 8amedlemsstater, attandra art avsom
valsystem,medlemsstaternasharmonisering attinte förutsätter samt8b2 gemen-an av

får gå vadinte ärproportionalitetsprincipen utöverenligtlagstiftningskapens som
uppnå målet 8b2.iförnödvändigt artatt

fått möjlighet välja hani 8b2bestämmelsenharUnionsmedborgaren attart omgenom
ursprungsland elleri sitttill Europaparlamentetkandidat i valetställavill ochrösta upp som

ikandidateller ställafår dockdär han bor. Ingen röstamedlemsstati den mer enupp som
inteunionsmedborgare är93/109 4. Attdirektivi val ävenmedlemsstat art somsamma

står i konflikt medinteEuropaparlamentetfår detta land ii landmedborgare representeraett
bestå företrädare förskallEuropaparlamentetenligt vilkeni 137 RomF,ordalydelsen avart

sammanslutnai dei gemenskapenfolken staterna.
medborgarnavillkorvalbar påochskall haUnionsmedborgaren rösträtt somvara samma

imåste varit bosattahai bosättningsstatenmedborgarebor. fall statensi den han I närstat
haunionsmedborgarenskalldelta i valet,tid förunder vissvalterritorium att anses

tiden direktivunder denmedlemsstativarit bosattkrav hanuppfyllt detta annanenom
tidunder vissmåste varit medborgarehai bosättningslandetOm medborgare109 5.93/ art
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för ha delta i valet, skall unionsmedborgarerätt uppfylla detta kravatt att hanen anses om
varit medborgare i medlemsstat dennaunder tid direktiv 93/ 109 3.arten

Rösträtten och valbarheten preciseras i författningar inärmare medlemsländerna. Den
svenska lagen 1995:374 val till Europaparlamentet gällde för valet i september 1995.om

föreskrivsHär tillämpliga delar vallagen 1972:620 ordinarie val till riksdagenatt av om
skall tillämpas inte följer lagen val till Europaparlamentet.annatom av om

föreskrivsI 5§ den har i val till riksdagen haderösträtt i valet tillatt rösträtt ävensom
Europaparlamentet. Därutöver hade unionsmedborgare årfyllt 18 och bosatta isom som var
Sverige förutsättningEn dockrösträtt. unionsmedborgaren inte utnyttjade sinatt rösträttvar
i hemlandet i valen till Europaparlamentet ägde i juni 1994. Var och hadesom rum en som

enligt 7§ Valbar, unionsmedborgare frånrösträtt måsteandra länder visa intedevar attmen
förlorat valbarheten i sitt hemland. Vissa speciella inte valbara. Hit hördepersoner var
regeringsledamöter, ledamot EU-kommissionen, domare i EG-domstolen fl.av m.

fastslåsI 8b2 RomF tillämpningen artikeln inte får påverka tillämpningenan att av av
l383 RomF. I l383 stadgas Europaparlamentet skall väljas allmännaart att att genom

direkta val enligt för alla medlemsländer enhetlig ordning. Detta har hittills visat sigen
omöjligt genomföra. Sedan 1979 har dock valen varit direkta, de sker inteatt ännumen

enhetligaenligt regler enligt varje medlemsstats nationella regler. föreliggerDet därförutan
skillnader mellan medlemsstaternas valsätt. I Storbritannien används majoritetsvalstora t ex

i enmansvalkretar. övriga någonI länder används form proportionellt valsystem.av
delta iRätt val till Europaparlamentet tillkommer bara unionsmedborgare. Med-att

borgare i tredje land i sådanbosatta unionen har ingen rättighet.

Rätt till diplomatiskt och konsulärt skydd
"Varje unionsmedborgareskall inom tredje lands territorium, där den medlemsstatiett
vilken han medborgareinte representerad,ha till skyddär är varje medlemsstatsrätt av
diplomatiskaeller konsuläramyndigheter villkor medborgarnai denstaten.samma som
Medlemsstaternaskall före den31 december1993komma de inbördesregleröverensom

behövs inledaoch de internationellaförhandlingar krävs för säkerställadettaattsom som
skydd. An 8c RomF

UnionsfördragetGenom infördesart G 8c RomF, enligt vilken unionsmedborgamaart
skall ha till diplomatiskt och konsulärt skyddrätt i tredje land andra medlemsländer änav
det Detta helt rättighet i gemenskapsrätten.äregna. en ny

diplomatiskaDet och konsulära skyddet medlemsstater och inte unionen ellerges av av
gemenskapen. Skyddet subsidiärt såtillvida det bara kan utnyttjasär i länder däratt
unionsmedborgarens land inte alltså frågaDet inteär äreget ersättarepresenterat. attom
det skydd den enskilda sina medborgare. frågaDet heller inteärstaten göraattger om
tillägg till detta eller skapa europeiskt diplomatiskt och konsulärt skyddatt ett gemensamt
på nivå.överstatlig Rättigheten ligger istället nivåmellanstatlig och grundar sig avtal

enskildamellan de medlemsstaterna och avtal mellan medlemsstaterna och tredje land.
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skyddförFörutsättningar

medborgareskydda desslåter andra medlemsstatermedlemsstatinnebärRomF8cArt att en
enskildemellan densambanddirektkrävs ingetrepresenterad. Detinteländer där deni är

bosättning Detintemedlemsstaten,skyddandeoch denunionsmedborgaren egenomens
iandradenunionsmedborgare,i egenskapunionen, denbåda tillhörräcker avatt ene

medlemsstat.egenskap av
medlemslandtill vilketvända sigharunionsmedborgaren annatenskilde rätt somDen att

villkorskyddtillHan harhan vistas. rätti det land därhelst, sammarepresenteratsom
fåinte kanmedborgarnainnebärlandet. Dettaskyddandei detmedborgarna att omsom
fåfrån medlemsstaterandraunionsmedborgareinte hellerkansituation,i vissskydd en

konsuläradiplomatiska ochdetviktigtsituation. Mycket ärmotsvarandei attskydd en
kompetensområde.gemenskapensutanförområden liggerpågällerskyddet även som

karaktärmellanstatligaBestämmelsens

befogenhetförförutsättningvanligen attmedborgarskap statsfolkrätten geEnligt är enen
fleraandra Iområden ochandra stater.skydd inomdiplomatiskt gentemotstaterspersonen

överlåtasamarbeta och rättendock attkonventioner erkänns rätteninternationella att
stater.andratillmedborgarnadeskyddet egnaav

land ligger inomi tredjeunionsmedborgamaskyddetkonsuläradiplomatiska ochDet av
mellanstatliga över-regleraskompetensområde samarbetetochmedlemsstaternas genom

på avtalmedlemsstaterna,avtal mellansigmåste grunda samtSkyddetenskommelser.
samarbetemedlemsstaternastredje land. Föroch attmedlemsstaterna garanteramellan att

ellerkommissionenVarkenland.tredjevarje berörtavtal medsärskiltkrävsfungerar ett
Unionsfördragetinnanområdet. RedaninitiativrättEU harinstitution inomnågon annan

förinstruktionavtalinbördesutarbetatmedlemsländerna samthadekraftträdde i ett en
skyddet. Härkonsuläraochdiplomatiskasäkerställa detförkonsulatochambassader att

i händelseskyddkonsulärtdiplomatiskt ochtillskall haunionsmedborgaren rättfastslås att
vidbrottsofferockså förmån förtillgällerdödsfall. Detolycksfall ochallvarlig sjukdom,av

hemsändandevidslutligenarresteringfängslande ellervidvåldsbrott,allvarliga samt av
ställs.kostnadstäckningpåVissa kravnödställda.

överenskom-mellanstatligafallerVanligtvisområdet oklar.roll ärEG-domstolens
rättighetfrågadockdetHärkompetens.domstolens ärutanfördenna enmelser omtypav

frågorkan rörDärmedi RomF.unionsmedborgarskapeti reglernaföreskrivs somomsom
då beslutaskalldomstolenochi domstolen,väckasskyddkonsulärtdiplomatiskt och om

kompetensområde ellerdessfrågan faller inom
konsuläradiplomatiska ochmedlemsstaternasskallUnionsfördraget myn-Enligt Jart

konferenserinternationellavidochtredje landdelegationer ikommissionensochdigheter
säkerställaförsamarbetaorganisationerinternationellavid attrepresentationerderassamt

åtgärder följs ochståndpunkter ochrådet beslutade gemensammaatt gemensammaav

8 Wien-1966:148.Se1961 ävSe förbindelser artdiplomatiskaWienkonventionen6 proparttex om
1973:1721963förbindelserkonsulärakonventionen propom .



genomförs. skall intensifiera utbyta information,De samarbetet göraattgenom gemen-
bedömningar och bidra till genomföra de bestämmelser i 8c RomF.att artsamma som avses

diplomatiska och konsulära skyddet rättighet enbart tillkommer unions-Det är somen
påverkar unionsmedborgareRättigheten inte situationen för de icke bor imedborgare. som

förmedlemsland. finns ingen grund i Unionsfördraget dessaDet attett ge personer
diplomatiskt och konsulärt skydd i tredje land. Skyddet dem skall säkerställas enligtav

alltsåprinciper, vanligen det land i vilket medborgare.folkrättsliga ärpersonenav

Europaparlamentetframställningar till ochRätten göraatt
vända sig till ombudsmannenrätten att

enligt"Varje unionsmedborgareskall ha framställningartill Europaparlamenteträtt göraatt
artikel 138d.

vändasigtill denenligt artikel l38e tillsattaombudsmannen.Varje unionsmedborgarekan
Art 8d RomF.

vända sig till ombuds-framställningar till Europaparlamentet ochRätten rättengöra attatt
från gemenskapensig, till skillnad övriga rättigheter i 8a-8d RomF,riktar art motmannen

måste nivåförverkligas mellanstatlig eller isådan. övriga rättigheternaMedan de ettsom
tvåvända sig direkt tillunionsmedborgaren här EUsmedlemsland, rätt attannat en avges

sigfrån de övriga rättigheterna gäller vända tillinstitutioner. Till skillnad rätten att
förmån eller har sittframställningsrätten till för alla bosattaombudsmannen och ärsom

inkluderar icke unionsmedborgare. Unionsmedborgaremedlemsland, vilketsäte i ävenett
alltså de bor i tredje land. Förutnyttja rättigheterna de bosatta,kan dock än är ävenvar om

sådan i medlemsland.bosättning antagligen lagligicke unionsmedborgare krävs ett
i betydelse för föra dendemokratiskt inslag EU.Rättigheterna De ärutgör attstorett av

också enskilde möj-gemenskapen. denenskilde unionsmedborgaren Denärmare ger en
rättigheterbeslutsfattande skydd för den enskildeslighet i gemenskapenstill insyn samt ett

domstolsförfarande.utan

Europaparlamentetframställningar tillRätten göraatt

framställningar till Europaparlamentet härrörUnionsmedborgarens rätt göraatt ursprung-
någonalltså inte rättighet.frånligen Europaparlamentets Rules of Procedure. Detta är ny

i Artikeln hänvisarUnionsfördraget har rättigheten införts 8dl RomF.art GGenom art
Europaparlamentet utvecklas vidare.där framställningar tilltill 138d, görarätten attart

juridiskvarje och varje fysisk eller138d stadgas unionsmedborgareI art att person som
eller tillsammans medsitt i skall habosatt eller har medlemsstat rättär säte atten ensam

frågortill ieller framställning Europaparlamentetandra medborgare göra sompersoner en
fråga.verksamhetsområde och direkt berörhör till gemenskapens ipersonensom

sådanabåde för icke unionsmedborgaregäller för unionsmedborgare ochRättigheten som
alltså specifikt kopplad tillmedlemsland. inteeller har sitt i Denbosatta säte ärär ett

unionsmedborgarskapet.
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till frågorframställningar till Europaparlamentet inskränkt gällaRätten ärgöra attatt som
verksamhetsområden. innebära vissa områdengemenskapens kanfaller inom Detta att av

utanför granskningskompetens.för medborgarna faller parlamentets En förut-betydelse
också frågorna framställningen.direkt berör densättning görär att person som

sig till ombudsmannenvändaRätten att
från framställningsrätten tilltill ombudsmannen till skillnadvända sig är,Rätten att

infördes Unionsför-rättighet i gemenskapsrätten. DenEuropaparlamentet, genomen ny
hänvisar till 138e RomF, där ombuds-8d2 Artikelndraget G under RomF.art artart

Europaparlamentet ochOmbudsmannenverksamhet preciseras närmare. utses avmannens
sin ämbetsutövning.fullständigt oavhängig iskall vara

framställningsrätten, gällerframgår rättighet, i likhet med fördenna138eI ävenattart
bosatt eller harvarje fysisk eller juridisksåväl unionsmedborgare ärperson somsom annan

således tillrättighet specifikt koppladheller dennai medlemsstat. Intesitt ärsäte en
föremålförhållanden för klago-finns inget krav deunionsmedborgarskapet. Det äratt som

den klagande.mål ombudsmannen direkt berörhos
klagomål missförhållanden gemenskapsinstitu-iskallOmbudsmannen ta emot om

gäller dock domstolens ellerverksamhet. Dettagemenskapsorganensellertionernas
då domstolsfunktioner. Ombudsmannende sinaverksamhetförstainstansrättens utövar

initiativ ellerantingenhan finner berättigade,de undersökningarskall företa eget
eller ledamot Europa-klagomål framförda direkt till honomgrundval avgenom enav

föremålpåstådda förhållandet varit föreller hardock detgäller ärparlamentet. Detta om
domstolsförfarande.

missförhållande förekommit skall han hänskjutaharombudsmannenKonstaterar att ett
månader skall komma med synpunkter.institutionen, inomfrågan berördatill den tresom

och den berördatill Europaparlamentetdärefter lämnaskallOmbudsmannen rapporten
undersökningarna.klagande resultatetunderrätta deninstitutionen samt avom

alltsåsaknas1995. Erfarenhetpåbörjade sin verksamhet under höstenOmbudsmannen
annu.

rörlighetenoch den friaUnionsmedborgarskapet
uppehållsrätten föroch personer

uppehålla sig inomsig ochskall ha fritt"L Varje unionsmedborgare rörarätt att
följer de begränsningaroch villkorterritorier, intemedlemsstatemas annat somavom

fördraget.bestämmelserna genomförandedettafördragochiföreskrivsi avom

derättigheter iRådet syfte underlättautövandetbestämmelseri2. kan attanta av somavses
rådet enhälligt förslagi fördrag skall beslutainte dettapunkt annat avangesom

" 8aRomF.samtycke Europaparlamentet.Artkommissionenochefter av
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Inledning
fria rörligheten för har alltid varitDen grundläggande princip inom EG. Förenpersoner
enskildeden medborgaren innebär den främst till uppehållsrättinresa ochrätt rättsamten

verksamhet i medlemsstaterna.utövaatt
uppehållsrättenfria rörligheten och påDen grundas rad stadganden i RomF. Dom-en

stolen uttalat den fria rörlighetenhar för fundamental och grundläggandeäratt personer en
EG.2°princip i Domstolen har därför tolkat reglerna mycket vidsträckt och ochgeneröst

personer.gradvis utvecklat den fria rörligheten för Undantagsregler har tolkats så
restriktivt möjligt. ocksåDomstolen har varit beredd avvika från ordalydelsen iattsom

för uppfyllaartiklarna vad reglernas bakomliggande syfte.att ansettssom vara
pågåendedet närmandet de europeiskaI länderna den fria rörligheten mycketärav av

såvälvikt, ekonomiskt politiskt. Avsikten så småningom allaärstor attsom personer som
befinner sig innanför medlemsstaternas skall sig fritt i helagräns rörayttregemensamma

någonunionen, oberoende de ekonomisk verksamhet och oberoendeutövarav om av
nationalitet. skall gälla för tredjeDetta lands medborgare. Gränskontrollemaäven mellan

kontrollernamedlemsstaterna skall bort och vid de tredje land skallgränsernatas yttre mot
förstärkas. fullständigt fria rörlighet för avsedd införasDenna redan 1992,attpersoner var

så har skett. beror till del misslyckatsDetta med förstärkaännu stor att attmen man
gränsbevakningen.den Genom schengensamarbetet har flera medlemsländer för avsiktyttre

målsättningar.genomföra dessaatt
Unionsmedborgarskapet viktigt på fullständigt fri rörlighet.är vägenett steg mot en

Genom Unionsfördraget infördes fri rörlighet uppehållsrättregel och i 8aarten ny om
unionsmedborgare här fritt uppehållaRomF. sig och sig inomVarje rätt med-röraattges

såledeslemsstatemas territorier. 8a föreskriverArt generell fri rörlighet ochen
uppehållsrätt allatillkommer medborgare i medlemsländerna. finnsDet inte längresom
något uttryckligt krav i RomF skall ha speciell ställning eller funktionatt personen en
för få utnyttja rättigheterna. Art 8a kan grunden för de individuella rättig-sägas utgöraatt
heter i tillkommer den enskilde i egenskap unionsmedborgare.RomF, Rätten till frisom av
rörlighet kärnan i unionsmedborgarskapet. den självklara utgångspunktenDet förutgör är

rättigheter tillerkänns unionsmedborgaren. fri rörlighet uppehållsrättandra Utan ochsom
blir andra rättigheter, mindre betydelsefulla.rösträtt,t ex

rådetEnligt 8a2 kan bestämmelser i syfte underlättaRomF utövandetart anta att av
rättigheterna. Beslut skall fattas enhälligt inte följer RomF. deIannatom av mer
preciserade reglerna fri rörlighet, 56 och föreskrivs rådet49, 54, 57 RomF, attartom

områdendessa skall besluta i enlighet med medbeslutandeordningen i 189b RomF.art
uppehållsrättGemenskapsrättens regler fri rörlighet och inte tillämpliga iär rentom

interna nationella måste åberopasammanhang. Medborgarna vanligen nationell förrätt att
ha inrese- och uppehållsrätt i sitt land. endast migrerande fårDet äreget sompersoner

"se fall 167/73Kommissionen ECR 359Frankrike1974 118/75Watson Belmann1976t mot samtex
ECR 1185
2 139/85Kempf1986 ECR 1741ochC-292/89Antonissen1991 ECR-745tse ex
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åberopadock RomFsunionsmedborgare kangemenskapsrättsliga reglerna. Enåberopa de
i unionen förförst migreratland, hanuppehållsrätt i sitt attinrese- ochregler eget omom

för arbeta ilandetsåledes lämna detkanunionsmedborgare annatatt ettarbeta. En egna
tillbaka till sittflyttarregler gäller hanpåförlita sig egetochmedlemsland att omsamma

dåharmedlemsland. Personenvidare tillflyttarhanland, annatett sammaomsom
land.dettaarbetstagare harmigrerandeandralandet gentemoti deträttigheter somegna

på itillämplighet arbetefrågan gemenskapsrättensbehandlatdomstolen baraHittills har om
utnyttjandeexempelvisaktivitet,ekonomiskFrågan utövandelandet.det annanavomegna

tillämpliga i detreglernagemenskapsrättsligadeför tjänster,fria rörligheten gördenav
åberopahadessa rättMöjligen kanbehandlats. även attlandet har ännu personeregna

varitharland. Domstolenuppehållsrätt i sittinresa ochreglergemenskapsrättsliga egetom
då denangelägenheter,för internatill gällagemenskapsreglema ävenutvidgaovillig attatt

kompetensgemenskapensutanförområden fallersig iläggariskerar att som
ifinnsreglernagrundläggandegenomgång dekortskall förstHär göras somaven

kortfattaduppehållsrätt 8a,inrese- och utöver samtartgemenskapsrätten enpersonersom
viss tyngdpunktUnionsfördraget. Enfram tillutvecklingengenomgång rättighetemasav

utform-för rättigheternasinflytandeavgörandepå domstolensdärvid läggaskommer att
dvsaktivaekonomisktmellanåtskillnad kommer görasning. En sompersoneratt personer,

ekonomiskt inaktivaochmedlemsländerna,iverksamhetekonomisknågon formutövar av
ekonomisksjälvabara de utövaraktiva räknas inteekonomisktTill de sompersoner.

sådanaocksåverksamhet etcmedlönearbetande,verksamhet utan personeregenpersoner
sådanaexempelvisHitaktives. hörekonomisktdenberoendehelträttigheter är avvars

ekonomiskt inaktivaTill demigrera.inte harbam, rättmakar ochmedföljande attegensom
leveraktivitet. Hit hörnågon ekonomisktintede utövarräknas personer sompersoner som

månaderefterarbetssökandehemmafruar,frånskildabidrag,på olika former sexsomav
i detarbetatefter hapensionärerblivitarbetslösa, attfortfarande egnaär personer som

föroch intressebetydelsesådana reglerkommer ärHuvudsakligenlandet som avetc.
beröras.unionsmedborgarskapetdiskussionen attom

förrörlighetenfriadenreglerGrundläggande personerom

stadgasi 3c RomF. Härfinnsförfria rörlighetendenprincipstadgande artEtt personerom
inreled i denmedlemsstaternaavskaffas mellanskallfri rörlighet ettförhindren somatt

kombination meditillämpasskallingår bland de reglerPrincipema i 3marknaden. art som
artiklar i RomF.andra

artikelnRomF,ändring i 3cmindregjordes attUnionsfördragetGenom art genomen
8ai 7a RomFdefinieras artmarknadeninremarknaden. Denden artfördes under inre

förrörlighetdär friområde inre gränser,Unionsfördragetföre personer,utan varor,ettsom
medHuvudsyfteti RomF.bestämmelsernamedsäkerställs i enlighetkapitaltjänster och

2’ I-42881992 ECRC-370/90SinghSet ex
23 1992 ECR1-341SteenC-332/90Volkertse ex
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den inre marknaden fördjupa den ekonomiska integrationen,är bl konkur-att a genom
rensfrämjande och kostnadssänkande åtgärder. Genom avskaffa hindren för fri rörlighetatt
mellan medlemsstaterna EG skapa enda marknad, så långtattavser en gemensam som
möjligt liknar verklig nationell marknad. inre såledesDen marknaden har ekonomisken en
grundton. inre marknadenDen skall enligt i enlighet7a med bl 8b ochupprättas 8Cart arta
RomF.

viktigEn mycket roll for den fria rörligheten ocksåskall fungera spelar 6 RomF.att art
stadgasHär all diskriminering nationalitet skall förbjuden. Förbudetatt p g a vara avser

såväl direkt indirekt diskriminering. Diskrimineringsförbudet återfinns i deävensom mer
preciserade reglerna fri rörlighet i 48, 52, 59, 60 DiskrimineringsförbudetRomF. harartom
utvidgats domstolen och ofta i kombination med andra artiklar och sekundärrättanväntsav
för utöka arbetstagarnas rättigheter. Non-diskrimineringsprincipen i 6 utgöratt art en

utgångspunktsynnerligen viktig för den fria rörligheten. diskrimineringsförbudUtan skulle
frireglerna rörlighet ha betydligt mindre genomslagskraft. 6 gällerArt dock bara inomom

tillämpningsområde"detta fördrags har så åberopasDetta tolkats regeln endast kanatt av
ekonomiskt aktiva personer.

Alla viktiga stadganden fri rörlighet för ekonomiskt aktiva mycketsamtom personer av
den sekundära tillansluter dessa har domstolen ha direkt effekt.rätt ansettssom av

Den fria rörligheten för ekonomiskt aktiva personer

Den fria rörligheten for ekonomiskt aktiva utvecklas vidare i RomF 48-51artpersoner
arbetstagare, 52-58 etableringsrätt och 59-66 tjänster. artiklarDessa har sedan iart art
sin Rättigheternautvecklats i sekundärrätten. "based the principles in farärtur on same so

they and residencethe into in the territory of Member States ofentryas concern persons
covered by Community and the prohibitionlaw of all discrimination between them on

nationa.lity.24 innehållerof Artiklarna ocksågrounds möjligheter till begränsningar denav
fria rörligheten for tillgodose vissa intressen i medlemsstaterna.att

Unionsfördraget innebar inga egentliga förändringar i reglerna fri rörlighet i 48, 52artom
och regler59 RomF. Dessa gäller fortfarande enbart för de de uttryckligenpersongrupper

dvs arbetstagare de utnyttjar etableringsrätten och den fria rörligheten församtavser, som
tjänster. Artiklarna alltsåkan åberopasenbart ekonomiskt aktivaav personer.

Arbetstagare

Arbetstagarens till fri rörlighet uttrycks direkt irätt RomF art 48. Arbetstagare har enligt
fritt sig483 inom medlemsstaternas territorium forrätt röra erbjudandenart att att anta om

anställning, uppehålla sig i medlemsstat för inneha anställning rättatt samt att stannaen en
kvar i värdlandet efter ha avslutat sin anställning där. All diskriminering arbetstagareatt av
från medlemsstaterna skall avskaffas vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och

"48/75 1976Royer ECR497
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försvåra friadenåtgärder kanförbudinnebäranställningsvillkor. Detta motett som
uppehållsrätten för arbetstagare.ochrörligheten

definieratsinnebörd hargemenskapsrättslig ochspeciellhararbetstagareBegreppet aven
tid "performsför vissekonomiskt aktivarbetstagaredomstolen. En är som enpersonen

receivesfor which heinof anotherdirectionthefor and underservices returnperson
renumeration.25 bara utövandeuppehållsrätt enligt 48 gällerfri rörlighet ochtillRätten art

ochmarginella aktivitetervilket uteslutereffektiva,verkliga ochaktiviteter ärsomav
falla in underdomstolenpraktikanter harochOckså deltidsarbetande ansettsbisysslor. av

arbetstagarezöbegreppet
uttömmande. IRomF intei 483uppräkningen äruttalatDomstolen har anatt

förmigrerainte bara483 rättdomstolen att tafastslog attAntonissen-fallet att art ger
erbjudits. ocksåinnefattararbetstagarerörligheten förfriaredan Denarbete ensom man

Antonissen,Herrför söka arbete.territoriermedlemsstaternasfritt mellansig atträtt röraatt
arbete. EftersökaStorbritannien förtillkommithadebelgisk medborgare, att casom var

narkotikainnehav.förutvisningfängelse ochtilldömdes hanlandetmånader isex
uttaladeDomstolenStorbritannien.ihade atthävdade hanAntonissen rätt att stanna enatt

ifinna arbetemöjlighetskullei 483reglerna äventyra atttolkningstrikt art personsenav
förmigrerainnefatta ävenartikeln rättDärför skall attmedlemsland. attenannat ansesett

tidsgränsmedlemsländerna haransåg rätt sättadockDomstolen attarbete.söka att upp en
han harfall kunnat visaiellerfunnit arbete,skall ha attvilken vartinom enpersonen

tid.ansågs inte för kortmånaderarbete. Sexfinnamöjlighetverklig att vara

Etableringsrätt

verksamhetoch utövaenligt 52 RomFinnefattar rätt startaEtableringsrätten att somart en
Artikeln förbjudergemenskapen.inomdriva företagbilda ochegenföretagare rättsamt att

etableringsrätten. Art 52i ärinskränkningnationalitetdiskriminering utgör ensompga
uppehålla sigochtill inresagäller rätt48 vadprinciper rätten attgrundad artsomsamma

från 48, uttryck-skillnaddock, tillRättigheternaterritorium. är artpå medlemsstatsen
meningslös dessadock ganskaEtableringsrättenartikeln. utaninskrivna iligen vore

för medbor-innebärfastslagit 52 rättuttryckligenharoch domstolenrättigheter att art en
medlemsstat.in imedlemslandfrån attett en annanresagarna

Tjänster

avvecklas. Rättentillhandahållafriheten tjänsterinskränkningar i attskallEnligt 59 attan
sig ietablerathari medlemsstatermedborgaretillhandahålla tjänster tillkommer ensom

alltsåtjänsteutövare har rätttjänsten. En attgemenskapeninom än mottagarenstat avannan
rörlighetenden friafastslagitDomstolen hardär.sina tjänsterochin i land attutövaettresa

med-till andramigreratjänstenförockså innefattar rättför tjänster attmottagaren aven

25 21211986 ECRLawne-Blum66/85
2° l-107lBemini 1992 ECRC-3/90ECR 1741,Kempf1986139/85
27 1-7451991 ECRAntonissenC-292/89
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lemsstater för utnyttja tjänster tillhandahålls där withoutatt being obstructed bysom
payments.28restrictions, in relations Därmed har domstolen utvidgatto cirkula-even

tionsrätten så i princip alla medborgare i medlemsstaternaatt kan utnyttja den. Som
tjänst räknas turister, de för medicinsk vård,mottagare i affärer eller iav som reser

studiesyfte. Det kan konstateras varje unionsmedborgare befinner sig iatt som en annan
medlemsstat den i fallän potentiellt tjänstvart är bor hotellsettegna mottagareen av

d. Varje medborgare i medlemsstat därmed i principär berättigad utnyttja den friae en att
såsomrörligheten tjänst.mottagareav av

Art 59 liksom 48 och 52, till inresa uppehållsrättgaranterar, rätt och iart medlems-
Såväl den tillhandahåller, den utnyttjar tjänstenstaterna. har fritträtt rörasom som attsom

sig uppehållaoch sig på medlemsstaternas territorier.

Sekundärrätt

Många viktiga sekundärrättsliga regler har skapats utgångspunktmed i nämndaovan
fördragsartiklar. Grundläggande regler arbetstagares fria rörlighet finns i förordningom
1612/6829. 68/36030direktivI säkerställs avskaffandet restriktioner i den fria rörlighetenav
och uppehållsrätten.I direktivet stadgas medlemsstat inte får kräva andra dokumentatt en

frånmedborgare medlemsstat giltigt identitetskortän eller art 3.av en en annan pass
Domstolen har fastslagit inte behöver frågorbesvara vidatt syftetgränsenpersonen om

medel.med dess längd eller tillgängliga ekonomiska Enligt direktivets 4 skallresan, art
medlemsstaten utfärda speciellt uppehållstillstånd för unionsmedborgaren. Uppehållstill-ett
ståndet visar uppehålla sigrätten inte i sig bärareäratt Medlemsstaten kanrätten.men av
inte avvisa frånmedborgare medlemsstat därför han inte haren atten annan uppe-

rörligheten. 1251/7033hållstillstånd. Detta oförenligt med den fria I förordningvore
säkerställs arbetstagarens kvar i denrätt medlemsstat där han har arbetat,att stanna även
efter det han har sinavslutat anställning där.att

Grundläggande direktiv finns också för tillvarata rättigheterna för den utnyttjaratt som
75/3434.den fria etableringsrätten friaoch rörligheten för tjänster direktiv 73/148,

Utvecklingen den fria rörligheten för ekonomiskt inaktivaav
personer

Till de ekonomiskt inaktiva räknas, inte någonnämnts, utövarsom ovan personer som
ekonomisk verksamhet. Hit hör lever bidrag t vissa handikappade, ochpersoner som ex

lever socialbidrag, arbetslösa sökt arbete i medlemslandpersoner som ett annatsom

2‘ 86/82,26/83Luisi Carbone1984 ECR377
2°OJ 1968L 257/2
3"OJ 1968L 257/13
3 C-68/89Kommissionen Holland1991 ECR l-2637mot
32157/79Pieck1980 ECR2171
3301 1970L 142/24
3 OJ 1978L 172/14,OJ 1975L 14/10
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ekonomiskt aktivmedtillsammansinte migrerarmånader, barnunder än ensomsexmer
landeti detpensionärerblivit etc.egnapersoner somperson,

bara deenligt RomFuppehållsrättenochrörlighetenfriatillkom denUrsprungligen
rättighetersådana iingainaktiva hadeekonomisktDeaktivaekonomiskt personerna.

inaktivaekonomisktdefick sedanpraxis ävendomstolens personer somRomF. Genom
rättigheterna. Begrep-utnyttjamöjlighetverksamhetekonomiskiinvolverade attblikunde

nämndai detExempel finnsmycket vitt.därvidtolkadesaktivitetekonomisk ovanpet
tillför tjänsterrörlighetenfriautvidgade dendomstolen attdärCarboneLuisirättsfallet

vård, i affärermedicinskfördeturister,dvstjänster,omfatta även som resermottagare av
studiesyfte.ieller

Direk-förstärkts.ytterligarerättigheterinaktivasekonomisktdedirektiv harviktigaI tre
Unionsfördraget6 före93/96 enligtdirektiv artRomF235 artenligtutfärdatshartiven art

"restgruppen"den skmedlemsländerna föriuppehållsrättbehandlarDirektivenRomF.7
90/36435, uppehållsrätt fördirektivreglerandraomfattasintedvs avsompersoner

90/36536, uppehållsrätt fördirektivaktivaekonomiskt samtlängre ärpersoner som
93/9637. inte hartillämpasskall endast närDirektivendirektiv personenstudenter

Även familjmigrerandes hardengemenskapsrätten.regler iandraenligtuppehållsrätt
93/96.90/365,90/364,direktiv22arbete anuppehållsrätt och rätt att ta

medlemsland. Denuppehålla sig iför annatvillkor ettuppställs rätten somdirektiven attI
försörjning, förtillräckligsjukvårdsförsäkring attuppehållsrätten skall ha samtutnyttjar en

tillräckligdock93/96direktivi ärsocialhjälpssystemvärdlandetsbörda förbliinte en
arbeteförsörja sigkansåledes bara utankrav. Det sominte ärförsörjning personer somett

direktiven.uppehållsrätt enligthar

påuppehålla sigochinUnionsmedborgarens rätt att resa
territoriermedlemsstaternas

väl utveck-Unionsfördraget,föreredanÄven hade,inaktivaekonomiskt ende personerna
hävdadärförkanterritorier. Man att artmedlemsstaternasuppehållsrättochinrese-lad

rättigheterna,utnyttjakan utandenutvidgatinte harpraktikeniRomF8a sompersongrupp
skrevKommissionenrättigheter.befintligafastslår redanuttryckligenochbekräftarbara

"already flowmedlemsstaternaimedborgareför allauppehållsrättochrörlighetfri1992 att
legislation".38 Frågan 8a harsecondary anexistingandof the Treaty omprovisionsfrom

föremål domstolensförgälldetidigare ärvadrörlighetenfria utöverden nuutökat som
behandling.

tillerkänner varjei RomF,direktuttryckligen,i denliggerbetydelsefrämsta8a:s attAn
ekonomiskt aktivadeuppehållsrätt. Förochrörlighet personernafriunionsmedborgare

3’ 180/261990LOJ
3° 180/281990LOJ
37 90/366direktiv317/59,1993LOJ ersatte
3 C 264/4OJ 19932958/92,NoKommissionen
3’ AdamsC-229/94
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några rättigheter siginte förändringar. grundarinnebär artikeln Dessastörre personers
på 48-66. de ekonomiskt inaktiva innebär dock 8ai första hand Föralltjämt art storart en

gångenförsta tillerkänns dessa i friförbättring jämfört med tidigare. För RomFpersoner
ekonomiskt inaktivas haruppehållsrätt. juridiska grunden för deDenrörlighet och rätt

från sekundärrätt tilldärmed förskjutits rättspraxis och RomF.
kommis-gjord enligt 8e RomF, skrevunionsmedborgarskapet 1993,I artrapport omen

ofenjoy freedom whetheri medlemsstaterna "aremedborgarnasionen to movementatt or
the other words,categories expressly referred Treaty. Inbelong of thethey totonot any

of theirnationals of Member States by virtueconferred allright of freethe movement on
Union".4° fastslogs vidare medlemsstaternakommissionenscitizenship of the I rapport att

inne i landet,sig vid ellerfår kontroller unionsmedborgare,utföra gränseninte somvareav
medborgarna.långtgående de degörsänär egnasom avmer

friekonomiskt inaktiva skall kunna grundavisar deKommissionens uttalanden ävenatt
finns inteNågot ekonomisk aktivitetuppehållsrätt direkt RomF. kravrörlighet och

förstärkninginförandet 8a bördärför konstaterasDet kanlängre. att art avses som enav
Artikeln grunden för den generellauppehållsrätten ioch RomF.fria rörligheten utgörden

unionsmedborgare.i medlemsstaterna i egenskapalla medborgaretillkommerrätt avsom
åtnjuta friåberopa regler förRomFskan principielltVarje unionsmedborgare attsett

aktivaicke ekonomisktuppehållsrätt Härigenom har dei medlemsstaterna.ochrörlighet
Rådet skrev dockgrund tidigare.fått betydligt starkareunionsmedborgarnas änrätt en

implementationför "practicalintei tiden ärnyligen ännurapport att avmogenen
8a.41 rådetVad meduppehållsrätt enligtochfria rörlighetunionsmedborgamas art avser

krävergenomförandetberonågot tiden inteoklart. Att ärdetta attmogen angessynes
uppfylla inreför kravenoch gemenskapenåtgärder medlemsstaternasamordnade attav

i unionen.säkerhet

uppehållsrättenochfria rörligheteni denBegränsningar
och villkor i RomFBegränsningar

uppehålla sigsig fritt ochskallunionsmedborgaren hastadgas röra8a RomF rättI attattart
föreskrivsoch villkor ide begränsningarföljermedlemsstaterna intei annat somavom

fördraget.genomförandebestämmelsernafördrag och idetta avom
tillhänvisningvillkor i börbegränsningar och RomFhänvisningen tillDenna ses som en

och 55-56 RomF.finns i 48 3,4undantagsbestämmelserspeciellade artartsom
tillåts ordning, säkerhet ochmed hänsyn till allmänfria rörligheten härBegränsningar i den

tolkatDomstolen harförenad med ofientlig makt.verksamhetoffentlig samtihälsa, i tjänst,
till fria rörlighetensmed hänsyn denundantagsbestämmelser mycket snävt,dessa

behållamöjlighetdock medlemsstaternaUndantagenfundamentala karaktär. att ettenger
tilllandet. Undantag med hänsyntillåtas in ochvilka skallinflytande över ut urresasom

4° 93 702finalCOM
4 SN 1821/95functioningof theEU Treatyof theEU Council theReport on
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får åberopasallmän ordning och säkerhet dock inte för tjäna ekonomiska syften förtatt ex
åtgärd måstemotverka arbetslösheten. Varje grunda sig uppförande,att egetpersonens

råder frågadvs handlingar han själv Att i tidigare fördömts brottöver.som personen
sigrättfärdigar inte i undantag med hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Undantag med

fårtill allmän hälsa för vissa angivna sjukdomar drogmissbrukhänsyn dock ellergöras
mentala sjukdomar. Undantaget för offentlig tjänst skall tolkas mycket restriktivt och
gäller antagligen bara vid myndighetsutövning.

innebär begränsningar villkor friaHänvisningen i 8a dessa och i den rörligheten,art att
för aktiva, tillämpasursprungligen gäller de ekonomiskt skall demävensom som

åberopar begränsningar villkor gäller för alla,8a. Samma och sig grundarart vare personen
uppehållsrättsin fria rörlighet och 8a eller 48-66.art art

ibestämmelsema genomförandeBegränsningar och villkor fördragetom av
uppehållsrätten ocksåBegränsningar i den fria rörligheten möjliga ioch bestämmelserär

i sekundärrättsligagenomförande fördraget, dvs regler till RomF. De sekundär-om av
tillkommit före Unionsfördraget och reglerar den friarättsliga regler närmaresom som

uppehållsrättenrörligheten fortsätter gälla. sekundärrätt skapats medoch Denatt som
utgångspunkt artiklar.i 48-66 fortsätter ha sin grund i dessa sekundärrättRomF Denart att

utgångspunktinaktiva hädanefter ha sin i 8agäller de ekonomiskt kommer att artsom
vilken grund den skapats.RomF haroavsett

långtgående uppehållsrätt.uppställs ibland villkor för fri rörlighet ochI sekundärrätten
ekonomiskt inaktivas rättigheter.gäller främst direktiven behandlar de DessaDetta som

tillkommit led i utvecklingen inre marknaddirektiv har enligt sina preamblar ett motsom en
före Unionsfördraget.med helt fri rörlighet, i enlighet med 3c och 7a RomF art 8a Deart

direktiven för utnyttja den fria rörligheten ochvillkor uppställs i rätten attsom
uppehållsrätten enligt den migrerande inte får blimotiveras, preamblama, attav personen

fastslåsekonomi. direktiven bl enbart denalltför börda för värdlandets I attstor a somen
uppehållsrättentillräcklig försörjning kan utnyttja direktivhar sjukförsäkring och Art 1

visa har stabil inkomst eller gift90/364, 90/365. skall kunna han hanPersonen äratt atten
unionsmedborgare har stabil inkomst, alternativt han har pensionmed atten som en man

inte försörja sigkan leva och han kan försörja make och bam har möjlighet attatt somav
undviks migrerande blir börda för värdlandetssjälva. Härmed denatt personen en

långtgåendesocialhjälpssystem. villkor blir i praktiken inskränkningar i denDenna typ av
ekonomiskt inaktive unionsmedborgarens rättigheter.

White Social Policy kommissionenI Paper European 1994 uppmärksammade atton
tillgångar,ekonomiska bidrag, beroendedvs arbetslösautan utan personer avgrupper

inte möjlighet fri rörlighet enligtsocialhjälp, vissa handikappade 8autövaetc, att artges
RomF.42 viktigt reflektera unionsmedborgarskapetsKommissionen skrev det är överatt att

genomgång rörligheteninnebörd och den sekundärrätt reglerar den fria ochgöra somen av
området såledesuppehållsrätten.särskilt En reglerna vänta.översyn är attav

"2COM 94 333final
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uppehållsrättrörlighetFri och för personer som

medborgare i tredje landär

Medborgarskapets betydelse för till fri rörlighet ochrätten

uppehållsrätt
iDe artiklar RomF berör den fria rörligheten och uppehållsrätten begränsade tillär attsom

endast medborgarna i medlemsstaterna.gälla
speciella reglerna fri rörlighet uppehållsrätt innehållerDe och alla nationa-ettom

fastslåslitetskrav. artikelI 52 och 59 RomF uttryckligen artiklarna gäller enbart föratt
i Enligt rådetmedborgare medlemsstaterna. 59 kan dock besluta bestämmelsernaart att om

fri rörlighet för tjänster skall tillämpas på medborgare i tredje land har etableratäven som
sig gemenskapen. har dock aldrig utnyttjats. innehållerinom Detta Art 481 inteRomF
något uttryckligt nationalitetskrav. Här föreskrivs endast fri rörlighet för arbetstagareatt
skall säkerställas inom gemenskapen. I sekundärrätten och i rättspraxis har det dock
förutsätts regeln endast tillämplig medborgare i medlemsstaterna.äratt

Också i finns nationalitetskrav.8a RomF Enligt 8 det endast den harärart ett art som
fårmedborgarskap i medlemsland utnyttja de rättigheter kopplats till unions-ett som som

uppehållsrätten.medborgarskapet, däribland den fria rörligheten och
medborgare i tredje land, bosatta inom unionen, finns idag ingenFör generell till frirätt

uppehållsrättrörlighet eller enligt gemenskapsrätten. situationDeras regleras huvudsakligen
nationella iden det medlemsland de bor. När den inre marknaden fullträtten upprättas utav

gränskontrollema mellan medlemsländerna avskaffasoch kommer emellertid ochvar en
befinner sig i unionen fullständigt såvälfri rörlighet. Detta gällerattsom en

från sådanunionsmedborgare tredje länder. fullständigt friEn rörlighet ärsom personer
dock avlägsen, på sådant mål.ganska Vissa specifikaännu även är väg mot ettom

medborgare i tredje land har redan givits viss fri rörlighet i unionen. Hit hörgrupper
från ingåttvissa länder vilkamed EU speciella associationsavtal därom samtpersoner
från tredje länder familjerelationerhar till migrerande unions-närapersoner som en

medborgare.

uppehållsrätt frånrörlighetFri och för privilegierade personer
tredje land

associationsavtalGenom mellan EG och vissa länder har utlänningar bosatta igrupper av
Ävenfått in uppehållaunionen och sig i medlemsländerna. migrerande unions-rätt att resa

medborgares familjer har givits särställning. Dessa specifika kan därfören persongrupper
privilegierad icke unionsmedborgare, mellankategori mellan unions-ses som en grupp en

tillgångmedborgaren har till alla gemenskapsrättens rättigheter och de icke unions-som
rättigheter huvudsakligenmedborgare grundas nationell i medlemsstaterna.rättvars
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Familjemedlemmar

vilken nationalitet de har,regler familjemedlemmar,sekundärrättsliga har än rättEnligt att
migrerandeuppehålla medlemsland tillsammans med densig imed ochfölja rätt ettatt

unionsmedborgaren. släktingar i rakt uppstigande ochgäller make ochDenna rätt
93/96 make ochmake enligt direktiv baramigrerande eller dennesnedstigande led till den

sambo.44 till kanOrsaken dettadock inte förRättigheten gällerbarn. attvara
ii utsträckningjämställs med äktenskapsamboförhållanden inte i andra länder somsamma

ocheftersom de registreradeockså svåra kontrolleraSamboförhållandenSverige. ärär att
naturligtkan därförofta kortare. Detvaraktighet typiskt gränsenderas är attär sett synas

samboforhållanden.mellan äktenskap ochhär dras
iaktiva unionsmedborgarefick icke ekonomisktRomF allainförandet 8aGenom artav

migrera enligtdock fortfarandemigrera. De kansjälvständigfamiljen rätt att ovanen
ekonomiskt aktiva, de migrerardåregler, och räknassekundärrättsliganämnda omsom

de familjemedlemmarunionsmedborgare. Förekonomiskt aktivmedtillsammans somen
innebärUnionsfördraget, vilketföregäller reglerunionsmedborgareinte attär samma som

unionsmedborgare.med migrerandetillsammansmigrerahardessa rätt att enpersoner
därmed inte existeraoch kanberoende unionsmedborgarenshelträttigheterDeras är av

otillfredsställandesådant beroendedock uttalatKommissionen har ärsjälvständigt. ettatt
landet.uppehåll efter viss tid i Entillfå självständigbörutländska makar rättoch att en
Sålundadock undantag. harfinnsdärför Redankanreglerna vänta.översyn att nuvaraav

uppehållsrätt skilsmässa eller arbetstagarensbehålla vidsinmakearbetstagares rätt atten
död.

bestående medborgaresin familj,alltså möjlighet medharunionsmedborgareEn att ta av
Förhållandet reglerasmedlemsland.migrerar tillhani tredje land, annatett av gemen-om

fråganaktualiseraslandi unionsmedborgarensfamiljen väljer boOmskapsrätten. egetatt
där.tillämplighetgemenskapsrättensom

Jhajans och fru Morsons,frågan frudomstolenbehandladefalletI Morsan om
bodde.45uppehållstillstånd Holland där deras döttraritilli Surinam,medborgare rätt

isin arbetaaldrig utnyttjatmedborgare, hadeholländska rätt annatDöttrarna, att ettsom var
nationell holländsk karaktär.Frågan ansågs heltdärfördetmedlemsland än vara avegna.

i fallrörlighet inte kan tillämpasfrigemenskapsrättens reglerfastslogDomstolen att om
Communitysituations govemed bywith of thefactor linking them"which have anyno

friautnyttjat sinaldrigansågs fallet med arbetstagaretveklöstlaw. Detta somvara
gemenskapsrättendärför brott vägrarörlighet i gemenskapen. Det attmotettvar

uppehållsrätt i Holland.ochmödrarna inrese-
unionsmedborgarenmedlemsland i vilketväljer bo i detfamiljeninnebärDetta attatt om
i det landet. Väljeruppehållsrätt de nationella reglernafamiljensreglerasmedborgare,är av

43 93/9590/365,direktiv73/148,direktiv90/364,direktiv1612/68,direktivFörordning
128359/85Reed1986 ECR
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uppehållsrättfamiljemedlemmarnasmedlemsland reglerasmigrera tillfamiljen ett annatatt
uppehållsrätt gäller,till olika reglerkan ledagemenskapsrätten. Dettai landet att omav
åberopa dekunnafamiljen väljer bo Förmedlemslandberoende vilket attatt gemen-

måste familjen först migrera.landunionsmedborgarensskapsrättsliga reglema i eget
bara till-unionsmedborgarskapets rättigheteri 8 RomF,entydiga stadgandetDet attart

omöjligt föra in reglernadeti medlemsstat,medborgare görkommer är attenpersoner som
fort-kommer därförRättigheternafamiljemedlemmar i 8a. ävenrörlighet förfri artom

regleras i sekundärrätten.sättningsvis att

Associationsavtal

utanförståendeassociering medingå avtalmöjlighethar EG238 RomFEnligt attart om
friaingått sådana avtal berör denfleraEG harinternationella organisationer.och somstater

innehålleruppehållsrätt. Andraochtill fri rörlighetVissa avtalrörligheten. rättger
några få exempel avtal EGskallnon-diskriminering. Härhuvudsakligen regler somom

tredje land kan hamedborgare ivisa vissaföringått med andra länderhar att atttas upp,
i gemenskapen.rättigheter

ingåtts mellanhar EFTA-EES-avtalet.associationsavtalet Detutvecklade ärDet mest
Sverige, Finland ochjan 1994.i kraft den 1och träddeSchweiz och EUutomstaterna

Österrike och EITA-stat,inte EFTA-staterövergått till EU- ochhar att en nyvaranu
Island ochalltså bara Norge,Medlemmar i EEStillkommit.Liechtenstein, har är nu

och homogentdynamiskttillenligt preambelnsyftar upprättaLiechtenstein. EES ettatt
dvs fride fyra frihetema,innebärEES-avtaletekonomiskt samarbete.europeiskt att

hela EES,skall gälla inomkapital,tjänster ochförrörlighet sammapersoner,varor,
såväliartiklarna RomF,artiklar liknar mycketEES-avtaletsinom mate-villkor EU.som

enlighet medskall tolkas iregler i EUspråkligt. Bestämmelserriellt motsvararsomsom
undertecknande 6. Allartföre EES-avtaletsmeddelatsavgörandenEG-domstolens som

förbjuden.enligtnationalitet skall 4diskriminering art varap g a
långt-likadock inteländer.med andra Dessaockså ingått associationsavtal ärharEG

successivtöverenskommelseEG gjortMed Turkiet harEES-avtalet.gående attomensom
arbetstagare." och 50inspirerat 48, 49Samarbetetrörlighet för ärfriutveckla artaven

Även successivtskallför tjänsterfri rörlighetfri etableringsrätt ochhindren förRomF.
avskaffas. inskrivenlön finnsarbetsvillkor ochnon-diskrimineringsprincip gällerEn som

berör avtaleträttsfallavkunnat flerafrån Domstolen hartilläggsprotokoll 1970.i somett
stadganden itolka dehar kompetensfastslagit denDomstolen har blTurkiet.med attatta

arbetstagare. fastslagit vissavidareDomstolen harfri rörlighet förberör attavtalet som
effekt,5°direktharupprätthåller turkiska arbetstagaresregler rättoch entydigaklara som

uppehåll iinnebär tillmedlemslandi rättarbete äventurkarnas rätt ettatt taatt ensamt

‘7 1963dAnkaradeLAccord
"‘ 14dAnkara 12,13,LAccord an
‘9 ECR3719Demirel198712/86
5° I-34611990 ECRC-192/89Sevince
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landets Domstolen har vidare jämställt medlemsstaternas möjlighet begränsa turkarsatt
rättigheter allmän ordning, säkerhet och hälsa med 483 RomF. En turkiskartp g a

uppehållerarbetstagare lagligen sig i medlemsland skall i detta avseende behandlasettsom
unionsmedborgare. Bestämmelsernasätt har dock varkensamma som en samma

måleller och bör därför tolkas identiskt.ursprung
också ingåttEG har non-diskrimineringsavtal med rad länder. Ett exempel etten non-

diskrimineringsavtal Lomékonventionen ingåttsIV med sjuttiotal skär ACP-länderettsom
Pacific.52African, Canibean, innehållerKonventionen förbud diskriminering påett mot

konventionsländemas territorier. Detta gäller bl för arbetsvillkor och lön socialasamta
förmåner kopplade till arbetet. Vidare har EG med ingåttMarocko, Tunisien och Algeriet
konventioner fråganon-diskriminering i arbetsvillkor och lön. I nyligen avkunnatettom om
rättsfall fastslog domstolen algerisk medborgare boende i Frankrike hade tillrättatt en

förmåner.likabehandling vad gällde vissa
också mångakan kort föreDet detta kolonier och territorier beroendenämnas EU-att av

ländema sk OCT, Overseas Countries and Territories särställning i påEU, byggdges en
non-diskriminering 2273 OCTart RomF. utomeuropeiska länder och territorier medär
särskild anknytning till Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Holland Storbritannien.och
För dessa länder och territorier gäller särskild associeringsordning. Fri rörlighet mellanen
EU och OCT skall avtal godkänns Någotenhälligt medlemsstaterna.styras av som av
sådant frånavtal har slutits. iPersoner OCT-länder vissa fall medborgare ocksåännu iär

medlemsland. Det bör dock dessa inte automatiskt har tillrättett noteras att personer
unionsmedborgarskapets fria rörlighet.

uppehållsrättFri rörlighet och för icke-privilegierade
medborgare i tredje land

medborgare i tredje land,För kan utnyttja gemenskapsrätten enligt reglernasom om
familjemedlemmar enligt uppehålleller associationsavtal, regleras inresa och i medlems-

huvudsakligen den nationella lagstiftningen i varje medlemsland. Unions-staterna av
fördraget utvidgade EGs kompetens flykting,- invandrings,- utlänningspolitikensoch
områden. sådanInvandringspolitiken dock ligga inom den enskilda med-som anses

kompetens. framgårlemsstatens Detta bl Unionsfördraget.K3 Medlemsstaterna harana av
varit mycket ovilliga sin område.suveränitet detta nationellaDe reglernaövergeatt om

måsteutlänningar och asyl dock åtagandenmed medlemsstaternasöverensstämma gent-
åtgärdergemenskapen.Medlemsstaterna förhindrade vidta kanär utgöraemot t attex som

hinder för den fria rörligheten För unionsmedborgare. framgårDetta bl lojalitetspliktenaav
i måste5 RomF. Medlemsländema därför samarbeta, med varandra och med EG, förart att

Någonsamordna sin politik. harmonisering medlemsstaternas lagstiftning rörandeav

s C-237/91Kus1992 ECR1-6781
52 frånOJ 1991L 229/3, 15dec1989
53Fall 10/10-95
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Rådet arbets-1991princip inte skett.dock ii tredje land harmedborgare ännu antog ett
invandringspolitiken. Utvecklingenharmonisera asyl- ochför motatt en gemen-program

går docklångsamt.politiksam
rörlighetenden friavisst utvidgandeutvecklingkani vadEtt ettmot avsteg ensom vara

inomtredjelandsmedborgareförtill direktivframlagt förslagnyligen rätt attär resaett om
gemenskapen. uppehåller sig ilagligenföreslås i tredje landmedborgareHär som

månader. Enterritorier underfritt medlemsstaternasfåunionen trerätt att resa
uppehållstillstånd utfärdat medlemsstat, rättgiltigtde harförutsättning är att som gerav en

uppehålltillräckliga medel förde harterritoriumuppehålla sig inom den samt attstatensatt
Även gemenskapensådant giltigt i helavisuminnehar äråterresa.och ett somsompersoner

giltighetsperiod.visumetsterritorier underfå medlemsstaternasföreslås rätt att resa
ochmedlemsstaternaområde delad mellanvisumpolitikens ärKompetensen gemen-
medborgaretredje länderfastställa de100c1 RomFRådet skall enligtskapen. art vars
101 länderlistaEnmedlemsstaternas övervisum vid gränser.måste ha yttrepassage av

också tids-Rådet införakannyligenmåste ha visum har upprättats.medborgarevars
inträffatnödsituationtredje land därivisumtvång, för medborgarebegränsade ett somen

från landet lO0c2 RomF.det arttillströmning medborgareplötsligfara förinnebär aven

Sammanfattning
unionsmedborgareVem är

Unioneni unionen.medborgarskapUnionsmedborgarskapet är, ettnamnet anger,som
medlemsstaterna. Dettamellanockså mellanstatligt samarbetepå EGbaseras men

för beskrivaanvändassamarbetet kanmellanstatligabåde och detEG-rätten attinnebär att
ihuvudsakligen reglerasUnionsmedborgarskapet,struktur.unionsmedborgarskapets som

sui generis.medborgarskap8-8e,RomF är ettart
identitet mellan deneuropeiskskapaunionsmedborgarskapetmed ärSyftet att en-en

i valetavspeglasoch unionen. Dettamedlemsstatenmedborgaren i termenskilde av
i med-uttrycket medborgareanvändatidigarei stället förunionsmedborgarskap att som

ochunionensyftar till öppenUnionsmedborgarskapet göralemsstatema. att mermer
fyller därförtill ochtillhörighet EUkänslaenskilde. Detvidkommande för den enenger

fördjupandetimarkerarUnionsmedborgarskapetfunktion.psykologiskviktig etappen ny
planet,och socialaekonomiskainte bara dettill förnyelse,önskan utanEG och enav

också medborgares ifrämjaunionsmedborgarskapetpå Syftet med ärpolitiska.det attäven
utveckling.demokratiskafrämja EUsintressenrättigheter ochmedlemsstater samt att

unions-i början RomFunionsmedborgarskapetartiklarnaPlaceringen geravomav
preambelnireglerna placeratshade saknatdetmedborgarskapet styrka eomsomen

innehåll.verkligtskall hadei praktiken ochskall tillämpasreglernaAvsikten ettattär att
utvecklingen inom EU.demokratiskai denviktigt instrumentUnionsmedborgarskapet är ett

5‘ gemenskapeninomtredjelandsmedborgarerådets fördirektiv306/5,Förslagtill rätt attOJ 1995C resaom
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bör dock fördragstexter inte någonDet EUs unionsmedborgaren särskiltnoteras att ger
Någon frånframträdande roll. egentligt makt folket inte frågadetär om.

unionsmedborgarskapets fördelarEn det dynamiskt och kan iär utvecklasärstora attav
framtiden. kanHär 8e RomF komma spela viktig roll. Unionsmedborgarskapetart att en

förstärkas rättigheter förhållandekan med och därmed skapas allt starkare mellanettnya
enskilde unionen. Unionsmedborgarskapet svårligenden och kan dock endast försvagas.

unionsmedborgarskapetsMedlemsstaterna bestämmer dock utveckling. Unionsmed-över
genomdrivas påborgarens rättigheter kan det nationella planet och EG-domstolen.av

såvälMedborgare i medlemsstaterna innehar nationellt medborgarskap unionsmed-som
borgarskap. Unionsmedborgarskapet kan paraply-medborgarskap, isägas ettvara som

fullvärdigaprincip tillkommer alla medborgare i medlemsstaterna. dock heltDetta är
avhängigt det nationella medborgarskapet. den medborgare iBara medlems-är ettav som

unionsmedborgare. kan inte förlora sitt unionsmedborgarskapland kan Manvara om man
sitt nationella medborgarskap i medlemsland.inte samtidigt förlorar Man kan heller inteett

bli unionsmedborgare samtidigt bli medborgare i medlemsland. Unions-utan att ett
medborgarskapet inte det nationella medborgarskapet, tillkommer den enskildeersätter utan

såväl medborgare i sitt land unionsmedborgare.detta. Personen Deärutöver eget som
påegentliga medborgerliga rättigheterna och skyldighetema ligger det nationella planet,

ytterligare gemenskapsrättsliga rättigheteroch Unionsmedborgarskapet tillför därutöver.
från många i inteTill skillnad andra begrepp används RomF har medborgar-som

någonskapsbegreppet domstolen givits speciell gemenskapsrättslig innebörd. Varjeav
alltsåi vilkadefinierar själv vilka medborgare ochmedlemsstat är statenpersoner som som

kompetens ligger helt i linje med folkrätten,unionsmedborgare. länderna har dennaAttär
lagstiftning,enligt vilken varje berättigad bestämma, sin vilkaär ärstat att genom som

Micheletti-fallet EG-domstolen medlemsstaternamedborgare i fastslogI attstaten. en-
medborgarskapsområdet. För understryka sin kompetens harhar kompetens attsamma

fråganii Förklaringen medborgarskap medlemsstat uttalatmedlemsstaterna attenom om
uteslutande undermedborgarskap i viss medlemsstat skall hän-avgörasen persons en
återupprepades ocksåvisning till berörda medlemsstatens lagstiftning. iden Dettaegen

måste alltsåEdinburghöverenskommelsen. Gemenskapen medlemsstat haracceptera att en
Ocksågivit medborgarskap och därmed unionsmedborgarskap. de andra med-en person

måste medborgare i viss medlemsstat. kanlemsstatema Deäracceptera att en person en
fåifrågasätta enskilds medborgarskap eller uppställa ensidiga villkor för han skallatten

måsterättigheter. dock hänsyn tillutnyttja sina gemenskapsrättsliga Medlemsstaterna ta
åtaganden påde lagstiftar medborgar-sina allmänna gemenskapen närgentemot

skapsområdet. har exempelvis lojalitetsplikt enligt 5 RomF. Gemenskapen kanDe arten
också påverka medborgarskapslagstiftningarnakomma de nationella den vidtarnäratt

kompetensområde,åtgärder fri rörlighet.inom sitt t ex
Vid första anblick kan det kanske praktiskt övergripandeEU göratten synas mer en

ändamåldefinition vilka medborgare i medlemsstaterna för gemenskapsrättsligaärav som
sådantNågot aldrig varitoch därmed vilka unionsmedborgare. har dock aktuellt.ärsom

intrång i medlemsländernas själva definiera vilkaskulleDet rätt ärattettvara som
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nationellapåverka dekraftigtskulledefinition i EG-rättenlandet. Enimedborgare
skulleåtgärderharmoniserandeeftersomi medlemsstaterna, etcmedborgarskapslagarna

någon kompetensifrån siglämnaovilligavarit mycketharMedlemsstaterna attkrävas.
gradland i högstaimedborgare ärvilkadefiniera ärområde till ettEU. Rättendetta att som

medborgarnaeftersomexistens ärlandetsmed ettsuveränitetsfråga och har göraatten
i dessEGs kompetens,utanförligger heltDetkänneteckengrundläggande staten.

ochmedlemslandimedborgare attdefinierautformning, är ettnuvarande att somvem
unionsmedborgare.definiera ärsomvem

mån motverkai visskan sägasmedlemsstatmedborgarskap iFörklaringen enenom
i medlems-medborgarskapslagamaharmoniseringutvecklingframtidaeventuell mot aven

medlemsland har rättfastslår varje attuttryckligendeneftersomländerna, att en egen
också skillnader mellanunderstrykeri Denmedborgare attärbestämma staten.somvem

kom-medborgarna,definitionmedlemsstaternasberorpersonkategorier,berörda avsom
medborgarskapslagar,sinakan,Medlemsstaternaframöver.kvarfinnas även genomattmer

de,På kansättgemenskapsrätten.faller undermycket vidtillse sammaatt persongruppen
faller underdefiniera denmedborgarskapsregler,restriktivaha persongrupp somattgenom

kategoriervilkasedanbestämsgemenskapsrättenIganska snävt. avgemenskapsrätten
unionsmedborgare,regelverk tutnyttja EGskanmedborgaremedlemsstaternas exsom

rörlighet.frirättigheter tvissatilldelasetc. Dessaarbetstagare ex
ocksåmedlemsstatimedborgarefullvärdigvarjehuvudregeln ärär enEnligt somperson

komplicerade medborgar-medi länderförekommadockkanUndantagunionsmedborgare.
definierardedärförklaringargjortTyskland harStorbritannien ochskapslagstiftningar.

andradelvissiggemenskapsändamål. Det rörförmedborgare omvilka ärpersoner som
förklaringarändamål. Så längenationellaförmedborgarede avärän sompersongrupper
ändamålhuvudsakliga ärså derasoch länge attgemenskapsrättenstriderintedetta slag mot

sambandlöstharendastfrån gemenskapsrätten ettsådana somutestänga persongrupper
docknågra problem. Det ärorsakainteförklaringarnakommermedlemsländer, attmed

inlemmaellerförmissbrukas utestängainteförklaringar personerattdennaviktigt typatt av
regelverk.gemenskapsrättensmedlemsland undermedsambandharinte närmare ettsom

unionsmedborgarskapetlåtaomöjligtdetRomFi 8 görMedborgarskapskravet attart
medlemslanduppehåller sig istadigvarandeochlagligen ettomfatta även personer som

med-imedborgaresamtidigtde inte är ettlandtredje omimedborgareärsommen
framtidrimliginomunionsmedborgarskapettroligthellerintelemsland. Det enär att

land.i tredjemedborgareomfattatillutvidgas ävenkommer attatt

Rättigheterna
unionsmed-skilja mellanviktigtmedborgarskap,nationellavid attliksomDet är,

medlemsstaternaavtal harGenomknutits till det.rättigheteroch dei sigborgarskapet som
gemenskapen ochrättigheterpreciserade gent-tillgång till vissa gentemotfolkgivit sina

Unions-unionsmedborgarskapet.knutits tillrättigheter harDessamedlemsstaterna.emot
inombeslutatsvadrättighetertill fler änupphovinte ramenmedborgarskapet omsomger
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för EU. De flesta finns i 8a-8d RomF och fler kan tillkommaart enligt 8e RomF. Allaart
medborgare i medlemsstaterna tillerkänns här vissa rättigheter oberoende vilket med-av
lemsland de medborgareär Rättigheterna har drag övemationella rättigheter. Genomav
Unionsfördraget har medlemsstaterna försökt EG politisk och social prägel, vidge en mer
sidan den ekonomiska, och därvid markerat tydlig låtasträvan gemenskapensom atten
regelverk omfatta alla medborgare i medlemsstaterna. Enligt B Unionsfördraget syftarart
unionsmedborgarskapet till stärka skyddet för medborgarnas i medlemsstaternaatt rättig-
heter och intressen. Placeringen unionsmedborgarskapet i RomF, istället för underav
reglerna mellanstatligt samarbete, kan förklaras med medlemsstaternas önskanom att ge
gemenskapen kompetens området. Genom placera reglerna unionsmed-att om
borgarskapet i direkt anslutning till EGs principer markeras tydligt den vikt fästs vidsom
unionsmedborgarskapet.

Flera de viktigare rättigheterna knutits till unionsmedborgarskapet fanns redanav som
före Unionsfördraget. Hit hör den fria rörligheten uppehållsrättenoch framställ-samt
ningsrätten till Europaparlamentet. Rättigheterna har dock förändrats i grunden, eftersom de
har "konstitutionaiserats i RomF och dessutom utökats till omfatta fler människor.att
Andra rättigheter helt Tyngdpunktenär bland unionsmedborgarens rättigheter liggernya.
framför allt den fria rörligheten och uppehållsrätten delta irätten val. Rättensamt att att
delta i kommunala val dockär symbolisk betydelse påverkaroch intesnarast av
maktutövningen i EU.

De flesta dessa rättigheter måste förverkligas i medlemsstat ellerav en annan av en annan
medlemsstat. Två rättigheter riktar sig dock direkt gemenskapen. Hit hör fram-mot
ställningsrätten till parlamentet och klagorätten hos ombudsmannen. De förhållandetrör
mellan den enskilde och gemenskapen. När enskild utnyttjar dessa rättigheter skapasen ett
direkt rättsförhållande mellan den enskilde och gemenskapen. Detta dock bara möjligtär
det begränsade område där gemenskapen har kompetens.

friaDen rörligheten och uppehållsrätten

friaDen rörligheten och uppehålla irätten sig medlemsstat, återfinns iatt en annan artsom
8a RomF, fanns till del redan före Unionsfördraget. Sammanfattningsvis kanstor kon-man

för de ekonomiskt aktivastatera är har domstolen, utgångspunktatt med ipersoner som
årensRomF, under lopp utvecklat mycket vittgående rörelsefrihet uppehållsrätt,och meden

tillgång till i hela medlemsländemas samlade marknad. Detta gällerstort sett för såväl
arbetstagare för dem utnyttjar etableringsrätten och den fria rörligheten försom som
tjänster. Domstolen har eftersträvat utveckla regler och principer föratt gemensamma
dessa rättigheter. Genom sin praxis har domstolen utsträckt denäven friapersongruppers
rörligheten så ekonomiskt inaktiva har kunnat utnyttja den.att stora Ytterligaregrupper
utveckling har skett i sekundärrätten. Redan före Unionsfördraget såledeshade i princip alla
medborgare i medlemsstaterna inrese- uppehållsrättoch medlemsstaternas territorier.
Gruppen förmånstagare har inte införandet 8a i praktiken blivit nämnvärtangenom av

tidigare.större Före införandetän 8a grundade sig dock de ekonomiskt inaktivasanav
rättigheter på rättspraxis och sekundärrätt. Nu tillerkänns unionsmedborgarevarje direkt i
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ekonomisknågot kravsåledes inte längrefinnsuppehållsrätt. Detrörlighet ochfriRomF
RomF.aktivitet i

grund-RomFssigoftadomstolenartiklar har använtRomFstolkningenVid avav
rättig-givittill och medharDomstolenprinciper.allmännasyften ochläggande personer

alltså vanligentillämparDomstoleni RomF.föreskrivsuttryckligeninteheter ensom
fyllaavseddai RomFfrån bestämmelserna ärutgår atttolkningsmetod. Denteleologisk att

regelsystem.gemenskapsrättensfunktion ieffektivde hardvsutile,eflet att enen
förhållande tillnyttiga iochblir meningsfullaså debestämmelsernatolkarDomstolen att

RomF kommer8avid tolkningendomstolentroligt attmycket artändamål. Detsitt är att av
sådå dentolkasArtikelnfunktion.effektiv ettfyller attartikelnutgå från att en

Ändamålet allatillerkännaregelnmedändamål. ärsittuppfyller attmeningsfullt sätt
domstolendärför kommerochuppehållsrätt,ochrörlighetfriunionsmedborgare

effektivt kanrättigheterså dessaundanröja hindrentolkningsin attantagligen att genom
utnyttjas envar.av

uppehållsrättenochrörlighetengenerella friafår stordendirekt effektha8aOm art anses
inaktivaekonomisktför debetydelse, främstskullegenomslagskraft. Detta perso-vara av
effekt. An 8adirektredanaktivas harekonomiskt rättregler deviktigaalla omnerna

varje unions-föreskriverdå denskyldighet,preciserad attålägger medlemsstaterna en
uppehålla inom medlemsstaternassigfritt ochsigskall ha röramedborgare rätt att

åtgärderkaraktär. Ingaovillkorligslagdettaskyldighetterritorier. En vara avsynesav
medlemsstaternasellerfrån gemenskapenssigskall gälla,stadgandetdå förbehövs att vare

vissa dragartikeln harförtalari 8aordalydelsenklaraOckså starka och attden avsida. art
unionsmedborgarskapetunderrättighetervissauttalatKommissionen hareffekt.direkt att

fattats.55inteandra rättigheter ännuimplementeringbesluteffekt medandirekthar avom
of thetherightsof theseofinfringement partAnyskriver dock:Kommissionen onone

obligations...CommunitywithcomplyfailureconstitutesMember Stateauthorities of toaa
Frågan direktJustice".ofthe CourtbeforethebringCommissionand the matter ommay

domstolen.56behandling iföremål föreffekt är nu
rimligteffekt detdirektharörlighet ärfrireglerviktigarehittills alla ansettsEftersom om

effekt. 8adirekt Artviss8a harbeslut,domstolens ävenavvaktan ani attantaatt,
dendomstol ochiåberopa direktkanenskildedendå rättigheter somgaranterar som
förbetydelsemycketeffektDirektskall skydda. stordomstolennationella vore av

rättigheter,inaktivasrättigheter. Deinaktivasaktivas ochekonomisktdenärmandet av
enskilderealitet för denblisnabbt kunnafastslås RomF, kommerisåsom de att en

redanfortsättarättigheterinaktivasfall riskerar de styrasI attunionsmedborgaren. avannat
sekundärrättsliga regler.befintliga

uppehållsrätt iochrörlighetfrioch reglerna8aförhållandet mellanVad gäller art om
täcktaintei falltillämpas ärgeneralis,8a lex48-66 börRomF somart somsomseart man

rättsakter. Attdärifrån härleddaoch52, 69 RomFspecialis 48,artartiklar, lexandra seav
ochrörlighetfrifunnitstidigarederegel ersätter8a omsomart somen nysom

55 C 264/42958/92,OJ1993NoKommissionen
56C-229/94Adams
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uppehållsrätt kan inte korrekt. Att 8a lex generalis bra in i detartvara se som en passar
utökade europeiska samarbetets struktur. Art 8a avseddär utvidga den fria rörlighetenatt
och det därför lämpligt artikelnär kompletterande regel tillämpa påatt fallse attsom en

inte täcks andra artiklar i RomF.som av
Ser 8a lex generalis kommer de rättigheter tillkommerart de ekonomisktman som som

inaktiva utgå direkt 8a, eftersom inga andra relevanta stadganden iart RomFpersonerna ur
finns. De rättigheter tillkommer de ekonomiskt aktiva har däremot sinsom personerna
grund i de speciella artiklarna i RomF, lex specialis. Endast lex specialis inteom
tillhandahåller regler tillämpas 8a de ekonomiskt aktiva. Lex specialis bör alltidart
tolkas i ljuset lex generalis. I 8a framkommer således den fria rörlighetens ochartav
uppehållsrättens hela räckvidd. Artikeln visar långthur rättigheterna i RomF kanytterst
utsträckas och vilka omfattas. Eftersom 8a tillerkänner varjeartpersongrupper som
unionsmedborgare fri rörligheten och uppehållsrätt, bör mycket vid tolkning deen av
speciella stadgandena i RomF fri rörlighet uppehållsrättoch bli följden.om

Det olämpligt delaär artiklarnas tillämpningsområden, så 8a enbart gälleratt att artupp
för ekonomiskt inaktiva åberopasoch kan de ekonomiskt aktiva. De ekonomisktav
aktiva dåskulle bara kunna åberopa fri rörlighet uppehållsrättoch enligt 48-66 RomF.art
Det viktär 8a generell regel såvälgäller förstor ekonomisktatt artav ses som en som
aktiva inaktiva och artikeln utgångspunkt för vid tolkningär den friaattsom en av
rörligheten uppehållsrätten.och Art 48-66 bör preciseringar de generellases som av
rättigheterna. såledesArt 8a har medfört alla artiklar behandlar den fria rörlighetenatt som
och uppehållsrätten hamnat i dager. Alla regler bör tolkas vitt i ljuset denen ny av nya
utvidgade fria rörligheten uppehållsrätten.och Principiellt skall reglema innebära likasett

för alla migrera, sigrätt grundar sin 8a påeller 48-66att rätt RomF.artvare artpersonen
Domstolens definition arbetstagarbegreppet påverkas inte den utvidgade friaav av nya

rörligheten uppehållsrätten.och följerDetta 48 efterRomF, Unionsfördraget,ävenatt artav
enbart gäller arbetstagare. denBara effektivutövar och verklig aktivitet undersom en
ledning åberopakan artikeln. friaDen rörligheten för arbetstagare ärav en annan person
enligt 483 RomF begränsad till vissa speciella områden: erbjudandenart rätt att anta om
arbete och förflytta sig inomrätt medlemsstaternas territorium härför, uppehållaatt rätt att
sig i medlemsstat för inneha anställning kvar sedanrätt avslutatatt samt att stannaen man
sin anställning. Domstolen har sedan utökat dessa rättigheter till gälla sökaäven rättatt att
arbete En vill åberopa dessa speciella rättigheter i måsteetc. 483 uppfyllaartperson som
de kriterier uppställs i artikeln. Uppfyller intehan kriterierna kan han inte hellersom
åberopa den fria rörligheten och uppehållsrätten enligt 483. dåHan kan istället åberopaart
den generella regeln i 8a. Som exempel har arbetstagare sig mellanart rätt röraatten
medlemsländerna för söka arbete månader.under Uppfyller han inte de kriterieratt sex som
uppställts faller han inte in under reglerna för arbetstagare. kan då åberopaHan istället
reglerna i 8a. Tidsgränsen för söka arbete någondärmed inte inskränkningart utgör i denatt
fria rörligheten, istället vilkenavgör personkategori den migrerandeutan skallpersonen

tillhöra, arbetstagare eller övriga.anses
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48-66, finns särskilda diskrimineringsförbudspeciella artiklarna fri rörlighet,I de artom
Någon preciseringnon-diskrimineringsprincipen i 6 RomF.preciseringarär art avsom av

unions-i Enligt kommissionens 1993detta finns inte 8a RomF.slag rapportart om
fria rörligheten "the fundamentalenligt bygger denmedborgarskapet, gjord 8e RomF,art

Article 6 ofof nationality which laid down in thediscrimination groundsban onon
Treaty.57 uttryckligt skydd diskrimi-ekonomiskt aktiva harMedan de motpersonerna

sin fallamåste diskrimineringsskyddet för dem grundar 8a48-66,nering i rätt artart som
frånrättspraxis domstolen,stadgandet i 6 RomF. Tidigaredet grundläggandetillbaka art

ekonomisk aktivitet,tillämpas vid diskriminering i6 bara kanenligt vilken över-art
får friarättspraxis bakgrund dendetta uttalande. Dennainte medensstämmer mot attavses

ekonomiskt aktiva.uppehållsrätten i ursprungligen enbart tillkom deRomFrörligheten och
inaktiva i dockdiskrimineringsskydd för ekonomiskt RomFuttryckligtEtt attvore

också ytterligare jämställa derättsläget. skulledet skulle klargöra Detföredra eftersom
diskrimineringfungerande skyddmed de ekonomiskt aktiva. Ettekonomiskt inaktiva mot

tillämpas tillfredsställande.fria rörligheten skall kunnanödvändighet för denär atten
möjliga de föreskrivs RomFden fria rörligheten iEnligt 8a begränsningar iärart om

sålunda det8a förutsättergenomförandet fördraget. Art ävenbestämmelseri attsamt avom
från huvudregeln fri rörlighet ochmöjligt undantagfortsättningsvis skall göraatt omvara

kan tyckas tveksamt dettauppehållsrätt för alla unionsmedborgare. Det överensstämmerom
till begränsningar och villkor stödHänvisningengränslöst Europa.med planerna ett ger

kan komma utvecklas.till redan existerande undantag,undantag, analogaför attatt nya
då troligen införas sekundärSådana kommerundantag rätt.att genom

undantagsbestämmelser i den friadeoch villkor i fördragetMed begränsningar avses
tillåts med hänsyn till allmän55-56 Undantag härfinns i 48 och RomF.rörligheten artsom

offentligverksamhet förenad medi offentlig tjänst, iordning, säkerhet och hälsa, samt
Hänvisningendomstolen tolkats mycketundantagsbestämmelser harmakt. snävt.Dessa av

såväl aktiva inaktiva,ekonomisktundantagsregler gäller förinnebäri 8a attart somsamma
48-66 eller enligt 8a.åberopar fri rörlighet enligt RomFsig de artartvare

bestämmelserna genomförandetvillkor finns ibegränsningar ochDe om avsom
föreskrivstillräcklig försörjningsjukförsäkring ochframför allt de kravfördraget är som

uppehållsrätt. Trotsekonomiskt inaktivai direktiven behandlar de att artpersonemassom
uppehållsrätt iinrese- och medlems-unionsmedborgare skall haföreskriver8a varjeatt

utnyttjalångtgående praktiska möjlighetenalltså inskränkningar i denfinns härländerna att
uppehållsrätten. Frågan villkorens fortsatta giltighet börfria rörligheten ochden om

får dockför domstolen Tillsvidaresakdiskuteras avgöra.är anta attattytterst manmen en
i ljuset den utvidgadegälla. tolka villkoreninskränkningarna fortsätter Attatt av nya

deras konsekvenser.uppehållsrätten i skulle dock kunna mildraoch 8arörelsefriheten art
bistånd.regler socialtpå försörjning med EGstillräcklig hängerKraven nära omsamman

den fria rörligheten ochbetydelse för utövandetkan i praktikenDessa regler stor avvara av
innehåller regler sociala rättigheter.inga uttryckligauppehållsrätten. 8a RomFArt om

57COM 93 702 final
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Sådana hållregler finns istället i EftersomR0mF. 82 tillförsäkrarannat art
unionsmedborgaren de rättigheter föreskrivs detta fördrag, det möjligt tillämpai är attsom

Utgångspunktenartiklarna socialrätt unionsmedborgaren. de regler finns förärom som
1408/7158migrerande arbetstagare och deras familjer. Enligt 51 och förordning skallart

territoriella begränsningen för förmåner inom områdeden den sociala trygghetens upphävas
så långt möjligt. Syftet inte harmonisera nationellade reglerna socialt skydd,är attsom om

minimerasamordna reglerna för hindren för den fria rörligheten. Art 48 R0mFutan att att
frågortill likabehandling i socialt skydd socialförsäkringar och social hjälp.rättger om

ocksåArbetstagarens familj har till likabehandling i detta avseende. Uttrycket socialarätt
förmåner har domstolen givits mycket vidsträckt betydelse. Sverige omfattarI detav en
förmåner bistånd förmånerför social trygghet, äldre- och handikappomsorg, socialt enligt
socialtjänstlagen etc.

förmånerEndast den ekonomisk aktivitet har sociala i med-utövar ett annatsom en
för social dumping folkvandringlemsland. Orsaken rädslan och för medlems-är moten

socialhjälpssystem. sinmed En grundar migreragenerösa rättstater attmer person som
frånpå till skillnad ekonomiskt aktivenbart 8a R0mF har, socialainteart person,en

förmåner inte till socialhjälp, läkarvårdi andra medlemsstater den Han harän rätt etc.egna.
sociala pensionärernasSom exempel de reglemas konsekvenser kan rättig-nämnas

heter. arbetstagare arbetat i medlemsland det harEn än rättett annat att stannaegnasom
på värdlandets territorium, efter ha avslutat sin anställning där.kvar Hans rättatt att stanna

för 483dkan alltjämt härledas de speciella reglerna arbetstagare R0mF.art Dennaur
1251/7059.vidare i förordning utnyttjar sin kvar iregel utvecklas Den rätt att stannasom

åberopa förmånerförordning alla sociala i påvärdlandet enligt denna har landet,rätt att
medborgare. allmänna direktivet pensionärersvillkor landets Detsom egna mer omsamma

varjetill fri rörlighet direktiv 90/365, behandlar pensionerad unionsmedborgares rätträtt
i där medborgare. krävsbosätta sig i medlemsland det han Härän är attatt ett annat

tillräckliga ekonomiska utnyttjar den fria rörlighetenpensionären medför Denresurser. som
åberoparinte möjlighet den förordning 1251/70under detta direktiv har attsamma som som

få åtnjuta förmåner. vikt kunnavärdlandets sociala I detta avseende detär stor attav
åberopa för arbetstagare. fria rörligheten kan i praktikende speciella reglerna Den annars
bli ganska inskränkt.

sociallagstiftning för ekonomisktharmonisering medlemsstaternas deEn ävenatt geav
i andra medlemsstater den viktigtinaktiva sociala rättigheter än ett steg motegna, vore en

Rådetsfri rörlighet. möjlighet enligt 8a2 bestämmelser iverklig, fungerande art att anta
uppehållsrätten,syfte underlätta utövandet den fria rörligheten ochatt synes geav

åtgärder.vissa harmoniserandekompetens för vidtaatt
Sammanfattningsvis unionsmedborgare principiell till frikan konstateras har rättatt en

uppehållsrätt alla medlemsstaters territorier. grundar sig i 8arörlighet och Denna rätt an
48-66 Enligt begränsningaroch i de preciserade reglerna i R0mF. 8aR0mF ärart artmer

tillåtna,villkor för rättigheterna de föreskrivs i eller i bestämmelsernaoch R0mFom om

5 OJ 1983 230/8L
5°OJ 1970 142/24L
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genomförande fördraget. I RomF möjliggörs inskränkningar nödvändigaärav som pga
allmän ordning, säkerhet och hälsa i offentlig tjänst och i verksamhet förenad medsamt
offentlig makt. Dessa undantag tillämpliga såväl ekonomiskt aktivaär inaktivasom

bör iDe tolkas ljuset den utvidgade fria rörligheten. I bestämmelsernapersoner. av nya om
långtgåendegenomförande finnsRomF begränsningar och villkor. berörFr dessa deav a

ekonomiskt inaktiva rättigheter. För dessa fåskall migrera tillattpersonernas ettpersoner
medlemsland krävs, i de flesta fall, de har tillräcklig försörjning sjuk-annat att samt

försäkring. De har inte till sociala förmåner ekonomiskträtt aktiva Isamma som personer.
alltsåpraktiken den fria rörligheten uppehållsrättenoch för ickeär ekonomiskt aktiva

unionsmedborgare betydligt för de ekonomiskt aktiva. mål,Unionenssnävare än uttryckt i
Unionsfördraget,B stärka skyddet medlemsstaternas medborgares rättigheter ochart att av

intressen införa unionsmedborgarskap såhar länge bara inneburitänatt ettgenom en
principiell till uppehållsrättfri rörlighet och i RomF för de ekonomiskt inaktiva.rätt

måsteDet här konstateras reglerna uppehållsrättfri rörlighet och långt ifrånatt om
likställer migrerandeden unionsmedborgaren uppehållslandetsmed medborgare.egna
Undantagsreglema medlemsstaterna åtgärderkan vidtagör andraatt gentemot
medlemsstaters medborgare de inte kan vidta de medborgarna.gentemotsom egna
Eftersom varje land har folkrättslig skyldighet sina medborgare inrese-att garanteraen egna
och vistelserätt kan inte någradet uppställa hinder för de medborgarna i dessaegna

tillåteravseenden. Undantagen hinder för inresa allmän ordning, säkerhet ochtsom ex pga
hälsa, blir därför tillämpliga enbart frånunionsmedborgare andra medlemsstater.

politiska rättigheternaDe

Till politiska rättigheternade hör unionsmedborgarens delta val tilli Europaparla-rätt att
delta kommunala vali det medlemslandi han bor art 8b.rätt Dessamentet samt att

rättigheter berör endast mycket liten del unionsmedborgarna, nämligen de ären av som
sittbosatta utanför hemland i medlemsstat. iRätten delta val rättigheteräratten annan nya

i gemenskapsrätten, införda Unionsfördraget. Kommissionen har uttalat för förstaattgenom
gången det skapats directhar "a political link between the citizens of the Member States

Union".6°and the European Det sig här demokrati två nivå,plan: dels lokalrör om
dels i Europaparlamentet. rättigheter mångaDessa har i medlemsländer inneburit storen
nyhet, medan de i andra medlemsländer funnits före Unionsfördraget. Rätten delta iäven att
kommunala val betydelse främst för unionsmedborgarens integration i landär det därav
han bor. Unionsmedborgaren har ingen enligt gemenskapsrätten delta i nationellarätt att

Ävenval, detta hade varit betydelsefullt i EUs demokratiska utveckling.trots att ett steg
delta i valet till Europaparlamentet viktigt förrätten den enskildes integration iäratt

samhället. delta iRätten valen federalistiskt drag i EU.äratt ett
Att unionsmedborgaren delta i kommunala val i det land han borrätt är, utöverattge

fördelarna för den enskilde individen, viktig politisk programförklaring. Här knytsa en
medlemsländerna dess befolkningoch ochnärmare tar ett steg motsamman man en mer

°°COM 93 702final
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i kommunalamåste ifrågasätta inte deltadockdjupgående integration. Man rätten attom
skapadöljer problemen medofarlig kosmetika", där rättval utgör att attsnarast enman

val.delta i nationella
i kommunala valmedlemsland inte deltabor i harunionsmedborgare rättIcke attettsom

för unionsmedborgareskäl finnsgemenskapsrättsliga regler. De rättenligt att attgesom
samhälleintegration i detbor exempelvis lättareval i det land där dei kommunaladelta

för icke unionsmedborgare.gäller dockdemokratiska synpunkteroch ävenleverpersonen
kommunal och valbara,utlänningar harinte redan alla rösträtt ärmedlemsländer därdeI

i kommunala valdeltafrågan icke unionsmedborgaresdärför säkert rättkommer attattom
två itvivelaktigt skilja mellanföremål behandling, eftersom det kanförbli attsynas

medLuxemburgicke-medborgare. I ländermedlemslandet boende t ensom exgrupper av
sådan inte trolig.rättighet dockinvandrarehögmycket ärprocent en

Participation ofConvention theganskasammanhang deni dettaAtt ärnotera onnya
Europarådetöl konventionens 6 stadgasfrånLocal Level IPublic LifeForeigners in artat

ioch valbarfördragsslutande skall hai rösträtticke-medborgare bosattvarje stat varaen
förvillkor ställsuppfyllerförutsättningval.kommunala En är attatt somsammapersonen
år förei landet femlagligen varit bosatthanskall haimedborgarna rösträtt samt attstaten

ratiñcerats Sverige.i kraft, harintefråga. konvention hari trättvalet Denna ännu avmen

ombudsmannenhosoch klagorättentill EuropaparlamentetFramställningsrätten

8dombudsmannen artoch klagorätten hosEuropaparlamentettillFramställningsrätten
sig gemenskapenriktari Rättigheternademokratiskt inslag EU.viktigt motär somett

ochgemenskapens verksamhetinsyn iunionsmedborgarenenskildesådan, denoch ger
inte unions-båda tillkommer bararättigheterrättigheter.enskildes Dessaför denskydd

Framställ-medlemsland.bor ii tredje landmedborgaredemedborgare, även ettutan som
någonintei medlemsländernaför medborgare ärEuropaparlamentettillningsrätten ny

i gemenskaps-helt rättighetdäremotombudsmannenhosrättighet. Klagorätten är en ny
rätten.

frågorgranskningsrätt ioch ombudsmannenparlamentetl38e RomF138d ochArt ger
missförhållanden i verksamhetenverksamhetsområdentill gemenskapens rörhör respsom

framställningsrätt tillingenDärmed finns detinstitutioner ochhos gemenskapens organ.
sådana frågor ligger utanföriombudsmannenhoseller klagorättEuropaparlamentet som

mellan-verksamhetsområden. Medlemsstaternasövrigainom unionensgemenskapen men
frågor och isäkerhetspolitiskautrikes- ochtredje pelarna ii andra ochstatliga samarbete

ombuds-föremål parlamentets ellerfrågor, bli förkan inteinrikespolitiskarättsliga- och
rättigheterna.inskränkningklargranskning. Detta är avenmannens

hosutformad klagorättennågot vidare äntill EuropaparlamentetFramställningsrätten är
berör gemenskapensfrågorgäller för alladå framställningsrättenombudsmannen, som

frågor blirpersonligen. Deklagandeverksamhetsområde de berör denförutsatt att som

l 144TreatySeriesnovemberI992,EuropeanStrasbourg,5 nr
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föremål granskning ombudsmannen kan däremot enbart gälla missförhållanden iför av
gemenskapens institutioner ochverksamheten hos organ.

missförhållanden uppkommerhar ingen befogenhet granskaOmbudsmannen näratt som
sådandenna,tillämpar gemenskapsrätten eller bryternationella trots attmot enorgan

ombudsmannainstitutet skall fungera tillfreds-nödvändig förbefogenhet kan attsynas
sin grund i gemenskapen inte vill kontrollera deninskränkning harställande. Denna att

tillåtadäremot, enligt ordalydelsen,verksamhet. 138dnationella Artstatsapparatens synes
frågor nationella dessa vidtartill parlamentet iframställningar näräven rörsom organ,

eller bryter gemenskapsrätten.åtgärder för gemenskapens kompetensinom motramen

och konsulärt skyddDiplomatiskt

idiplomatiskt och konsulärt skydd andra medlemsländerhar tillUnionsmedborgaren rätt av
frånland inte 8c RomF. Dettatredje land där hans artär är ett avstegeget representerat

i vilkenförhållandet mellan där endast denvanligen gäller ivad ärstater, stat personensom
nivåmellanstatligdiplomatiskt skydd. Skyddethonommedborgare kan tryggas enge

tredjemedlemsstaterna och land. Rättenmedlemsstaterna och mellanavtal mellangenom
i först gemenskapen kanblir federalistiskt drag EUtill diplomatiskt skydd närett ge

rättighet undertill diplomatiskt skydd heltskydd.unionsmedborgama Rätten är en ny
gemenskapsrätten.

i tredje viktigtunionsmedborgare landkonsulära skyddetdiplomatiska och ärDet ettav
diplomatiskt skydd finns iolika regler förharmonisering desteg mot somaven

rättigheter deMålet unionsmedborgare skall haalla änmedlemsländerna. är att samma var
saknattill tidigarediplomatiskt skyddbefinner 8c bidrarsig. Art att personer somgenom ge

påbörjat denågot,sådant hemland inte skapatemedan deras samt att mangenom
förhandlingarna med tredje land.nödvändiga

synpunkterAvslutande
viktigaste rättig-i dagens läge En deunionsmedborgarskapetVilken betydelse har av

ställapolitiska ochenskilde individen denför den röstaheterna är rätten att upp som
han medborgare imedlemsland där han bor,kommunala val i detkandidat i är ettatttrots

utlänningarinfört förSverige, redan tidigare harmedlemsland. För rätt attannat ensom
många detvikt. andra EU-länder hardetta ingen nyhet Föri kommunalval,rösta var av

hållpå endast motvilligt Detviktig förändring, sinadock inneburit accepterats.somen
kompromisslösningmotståndet den sk 20-% regeln,dockövervannsstörsta engenom
unionsmedborgaren20% EU-invandrare kan krävavilken kommuner medenligt över att

får Begränsningen innebärår delta i valet.under innan han rättenvistats där rätt attattsex
lång många de dittid platser EU-kommunala val kan underdelta i utövasatt av

perspektivet deni Luxemburg.Bryssel och Ifunktionärer flyttar, kommuner runtt avex
diskutabel.givetvis denna begränsning högstenskildes rättigheter är
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kandidatoch ställa i val till Europaparlamentet innebärRätten röstaatt attsomupp
iunionsmedborgaren kan välja delta valet i det land där han medborgare eller i detäratt

får imedlemsland där han bor. Ingen dock delta medlemsstat i val.än Dennamer en samma
rättighet har förmodligen viss betydelse i praktiken och lär utnyttjats iha det svenska ivalet
september 1995.

unionsmedborgarens vända sig till klagomålVad gäller ombudsmannen medrätt att
missförhållanden i gemenskapen det centrala institutionen har inrättats. Den byggerär att

förkontrollfunktion till skydd unionsmedborgama. koppling till unions-Dessupp en ny
då inte unionsmedborgare, varjemedborgarskapet dock bara fysisk ellerär utansvag,

juridisk bosatt eller har sitt i medlemsstat, kan utnyttja rättigheten.säteärperson som en
frågorgäller framställningar till Europaparlamentet i berörDetsamma rätten göraatt som

verksamhet.gemenskapens
skyddet unionsmedborgare i tredje landdiplomatiska och konsulära högstDet ärav av

begränsad praktisk betydelse.
inte har självständig karaktärUnionsmedborgarskapets svaghet är att statusenstora utan

i medlemsländerna.med de nationella medborgarskapen Endasthelt hänger samman
unionsmedborgare. Medborgarskapslagama i de olikai EU-land kanmedborgare ett vara
varierande principer. 1950:382 svensktmedlemsländerna bygger högst Lagen om

tillkommit i nordiskt samarbete. Enligt huvudregeln kan utlänningmedborgarskap har en
anmärkningar bli svensk medborgare.år stadigvarande varit bosatt i Sverigei fem utansom

medborgarskapslag bygger blodetstillämpar däremot gammalTyskland rätt.somen
fågällerför saknar tysk bakgrund det tysktMycket strikta regler gäller när attpersoner som

ofta har olika grader med-gamla kolonialmakter gällermedborgarskap. För att man av
slåendei EU-sammanhang.vissa medborgarskap räknas Ettborgarskap där endast slag av

mellan medlemsstaters medborgarskapslag-på konsekvenserna olikheterexempel av
fråninvånarna idär i Macao till skillnad Hongkongstiftningar och Hongkong,Macao ärär

sig Storbritannienfrån därmed bosätta iunionsmedborgare. Kineser Macao har rätt att t ex
från åberopaHongkong kan däremot intefri rörlighet. Kinesermed stöd EUs regler omav

sig i Storbritannien.dessa regler för bosättaatt
harmonisera nationellainom rimlig tidshorisont inom EUs deMöjligheterna att ramen

måsteframstår realistiska. här beakta histo-knappast Manmedborgarskapsreglema som
till nationernas identitet och suveränitet.kan knytasriska och andra överväganden som

framgår aktuell medborgarskapsdebatt i Tyskland.inte minstDetta av
ii unionsmedborgarskapet ligger inte de reglernaegentliga kärnanDen rätt attnya om

eller i framställningar tilli val vända sig till ombudsmannendelta och görarätten att
Varje unionsmedborgare sigi den fria rörligheten. harEuropaparlamentet, rätt röraattutan

unionsmed-territorier. spelar det rollfritt medlemsstaternas Här ärstor om en person
medföljande kan utnyttja den friaEndast unionsmedborgare och derasborgare eller

fria etableringsrätten enligtfria arbetsmarknaden och denrörligheten, med den gemen-
skapsrättsliga regler.

lång utvecklingutgångspunkt borde Sverige sikt stödjaMed i detta mot ett meren
vår lagstiftningdär liberala och balanserade tordeenhetligt medborgarskapsbegrepp, egen
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utgångspunkt. någragod Man bör dock sig illusioner detta skallgöra attvara en om ge
på sikt.resultat kortare

månDiskussionen kommer mycket handla i vad kan frikoppla befintliga ochatt om man
frånframtida rättigheter i gemenskapsrätten sådet nationella medborgarskapet, deatt

tillkommer de medborgare i tredje land stadigvarande ibor unionen. Här finnsäven som en
svåra frågornabrygga till de invandringspolitik, asylpolitik, gränskontrollom gemensam

förOm medlemsstaterna där kontrollengräns upprättasyttregemensammm. en av personer
långt mål, får ocksåvi redan detta räkna med alla isker bor EUvägär mot attman som

utnyttjafaktiskt kommer den fria rörligheten sig de medborgare eller Detärrent att vare
diskuterasbör därför reglerna den fria rörligheten arbetsmarknaden, etable-om om

frånfria rörligheten för tjänster frikopplasringsrätten och den kan medborgarskapet och
tillerkännas alla stadigvarande bor i EU. Ett i vad kan utvecklingstegsom som vara en

hålldetta nyligen framlagt förslag till direktiv där medborgare i tredje land, harär ett som
fåuppehållstillstånd i medlemsland, föreslås tidsbegränsad frivisum eller rörlighetett en

territorier.medlemsstaternas
svensk synvinkel jämfört med det erkänna den fria arbets-Ur är, stora steget att

fria för tjänster inom sådana,marknaden, etableringsrätten och den rörligheten EU som
i tredje stadigvarande i unionenbegränsat medborgare land borävensteget att ge som

Årättigheter unionsmedborgarna. andra sidan den liberala svenska med-görsamma som
någotsådan utvidgning svenskt perspektiv blir ensidig iborgarskapslagstiftningen att en ur

fårAlla stadigvarande bott i Sverige kan bli svenska medborgare ochpraktiken. som
alla gemenskapsrättens rättigheter. andra länder, Tyskland och de gamladärmed I t ex

kolonialländema, skulle mängd har bli medborgare i landeträttstor atten personer som
då fågemenskapsrättsliga rättigheter och exempelvis bo och verka i Sverige. Virätt

då frånskulle behöva för kommer gamla kolonier och föröppna personer somoss personer
arbetskraftsinvandrat till medlemsland, saknar möjlighet blihar ett attmen som nusom

Frågan därför inte okomplicerad.medborgare där. heltär
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Justice andfield of HomeCooperation in therelation theinjurisdictionof Justice’s to

inlegitimacyof Unionlackby thesupportedalsoproposalsAffairs. The presentare
the futureinfluencewould haveSwedenfact thatcitizens and theit’srelation overmoreto

would playof JusticeCourtrights the Europeanfundamentalprotection of European a
Memberof otherconstitutionaltheinitiative withleaving the courtsrather thanrole,strong

States.
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Rättsligt skydd4. av

grundläggande fri- och
rättigheter i Europeiska
unionen

Ulf Bernitz

Fredrikoch Bergström

Inledning
Frågeställningen

Europeiska unionenfri- rättigheter i denskyddet grundläggande ochVilket är av
påbesvarasför mängd överväganden och kanFrågeställningen självklart utrymme enger

något enhetligt begrepp präglasmånga Grundläggande fri- och rättigheter inteärsätt. utan
målsätt-skilda tider. Medvarierar mellan skilda kulturer ochvärderingarsnarare av som

innehållet sådana förklaradiskutera rättigheterningen inte, i första hand, utanatt snarareav
ocksåsådan börEuropeiska unionen, denrättsliga ställning inom denderas är, men vara,

få uppmärksamhet vid 1996de kanfokuserar denna väntas storrapport argument som
års regeringskonferens.

finns imedlemskap i den Europeiska unionen lagrättsliga grunden för SverigesDen
Enligt dennaanslutning till Europeiskamed anledning Sveriges unionen.1994:1500 av

såväl efter Sveriges anslutninggemenskapsrättsliga lagar och beslut föreskall antagna som
överlåtandesådant beslutan-svensk lagstiftning.gälla med företräde framför För ettatt av

Såsommöjligt stöd i den svenska grundlagen.lag innebär skall krävsderätt denna varasom
"överlåta Europeiskabeslutanderätt tillformulerad har riksdagendenna rättär attnu

så fri- rättighetsskydd motsvarande detlänge dessa har ochgemenskapema ett gessomsom
angående skydd för de mänskligaregeringsform i den europeiska konventioneni denna och
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frihetema".l förde grundläggande Avseende skyddet grundläggande fri-rättigheterna och
enligt svenska värderingar bör slutsats därförrättigheter och den betydelse dessa haroch en
inte det i regeringsformen ellergemenskapsrättsligt skydd Euro-motsvararettatt somvara

överlåta beslutanderätt tillpakonventionen innebär riksdagens gemenskapenrättatt att
innebärafolksuveränitetsprincipen bör detta i teorin alli samband medupphör. Satt att

överlåtits, återförs till svenska folket och dess före-redanbeslutanderätt, denäven som
också innebära anslutningslagen förlorar sinSveriges riksdag. Detta börträdare, att

uppståsådan i praktikensannolikt situation skullegiltighet. inteDet är utanatt en myc-en
fri- rättigheter.systematisk överträdelse grundläggande ochellerket avgrov

påpekadeformulering grundlagenutredningsarbetet inför dennasamband medI av
föreskriftervissa gemenskapsrättsligadet i och för sig fannsgrundlagskommittén att som

Bedömningen dettafri- och rättigheter.regeringsformens grundläggandestred attmot var
Å frågapåpekades itvå sidan rättigheterna intefokuserade aspekter.acceptabelt attena

Åtillåten. andralagstiftning sidandvs undantag svenskundantagslösa, vargenomvar
fri- rättighetsskyddet till sin omfatt-gemenskapsrättsliga ochgjordes bedömningen "detatt

ocksåuppmärksammade gemenskaps-står efter". Kommitténning inte det svenska att
ansågrättighetsskydd, detta uppvägdes denkodiñerat fri- ochsaknarrätten attett men av

visa kommitténskommerdomstolskontrollen. Dennaväl utvecklade att attrapport
otillräcklig.bedömning i detta avseende var

också förstärkninginnebar emellertidEuropeiska unionenSveriges anslutning till den en
anslutningslagstiftningen har derättigheter. Genomgrundläggande fri- ochi skyddet av

Europakonventionenrättigheterna vilka bl byggergemenskapsrättsliga fri- och oma
inom den svenskablivit gällandefri- och rättigheternagrundläggandeskydd för de

ochtillämpas domstolarsåväl lagstiftarenrespekterasrättsordningen och skall som avav
förvaltningsmyndigheter.

enskildas rättighetermakt ochOffentlig

föremålet inte i första handför dennainledningsvisSåsom poängterades är attrapport
undersöka derasinnehållet specifika fri- och rättigheterdet materielladiskutera utan attav

tillSåsom rättigheter kommerunionen. dessaEuropeiskarättsliga ställning inom den
främst medborgare,skydda enskildadesvenska grundlagenuttryck i den att personer,avser

nonngivande främstdels deoffentliga makten dförhållande till deni organen,v s
förvaltningsmyn-regeringen ochdomstolarna,verkställanderiksdagen, dels de organen,

Europeiska unionen inteinom denoffentliga maktenkarakterisera den ärdighetema. Att
överlåtits den Europeiska gemenskapenstilloffentlig makt harHelt klartlika lätt. är att

revisions-domstolen ochministerrådet, kommissionen, Europaparlamentet,institutioner,
ocksåEuropeiska unionenoffentliga makten i dendel den utövasEnrätten. stor avav

utgångspunkt i svenskaMed deneller i samarbete.själva, individuelltmedlemsstaterna
rättighetergrundläggande fri- ochenskildasdistinktion kommer skyddetgrundlagens attav

Regeringsformen kap.l0 5
2 grundlagar, fl‘.ochvåra 124sou 1993:14,EG s.
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Såoffentlig Europeiska unionen. långti relation till utövandet makt i den möjligtsättas av
offentlig institutionerskall uppdelning följas mellan makt utövad ochav gemensammaen

offentlig makt utövad medlemsstater.av
föremålförhållande ioffentliga makten i till enskilda för kontroll samtliga denDen är

Europeiska unionens medlemsstater. Sättet vilket denna kontroll genomförs varierar
medlemsstater med stark parlamentarisk tradition läggs tyngdpunktendock. I en en

parlamentarisk kontroll. medlemsstater där parlamentet har spelat mindre framträdandeI en
finns framförallt två rättsligaistället domstolarnas betydelse betonats. Sverigeroll har I

andra offentliga adresserade "lagprövnings-kontrollfunktioner, den till domstolar och organ
lagrådet lagförslag.möjligheten för uttala sig Ingen dessaplikten", översamt att av

grundläggande fri-haft framträdande roll i det svenska skyddet ochfunktioner har aven
för grundläggande fri-kan därför komma till slutsatsen respektenrättigheter och attman

politiska planet parla-rättigheter i Sverige traditionellt detoch garanterats genom en
Påståendet måste i ljuset Sveriges medlemskapmentarisk kontroll. självklart ses av av

fri- rättigheterna. Om konventio-Europakonventionen skydd för de grundläggande ochom
föremålupprätthålls bli för granskning konven-inte kan Sverigeregler externen avnens

skall inteföremål sanktioner. rättsliga kontroll detta innebär dockoch för Dentionsorganen
Europakonventionens regler lag 1994:1219 den europeiskamegförväxlas att genom om

därför skall tillämpas övrig svensk lag-blivit svensk ochkonventionen har rätt som
stiftning.

EG-domstolen avgörande roll avseenderedogöras för nedan spelarkommerSom att en
parlamentariska kontrollentanke dennuvarande rättighetsskydd. Medgemenskapens att

också EG-domstolensfinns starka skäl till varförmycket detinom gemenskapen är svag
iexempelvis svenska domstolarskontroll skall spela roll framträdanderättsliga änen mer

Sverige.
mån långt fri- och rättigheter skall knytas tillFrågan i och hur grundläggandevad

utgår från grundläggandesvårbedömd. svenska grundlagen demedborgarskap Denär att
kapitel, i princip med-i regeringsformens andrafri- rättigheter den äroch garanterarsom

i vilkenstadgande i 2 kap. 22 klargörsborgerliga. Enligt särskilt regeringsformen §ett
i detta hänseende.i riket likställd med svensk medborgareutsträckning utlänning här är

skall tillkomma alla,å sidan, bygger tanken dess skyddEuropakonventionen, andra att
återspeglas i artikel 14, enligt vilken:medborgarskap. tanke dessoberoende Dennaav

Åtnjutandet angivasi dennakonvention,skallde fri- och rättigheter, utantryggassomav
såsom språk, elleråtskillnad något på grund kön, hudfärg, religion, politiskslag, av ras,av

för-åskådning,nationell social härkomst,tillhörighet till nationell minoritet,ellerannan
ställningi övrigt.mögenhet,bördeller

innebörd räckvidd behandlas uttömmande iUnionsmedborgarskapets och expert-en annan
till föreligger. diskuterastill 96-kommittén, parallell den här DärEU ävenrapport som

3 angåendeskyddför de mänskligarättigheternaoch deden europeiskakonventionenLag l994:l219 om
regeringsformenkap.grundläggandeli-iheterna. också 2 23Se

° Medborgarskap räckviddochinnebörd.Bemitzoch LokrantzBemitz, EU-U. H. i
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densituationen för det antal stadigvarande bor i Europeiskastora ettpersoner som av
någon fråni Till skillnadunionens länder räknas medborgare dessa.utan att som av

utgångspunkten de för den Europeiska unionen specifikaEuropakonventionen är att
såvälmedborgarskapet. gäller politiska rättigheter, såsomrättigheterna knutna till Dettaär

såsom till nationellekonomiska och sociala rättigheter,kommunal rättrösträtt, som
sig i medlemsstat, etableralikabehandling, bosätta och arbeta rätträtt samt attatt en annan

erbjuda tjänster.näringsverksamhet och

unionenfri- och rättigheter i EuropeiskaBetydelsen grundläggandeav
i den Europeiskagrundläggande fri- och rättigheterBetydelsen effektivt skyddaattav

Ministerrådets reflektions-till flertal överväganden.uniongn förklaras med hänsynkan ett
europeiskaförklarat sig värden,inför regeringskonferensenhar tro gemensammagrupp

då:unionen skall skydda och främja,vilka

also in the feeling ofdemocracies,of securityandThey thebasisof presentour areare our
found for fundamentalEssentialelements bebelonging in the citizens. respecttoare

andobligationsof both citizensof theclarificationof the rightsrights,non-discrimination,
nationalsin theUnion.Unionandthird-country

överväganden beaktas. det första kanFörskall framföralltdennaI typertrerapport av
mänskligfölja omedelbart existensför enskildavissa minimirättigheterskydd avansesav

påverkarunionenEuropeiskainom denoffentlig maktoch det faktum utövasatt som
uppmärksammats införsärskiltandra, problemrättsliga ställning. detenskildas För ett som

unionsmedborgare tycksframföralltbrist delaktighetregeringskonferensen denär som
fri- rättigheter förenadeerkännande vissa ochintegration.inför europeisk Ettkänna somav

därigenom tjänareell innebörd ochskulle dettaunionsmedborgarskapetmed ettge en
förhållandet mellan medlems-slutligen, skall betonassyfte. det tredje,legitimerande För att

maktpolitiskgemenskapsrätten harregler inomoch motsvarandegrundlagarstaters en
överlåterunionen initia-den Europeiskaotillräckligt skydd inomdimension. Ett gemensamt

författnings-frågor har starktill de medlemsstaterprincipiellt viktigativet över som en
till dessa överväganden, desin helhet hänsynkommer irättslig tradition. Rapporten att ta

också sig i det avslutande avsnittet.beaktas förkommer att var

uppläggningRapportens

två skallHuvuddelen, avsnitt ochuppdelad i fyra avsnitt. ägnasRapporten är tre, en
fri- rättigheter i den Euro-skyddet grundläggande ochdet nuvaranderedogörelse avav

områdesåväl gemenskapsrättens denDå bristfälligt, inomunionen. skyddetpeiska är som
två förslag tillövrigt, avsnitt beakta deunionens verksamhet i skall dessaEuropeiska även

års grundläggandevid 1996 regeringskonferens. Enåtgärder förväntas diskuterassom
inom gemenskapenbåda den offentliga makten,de avsnittenskillnad mellan är att som

unionsverksamhetenbåde institutioner, inom den övrigamedlemsstater ochutövas av

5 1995.Reflektionsgruppens decemberrapport,
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struktur.återspeglas i dennamedlemsstaterna. Dettauteslutande rapportsutövasnästan av
på vilket demåste olika beroendetvå besvarasi avsnittfrågor behandlasDe ansvarsom

långt därförSå möjligt skallgemenskapsinstitutionemas.ellermedlemsstaternas enavser,
låter avseendesådan distinktion sig intetvå.upprätthållas En görasmellan dessadistinktion

övriga verk-Europeiska unionensinom denrättighetergrundläggande fri- ochskyddet av
grundläggandeansvarsfördelningen dethäroklara ärdenkansamhet. Man säga attt o m

verksamhetsområdena skiljas mel-skall härde olikaDå problem berordettaproblemet.
inomå sidan och samarbetetsäkerhetspolitikenutrikes- ochlan den enagemensamma

två skall dockbåde avsnitt ochfrågor å andra.inrikes den Iochområdena för rättsliga tre
såsom dettarättigheterför mänskligastandard, skyddetutifrån dubbelbeskrivasskyddet en

rättigheterfri- ochgrundläggandeskyddet förinternationell ochitill uttryck rättkommer
återknyta till deskallfjärde, avsnittetavslutande,konstitutionell, Detintern, rätt.enligt en

fri-grundläggandevad skyddetbedömninginledningsvis. Ennämndeskriterier avavsom
utifrån detföljaktligenskalloch bör görasEuropeiska unioneni denrättigheter äroch vara,

hos unions-förtroende skapasutifrån deträttsskyddindividuella garanteras, somsom
Europeiskai denmaktbalansenutifrån förkonsekvensernaslutligenmedborgarna, samt

unionen.

rättigheterochfri-grundläggandeSkyddet av
områdegemenskapsrättensinom

Inledning
fri-grundläggande ochundersökning skyddetinledningsvis klargörasskallDet att avaven

frågeställningar.åtskildatvå principielltbeaktaunionen harEuropeiskadenrättigheter i att
föremål förEuropeiska unionen ärutsträckning den externi vilkenförsta,detFör en

tillrättigheter kommermänskligaminimigarantier fördebundenkontroll d är somavsv
skyddEuropakonventioneninstrument ochframförallt FNsinternationelliuttryck rätt, om

ikontrollenden internaandra, vilken är,deträttigheterna. Förgrundläggande fri- ochför de
enskildas grundläg-skyddochrättsregler erkännermån unionens ettvilken garanterar av

konstitutionellt skydd.klassificeraskanrättigheter. Detfri- och ettgande somsenare
Då det gemenskaps-frågeställningarna.bådabeaktaföljandeskall i detFramställningen

också EG-domstolenskommerEG-domstolenutvecklatstill delregelverketrättsliga stor av
å andrainstitutioner denå och gemenskapenssidanmedlemsstaternadistinktion mellan ena

upprätthållas:att

of therespectiverules theCoun of Justiceconstitutional role, theitsln powerson
betweendelimitationofthattheStates...andof the MemberCommunities powersensures

institutional balance.maintain thethereby helpingsafeguarded,institutionsthe to
observedbyof law havebeengeneralprinciplesrightsandwhetherfundamentalexamines
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the institutions,and by the Member Stateswhen their actions fall within the ofscopelaw.6Community

Vidare i avsnittskall detta särskilt uppmärksammas de rättsliga kontrollfunktionema,
månframförallt EG-domstolens, i viss Europaparlamentets ombudsmans,även samtmen

någrasanktionsregler. Avslutningsvis skall framträdande åtgärdsförslagende ochav mer
genomgås.deras processrättsliga konsekvenser

Förhållandet mänskliga rättigheter i internationelltill rätt

Allmänt

förhållanden vid flertal tillfällensina internationella har gemenskapenI poängteratett
betydelsen respekt för mänskliga rättigheter och EG-kommissionen har i sina hjälp-av

för Rumänien fast avseende vid huruvida dessabl Polen, Ungern och kanstaterprogram a
svårttillräckligt för mänskliga rättigheter. detta detskydd Trots klartärgarantera ett att

huvudsakliga aktörer,redogöra för i vilken utsträckning gemenskapens medlemsstaterna
institutionerna, själva bundna internationella regler avseende mänskliga rättig-och är av

från internationelltEuropeiska gemenskapen har utvecklats samarbete iheter. Den ett
i många statsliknande subjekt.ekonomiska angelägenheter till avseenden Det heltärett

rättigheter skyldigheter internationellaklart gemenskapen har och det planet.att egnanu
gemenskapens särskilda ställning och idag tycks ledandeRedan 1968 erkände FN experter

det skulle möjligt gemenskapen fullvärdig medlemöverens att antaattvara om vara som av
åren ocksåFN-organisation. har gemenskapen intensifrerat sittUnder de senasteen

bekräfta sin internationella identitetinom Som det tycks, för ochFN. att manengagemang
miljöskyddingått internationella överenskommelser, främst avseende ochhar antalett

drogmissbruk.bekämpande av

förpliktelserMedlemsstatemas

överlåta medlemsstaterna skapatmaktbefogenheter till gemenskapen harGenom ett nyttatt
internationellt respektera mänskliga rättigheter. Detta innebärrättssubjekt med attett ansvar

någon för sittdock inte förändring avseende medlemsstaternas handlande. Föregetansvar
området förflesta fall saknas överhuvudtaget koppling mellan medlemsstatsde enen

områdetmänskliga rättigheter och för samarbete inominternationella förpliktelser avseende
frågor tvingande internationellgemenskapen. Detta gäller i synnerhet blrätt, tortyrom a

båda områdena svårtmån sammanfaller det dock fastställaoch folkmord. I den de är att
frågan ellerhandlar, d faller inom medlemsstatens gemenskapensvem som v s om

ansvarsområde.
hållas, finnsgrundläggande rättsregeln avtal skall servanda,Den att pacta sunt

förbjuden försvåraåterspeglad i EG-fördragets artikel Gemenskapen enligt denna234. är att
enligt internationella överenskommelser slutna innan denmedlemsstats förpliktelseren

6 Functioningof UnionEG-domstolens maj 1995,the theTreaty Europeanrapport, on .
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EG-fördraget inteEnligt EG-domstolen innebär dettamedlemsstat.blev attstaten en medlemsstater.7förhållande till icke gällerskyldigheter i Dettapåverkar medlemsstaters
uttömmande EG-förhållanden medlemsstater, vilka reglerasi mellandäremot inte av

fördragetg sådan någottidigare överenskommelse inteviktigtDet poängteraär att att en
kanblir del gemenskapsrätten. Mangemenskapen och den inteförpliktarsätt att en av

gemenskapens makt.den begränsardäremot säga att
fallet med Europakonventionenmedlemsstater dettaflesta gemenskapensFör de är omav

rättigheterna. Europakonventionens kangrundläggande fri- ochdeskydd för organ
genomförandedess nationellatalan medlemsstat avseendeföljaktligen pröva mot avenen

Tysklandgavvisade denkonventionen. falletgemenskapsåtgärder strider I M motmotsom
regeringsåtgärd påtalanBundesverfassungsgericht,författningsdomstolen,tyska moten en

gemenskapsbeslut i detta fallendast innebar verkställandegrunden denden ettettettatt av
Tysklandbeslut resulterade i talanDå författningsdomstolensden tyskadomslut. moten

från sida intekommission hävdade tyskEuropakonventionensvid att stat varenman
sina gemenskaps-då endast fullgjordeEuropakonventionen denenligtansvarig staten

Europakonventionens kommission. Trotsavfärdadesförpliktelser.rättsliga Argumentet av
i singemenskapens institutionerhuruvidasig sakna möjlighetmedgav prövaattatt man

inte innebar...underströk detta däremotrespekterade konventionen,verksamhet attman

Court of Justicethejudgment of the European...thatby grantingexecutory topower a
thatCommunity andauthoritiesactedquasiGerman extenttocompetent organs areas

Conventionscontrolexercisedby thebeyondthe of organsscope

individuelltvarje harförklarade vidareKommissionen att stat ett ansvar...

of domesticlawquestionthe omissionin...regardlessof whether act consequence oraor
with internationalobligationsnecessity complyregulations of the toor

undvikainte kanklan medlemsstaternaheltmåste efter detta beslutDet attsomanses
endast verkställerhänvisning till deEuropakonventionen medkontroll underoch attansvar

gemenskapsåtgärder.

förpliktelserinstitutionersGemenskapens

måste ocksårättssubjekttillgemenskapen har utvecklatstillMed hänsyn ett egetatt
internationella rättsregler. I densådan ansvarig för brottkunnagemenskapen göras motsom

förklarar EG-fördragetsfördragsslutandesådana regler endast förpliktarutsträckning stater
bin-ingångna gemenskapen skallöverenskommelserinternationellaartikel 228 att varaav

följerinternationellför medlemsstaterna Avinstitutioner och rättdande för gemenskapens .
sådana internationellavilken effektgemenskapsrätten kan bestämma överens-dock att

Regler interna-subjekt.d mellan gemenskapensskall ha internt,kommelser omegnav s

7Mål Italien 1962 ECR l0.10/61,Kommissionenv
8Mål 2 augusti1993.C-l58/91. Levy,dom
9 beslut9 februari1990.Ansökan 13258/87,nr.
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överenskommelsers betydelse inom gemenskapen skall följaktligen sökas itionella gemen-
skapsrätten.

så ocksåEG-domstolen internationellaRegeln i artikel 228 har tolkats överens-attav
ingångna medlemsstaterna innan de blev medlemsstater kan förpliktakommelser av

sådant någotFörutsättningarna för överföring oklara,gemenskapen. ären av ansvar men
föremåletmöjligt det medlemsstaternas vilja ochkan förmoda det endast äräratt omman

kompetensområdeminom gemenskapens Det dessutom nödvändigtprincipiellt faller är att
överenskommelsens övriga överföringOmöverföringen parter.accepteras enav ansvar av

överenskommelseninnebär det gemenskapen bunden ochha skettkan äratt avanses
förhållande till övrigaövertagit medlemsstaternas idärmed har parter.ansvar

avseende Europakonventionen skydd för deprincips tillämpningVad beträffar denna om
gemenskapen inte ha övertagit medlemsstaternasfri- rättigheternagrundläggande och anses

något förvånande, tanke geografiskadels med den ochförpliktelser. kan tyckasDetta
dåbåda framförallt den Europeiskade organisationerna,historiska kopplingen mellan men

konventionsstatema.bland Förutom demedlemsstater kärngruppunionens utgör renten
innebära omförhand-svårigheter sådant ansvarsövertagade skulle utanprocessuella ett en

frånoviljaantagligen förklara detta med stark vissakonventionen kanling enmanav
också Europakonventionens inte sigfördragsslutande klartDet är attstater. organ anser

institutioner.gemenskapensbehöriga anmälningarpröva motatt
årsresulterar i har inför 1996det nuvarande rättslägetofullständighetDen som

EG-kommissionen:regeringskonferens uppmärksammats av

CommunityAll legal of thetheCommunitylegalThere conspicuous system; actsgapa
CourtofCommissionof HumanRightsand thesubject reviewby theMemberStates toare

Rightsof 1950,theEuropeanConvention HumanRights,which byHuman set onupwere
while proclaimingitsCommunityhowever,rights respected.Thethat humanto areensure
subject this controldemocratic andhumanrights,respecting valuescommitment not toto

enjoy ‘immunity’ from theinstitutions ofpromulgatedby itsmechanismandthe sortacts a
Convention.

förhållandet konstitutionelltill nationellochGemenskapsrätten
rätt

tillämpa konstitutionellnationellsaknade behörighethänvisning till rättMed attatt man
grundläggande fri- och rättighets-inledningsvis använda detEG-domstolenvägrade att

Effekten detta,norrngivning.kontrollera gemenskapensbegreppet for attatt av gemen-
inte kunde kontrolleras, medgrundläggande fri- och rättigheterrespekt för möttesskapens

såvälinför nationellajurister.motstånd från framförallt tyska och italienska I processer
tillfällen gemenskapens beslutvid upprepadeEG-domstolen hävdadesdomstolar attsom

° mål Arbelaiz-Emazabeli 181/80, GénéralgeneraladvokatCapotorisyttrande PrøcureurSe framförallt v.
2987.1981 ECR

" 1978.8030/77,beslut10juliSebl CFDT EG,ansökannr.a v
z 1990.kommunikation.19novemberKommissionens
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fri- ochrundläggandedå nationella reglerstredogiltiga deåtgärderoch mot omvar
tyskEG-domstolenförklaradedettaförsök bemötaIrättigheter. att svar enett som

fråga:domstols

ofof law, becauseindependenttheTreaty,stemmingfromfact, the law cannotln sourcean
without beinghowever framed,of national law,overriddenby rulesbeits naturevery

of Communitythe legalbasis theand withoutCommunitylawof its characterdeprived as
effectitsvalidity of CommunityThereforethequestion.itself beingcalled in ormeasurea
eitherthataffected allegationsbe byState towithin Member countercannot runsa

principles ofState theconstitutionof thatformulatedby therightsfundamental aoras
constitutionalnational structure.

till deistället haderättighetergrundläggande fri- ochförrespektdocktilladeMan enatt
Svaretgemenskapsrätten.garanti undermotsvarande mottogsrättsordningamanationella

frågan författnings-tillhänskötdomstolenden tyskatillfredsställelse ochmedinte
avsaknadipåpekat det,haEfterBundesverfassungsgericht.domstolen, attatt av en
huruvidabedömaomöjligträttighetskatalog,ochgemenskapsrättslig fri- att gemen-var

förklaradegrundlagen,tyskamed denjämförelseacceptabelt iskyddskapens var
uttömmande.EG-domstolenskunde godtainteBundesverfassungsgericht svar somatt man

kundeEG-domstolen intedoktrinen ettk lange garanteradenSå däravlänge s sasom
skullegrundlagens,tyskamotsvarande denrättigheterfri- ochgrundläggandeskydd av

förklarasnödvändigtreglerna ochde tyskagemenskapsåtgärder komma prövas motatt om
påtvingade inflytandedettapåpekat innebartidigareEG-domstolentillämpliga. Somicke

också helanationellframförföreträde rätt, motgemenskapsrättens utanbara hotinte ett mot
rättsordning.dess

EG-börjadeförfattningsdomstolentyskaframförallt denfrånpåtryckningUnder
rättigheterfri- ochgrundläggandedeformulerarättsfall,rättsfall efterdomstolen, i somatt

grundlagsskyddet. Trotsnationellatill detmotsvarighetbli gemenskapenstiden skullemed
nationellåsidosättasnågon EG-åtgärdpraktiken,inte, ikomöverhängande hot att av enett
skyddetgemenskapsrättsligadetBundesverfassungsgerichtförklarade1986domstol och att

tyskadentillräckligt förutvecklatsrättighetergrundläggande fri- och motsvaraatt ansesav
grundlagensl avstå frånnivå upprätthölls,också, så dennalängeDärför skulle somman

författningsdomstolentyskadenuppenbartgemenskapsåtgärder. Det ärrättsligt attprövaatt
påminna EG-avstått fråninte hellerden harbetydelsefulla roll och attsinmedvetenär om

Maastrichtfallet 1994iytterligaretydliggjordesDettavillkoradesindomstolen accept.om
grund-skydd försin avsiktförklaradeBundesverfassungsgericht garantera ettattdär

EG—domstolen.lmedtillsammansrättigheterfri- ochläggande

438.1960 ECR3 Ruhrkohlenmål och40/59,36till 38ECR26 ochmål Stark1959l/58,Sebl a
ECR 1125.Handelsgesellrchaft1970InternationaleMål 11/70,

5 225.1987 3 CMLRHandelsgesellschaft,Wünsche
CMLR 570.s 1990 1ocksåTobaksreklamfallet,57.Se1994 l CMLRBrunner t exm
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Betydelsen gemenskapsrättsliga fri- och rättigheterav

Allmänt

Det länge den allmänna uppfattningen de gemenskapsrättsliga fri- och rättigheternaattvar
förhållandeendast gällande i till gemenskapens institutioner. Nu det dock helt klartärvar

går så förhållandede längre och dessutom gäller i till medlemsstaterna i de fall deänatt
inom gemenskapsrättens område och oberoende nationellt erkännande. Detta haragerar av

fått effekter framföralltuppseendeväckande i de medlemsstater vilka, likt Sverige, har en
grundlag kräver internationell Europakonventionen skydd för derätt,att tsom ex om
grundläggande fri- rättigheterna, för giltighet inomoch den rättsordningen skallägaatt egna

sådaninkorporeras nationell lagstiftning. nationell lagstiftningOavsett antagitsgenom om
Europakonventionenseller ej, har de rättigheter, vilka erkänts EG-domstolen,av av genom
fåttgemenskapsrätten bakdörr och därigenom blivit förpliktande för nationella domstolaren

myndigheter.och Som konsekvens detta medlemsstaterna, vad gäller skyddetären av av
fri- rättigheter, förpliktade, dels singrundläggande och dubbelt under grundlag, dels under

gemenskapsrätten.
Då EG-fördraget saknar uttrycklig uppräkning grundläggande fri- och rättigheter äraven

innehållet dessa oklart. hittills kandet exakta Som EG-domstolen dock detanväntav av
gemenskapsrättsliga fri- och rättighetsbegreppet, med avseende formell tillkomst,

två huvudtyper, de grundläggande gemenskapsrättighetema och de grund-uppdelas
rättsprinciper.läggande fri- och rättigheter EG-domstolen erkänts allmännasomsom av

grundläggande gemenskapsrättighetemaDe

antal artiklar vitt spridda i EG-fördraget stadgas rättigheter för enskildaI änett som, om
ekonomiskt orienterade, har karaktären grundläggande fri- och rättigheter. Dessa ärav
framförallt förbudet nationell diskriminering artikel 6, till lika lön artikel 119,rättenmot

antal rättigheter knutna till fria rörlighet artiklarna till48 58,samt ett stort personers
någotfrämst avseende social trygghet. vidare mening kan reglernaI säga atten man

kapital,avseende den fria rörligheten för tjänster och socialpolitik och miljöskyddvaror,
Ocksåfri- rättigheter. unionsmedborgarskap artiklarnahar karaktären och reglerna 8omav

innehåller till politiskt deltagande, vilkatill 8e vissa rättigheter, främst avseende kanrätten
karaktäriseras grundläggande.som

förallmänna principerna gemenskapsrättenDe

Något förvånande, påmed tanke EG-fördragets grundläggande har EG-domstolennatur,
fråninte utvecklat sitt grundläggande fri- och rättighetsbegrepp de nämndaovan gemen-

skapsrättighetema, allmänna rättsprinciper. rättsliga grunden för dettaDenutan snarare som
står finna i EG-fördragets domstolsregler. Enligt artikel 164 skall EG-domstolen säker-att
ställa lag och följs vid tolkning och tillämpning detta fördrag. Innebördenrättatt av av

något anspråkslösa, förståssvenska översättning, kan endast fullt läser den idenna, manom
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Såljuset andra översättningar. stadgar den engelska versionen kursivering:egentav ex

TheCourt of Justiceshall that in the interpretationandapplicationof this Treaty theensure
law observed.

Även översättningarandra vägledande jfr den franskapoängterar rätten översätt-som
droitningen: du och den tyska: die Wahrung des Rechts. Som EG-domstolenrespect

påpekat långtgåendei antal domar detta befogenhetsjälv har mycket medett stort ger en en
innebörd. pårättsñlosoñsk I doktrinen har ordet uppfattats syftanderättnärmast som

någonting EG-fördraget.utanför och högre Om detta riktigt blir innebörden deän är att
ocksårättsprincipema, inte bara berättigar, förpliktar EG-domstolenallmänna utan att

beakta dem.
grundläggande fri- och rättighetemas ställning allmänna rättsprinciper harDe som

Handelsgesellschafi-målet.18i Domstolen förklaradetydligast erkänts Internationale där
att...

should whether analogous inherentinexamination bemade to not guaranteeas or anyan
has been disregarded.ln fact, for fundamentalrights formsCommunity law respect an

integral of thegeneralprinciplesof law protectedby theCourtof Justice.pan

frångår rättigheter allmännainte klart särskilja grundläggande fri- och andraDet att
så rättighetsförklaring i EG-fördraget kommerrättsprinciper och länge det saknassom en

svårt innehåll. Några rättigheterockså förutsäga deras exempeldet att att somvara
domstolsprövning inför opartisk domstol tillhittills tillerkänts rättenär rätten samten

gemenskapsrättsliga fri- och rättighe-personlig säkerhet och självbestämmande. Medan de
mångfald framföralltprincip inspireras olika källor har EG-domstoleni kanterna av en

ingångna medlemsstater,betydelsen internationella överenskommelserbetonat samtav av
konstitutionella traditioner.medlemsstaternas

fri- rättigheternaviktigaste instrumentet avseende de i Europa erkända ochDet är
skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna undertecknadEuropakonventionen om

skrivit den ochSamtliga den Europeiska unionens medlemsstater har under EG-1950.
börjat förklarat konventionens fri- ochhar sedan 1980-talet tydligtdomstolen att

också gemenskapsrättsliga fri- rättigheter. detta harerkänns och Trotsrättigheter som man
gått långt tillämplig iså förklarat Europakonventionen direktdock inte att man som

inspirationskälla för reglergemenskapsrätten, begränsat dess betydelse tillutan en som
från Då ocksåställning gemenskapen. Europakonventionens reglerhämtar sin rättsliga

finns risk dubbel standard utvecklastolkas och tillämpas dess det attorgan, en enav egna
dömer. Europakonventionen har EG-domstolenberoende vilken domstol Utöversom

1961också hänvisat till den Europeiska sociala stadgan 18 november och H.Osa av
konvention 111.

7 mål ministerrådetmål 314/85, 1987 ECR 4199 och C-70/88,EuropaparlamentetSe bl FotoFrosta v
l-204l.1990 ECR

8 Mål InternationaleHandelsgesellschaft1970 ECR 1125.11/70,
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skall grunda sina allmänna rättsprinciper medlemsstatersEG-domstolenFör att
omfattas flertal medlemsstatertraditioner det tillräckligt dekonstitutionella är ettom av

utveckling.pågåendeåtminstone med i medlemsstaterna Avgö-eller överensstämmer en
ifrågarättigheten kan kontroversiell.för bedömningen dessutomrande är anses somom

denkontroversiell rättighet skulle kunna erkännas endasttroligt ickeDet ävenär att omen
formulerandet, ellerkonstitutionella tradition. Avseendei medlemsstatshade stöd sna-en

vilka byggergemenskapsrättsliga fri- och rättigheternaåterformulerandet, deavrare
ocksådet uppmärksammas dekonstitutionella traditioner börmedlemsstaternas att

döma grundlagen,särskild domstol anförtrotts uppdrageti vilka övermedlemsstater, atten
förklaraslångtgående inflytande rättsutvecklingen. Detta kan kanske medhaft överett mer

frågor, insett de möjliga konsekvensernadessaklar rättspraxis ihar samt attatt manman en EG-domstolen.2linförmöjligheten sig iaktivt utnyttjatoch därför att yttra processer
sig gällande vad beträffartvå kritiska synpunkterfinns framförallt görDet ettsom

rättsprinciper, i synnerhet avseendeallmännagemenskapsrättensrättighetsskydd baserat
EG-domstolen idet första,Europakonventionen. Förindirekta erkännandet ärdet egen-av

välvilja, interättspraxis och därför,sinsista instans inte bunden ärskap oavsettav egenav
påpekats,tidigarerättsprinciper. För det andra,följa sina allmännaförpliktadheller att som

Europakonventionenstillämpning reglertolkning ochbåde troligtdet möjligt ochär att av
leda till skilda resultat, dettadomstolar kommertvå oberoende ävenvarandra att omav av

Europakonventionens domstol.så följa praxisaldrig villigEG-domstolen skulle att avvara
frånfråga nationell domstolEG-domstolen ii fall därframförallt tänkbartDetta är ett en en

till privatlivtolkningen exempelvisgemenskapsrättsligamåste den rättenuttala sig över av
ligga till grund för denkommeruttalande sedanEuropakonventionens artikeli attett som

förhållandenuttalande tvingas beaktaEG-domstolen i sittdom. Omnationella domstolens
troligt denEuropakonventionens domstol detbehandlats ärvilka tidigare inte har attav

Europakonventionens domstol och dennaslutgiltiga kan kommadomen prövasatt av
skapanödvändighet problemsin kommer meditill slutsats. Dettakomma attturen annan
såvälförpliktade följa Europa-myndigheternadomstolarna ochför de nationella att

konventionen EG-fördraget.som

gemenskapsrättsligarespekt förreglerUnionsfördragets om
fri- och rättigheter

livligträttigheter degrundläggande fri- ochskydd för ämnenLagstadgat ett somvar av
brett stöd,Maastricht 1992. Det haderegeringskonferensen iredan infördiskuterades ett

förväntades i regerings-medlemsstaternarättsvetenskapen, ochsåväl politiskt inomsom
kraft,Unionsfördraget trädde idetåtgärda saken. Efter konferensen,konferensen näratt nya

for de mänskligade fäster vid respektregeringar den viktmedlemsstaternasbekräftade som

9 1962 ECR283.mål 14/61,mål 1979 ECR3727och Høøgovens44n9,Se Hauer
2° 1991 ECRI-4685.målC-159/90,GrøganSet ex
2 20 EG-dornstolensstadgarinterventioneroch artikelstadgaravseende37 EG-dornstolensSeartikel avav

observationer.avseende
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rättsstatsprincipen. ocksåvid tycktesgrundläggande frihetema Deträttigheterna och samt
efterfrågat för människor i unionen,lagskydd alla oavsettettsom om

Europeiska unionen skall enligtstod finna i artikel F.2. Denunionsmedborgarskap, att
denna...

de grundlägganderättigheternaprinciperför gemenskapsrättenrespektera"...somallmänna
mänskligarättigheternaoch desåsom Europakonventionen skydd för dede igaranteras om

såsomoch de följer medlemsstaternasgrundläggandefriheterna..., gemensammaav
traditioner."konstitutionella

formulering artikel F.2 bekräftelse dessåterge EG-domstolensexaktGenom äratt aven
fårEuropakonventionen,uttryckliga hänvisningen tillrättspraxis. dentidigare Genom man

någon underskrift, sig bundenunionen, formellintrycketdessutom utanatt avanser varaav
hålla sig kritisk till denna den Euro-flera anledningarfinns dockkonventionen. Det att

framgårgranskning det kon-rättighetsförklaring. Vidpeiska unionens närmare atten
giltighettraditioner, endast skallkonstitutionellaliksom medlemsstaternas ägaventionen,

alltså direktinte inkorporeratsgemenskapsrätten ochprinciper förallmänna somsom
måstei artikelrättighetsförklaringen F.2viktigare inskränkningkanskegällande Enrätt. av

På EG-fördraget,domstolskontrollen.avseendeockså uppmärksammas sättsamma som
rättsligtEG-domstolen kompetenstill Unionsfördragavsåg förslagetdet första attatt ge

allt föruppfattades vissa medlemsstaterefterlevnad.dess Dettakontrollera storsom enav
frånutesluta EG-domstolenfördragstexten kom därförden slutgiltigaeftergift och att

F.2.23 dettai artikel Resultatetområden, rättighetsförklaringendäriblandsamtliga avnya
tillförträttighetsförklaring, inte har ändrat ellerEuropeiska unionensdentycks attvara

någonting.
Flertaletkommer här.möjligt rättsutvecklingen intepraktiken det dockI är att stannaatt

internationellmonistisk inställning till Dettahar k rätt.medlemsstaterunionens en sav
rättstillämpning hari dessa i sindomstolar och myndigheternationellainnebär attstateratt

praktiskalagstiftning. denföregående nationell Trotsinternationelltillämpa rätt attutan
på rättighetsförklaringen i artikel F.2 kantydliga teckenoklar finns detbetydelsen är att

sätt. kräverVad beträffar de medlemsstaterdettaanvändaskomma attatt som
tillämpaslagstiftning för kunnanationellinternationell skall inkorporerasrätt att avgenom

Sverige särskilt intresse.dualistiskamyndigheter, kdomstolar och ärdess stater, avs
Europeiska unionen haranslutning tillanledning Sveriges1994:1500 medGenom lag av

Unionsfördragetheladirekt gällande gemenskapsrätt,inkorporerat, inte baraSverige utan
myndigheter hanterarartikel Svenska domstolar ochrättighetsförklaring i F.2.och dess som

huruvidaskyldighet Euro-enligt svenskhar därför prövaunionsärenden rätt atten
konstitutionella traditioner respekterasmedlemsstaterspakonventionen och andra som

gemenskapsrätten.principerallmänna av

22 ingress.Unionsfördragets
23 mål1995 C-167/94,EG-domstolensorder,7 april iavseendetillämpningenUnionsfordragetsartikel L. Se
Grau Gørmis,ännu rapporterat.
2‘ mål3502/1994,dom7 februari1995.asfalixeøs,domstolen,Dikaiou køinonikisdengrekiskahögstaSet ex
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mångaUnionsfördragets rättighetsförklaring medförnationell kontrolluteslutandeEn av
möjlighet förtolkning och tillämpning. Utan de nationellafrämst avseendeproblem,

i reglerna tolkasrådfråga EG-domstolen kommer de grunden attatt gemensammaorganen
ocksåinnebär rättsosäkerhet,i olika medlemsstater. Dettatillämpas olikaoch att ettmen

försvåras. Så kan förutsättningarna för denframgångsrikt samarbete kommer att t ex ge-
immigrationspolitiken rubbas vissaarbetsmarknaden eller attgenommensamma

i medlemsstat tillämpastillämpar regelmedlemsstater generöst samma som en annan
vanligamåste också ifrågasätta huruvida det lämpligt domstolarrestriktivt. ärMan att ge

åtgärder den Europeiskagiltigheten beslutademakt bedömaoch myndigheter att avav
iunionens medlemsstater consensus.

Domstolskontrollen

Allmänt

nödvändigrättsstatsbegreppet ochdomstolskontroll följer direkt ärPrincipen enavom
återspeglas ihävda sina rättigheter. Dettaeffektivt skall kunnafor enskildaförutsättning att

dessutom till uttryckkonstitutionella traditioner och kommersamtliga medlemsstatersEUs
grundläggande fri- och rättigheterna.skydd för deEuropakonventionenartikel 6i omav

gemenskapenEG-domstolen förklaratbekräftelse detta har är...Som attaven

MemberStates itsmuch neitheritsthe rule of law inCommunitybased noras asona
adoptedby them inwhetherthereviewof thequestioninstitutions avoid aremeasuresacan EtheTreaty."constitutionalcharter,conformitywith thebasic

i denna redogörelsedet nödvändigtdomstolskontrollprincipenenlighet med ärI attom
sinaerbjuder enskilda tillvaratagemenskapsrättenmöjligheterockså beakta vilka att

processuella reglernadomstol. deinför Innanfri- och rättighetergrundläggande renten
domstolen skalltvå påpekanden, avseende kravetdetgenomgås förstskall göras attena

hävda sinaekonomiska möjligheteravseende enskildasandraopartisk, det attvara
domstol.rättigheter inför en

Är skyddet enskildasfokuseraropartisk domstol DennaEG-domstolen rapport aven
måsteförhållande offentliga makten och deti till denfri- och rättighetergrundläggande

offentlig makt ochställning reglerasdomstolarssjälvklart uppmärksammas att genom
tvåfinns framföralltsvenska grundlagenföreligger. denrisk för opartiskhet Idärför

i regeringsformenoberoende ställning, delsdomstolarsskallbestämmelser garanterasom
9sådant dels i regeringsformen 11 kap. §dömandet ochavseendekap. 2 §1 som
dendomarkåren. gäller dock inte avseendereglerutnämningen bl Dessaavseende aav

anledningen hanfrån den enklakommer Sverige. Dettai EG-domstolendomare attavsom

2‘ Mål 1986 ECR 1365.294/83, VertsLes
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föremåleller hon inte for den svenskaär rättsordningen för den gemenskapsrättsliga.utan
16726Motsvarande garantier finns dock i EG-fördragets artikel vilken föreskriver bl att:a

"Domarnaoch generaladvokaternaskall bland vilkas oavhängighetinte kanutses personer
ifrågasättas och uppfyller nödvändiga villkor för utövande de högstasom av
domarämbetenai hemlandeteller jurister med allmäntär erkändakvalifikationer; de skall

för medlemsstaternasregeringari samförstånd."utses sex av

Två omständigheter anmärkningsvärda avseendeär EG-domstolens domare. det första,För
enligt praxis EG-domstolen domare frånutgörs varje medlemsstat och för det andra,av en

fråntill skillnad vad gäller för domare i svenska domstolar, EG-domaresärsom en
utnämning tidsbegränsad. måndenI detta kan underlag för lojalitets-utgöra ettanses
förhållande mellan domare och medlemsstats regering skall först och främsten en
uppmärksammas EG-domare inte något nationelltutnämnsatt en utanav organ av
medlemsstaternas regeringar i samförstånd Garantier för domares, i praktiken, obe-en.
roende ställning följer också det faktum EG-domstolen överlägger inför stängdaattav
dörrar skillnad frånoch till svenska domstolar meddelar dom. Man redovisaren gemensam
alltså inte enskilda ståndpunkt.domares

Vad beträffar påpekandetdet andra avseende enskildas ekonomiska möjligheter att
faktiskt hävda sina rättigheter inför domstol regler processuella kostnaderär ochen om
rättshjälp givetvis avgörande betydelse. Utgångspunkten inför EG-är attav processer7domstolen kostnadsfria. Utöver detta erbjuder gemenskapsrätten ocksåär rättshjälp till
den helt eller delvis saknar ekonomisk förmåga själv bestrida kostnader, främst förattsom

motsvarande.dombud advokat eller de fallI avslutas inför EG-eget v s en process
domstolen kan den utdöma den tappande helt eller delvis skall sinersättaatt parten

kostnader. Precis under svensk kräver detta därom yrkats. Kostnaderrättmotparts attsom
förenade med inför EG-domstolen inteskall förväxlas med eventuella kostnaderprocesser
för de nationella förfarandena, vilka för föremålnärvarande för respektive medlemsstatsär
processrätt.

Kontroll medlemsstaternaav
frågan förhållandetFörst avseende till internationella mänskliga rättigheter det klartärom

medlemsstats förpliktelser i de flesta fall faller utanför gemenskapens kompetens-att en
EG-domstolen.område och den rättsliga kontrollen därför inte uppgift förär Om,en som

redovisats Medlemsstaternas sådanase förpliktelser, förpliktelser principiellt fallerovan
inom gemenskapens kompetensområde, följer internationell överenskommelsemen av en
ingången innan blev medlemsstat, föreskriver EG-fördraget den medlemsstatensstat atten

2°Motsvaranderegel finns avseendedomarei första instansrätteni EG-fördragetsartikel 168 och avseende
ledamöteri revisionsrätteni artikel l88b. Avseendeutnämningen ledamötertill revisionsrätten ocksåharav
Europaparlamentet sig.rättattyttraen
27EG-domstolensrättegångsregler,artikel72.
2 EG-domstolensrättegångsregler,artikel76.1.
29 målSebl 12/86,Demirel1987 ECR3719.a

5 6-0557l
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förhållande tillförhållanden, i andrapåverkas i dförpliktelser inte skall parterexterna v s
jurisdiktion.30 gäller i desaknar därför Dettaoch EG-domstolenmedlemsstater,inte ärsom

fri- och rättigheterna aktualiserarför de grundläggandeskyddEuropakonventionenfall om
område. Medlemsstaterna kanockså gemenskapsrättensfaller inomfrågeställningar som

åtgärder vidtarför de förEuropakonventionensundgå kontrollintedärför attorganav
å sidan,medlemsstater, andragemenskapsdirektiv. fall mellanIgenomföra t ett ansesex

därföroch EG-domstolenföreträdeEG-fördraget haenligt gemenskapsrätten ensamtvara
medlemsstaterna skallEG-fördragetregel föreskriverallmänbehörig. Som att varaen

inte från vadregel skiljer sigförpliktelser.internationella Dennagemenskapensbundna av
idock utvecklat regelnEG-domstolen harhelhet.för gemenskapengäller somsom

förpliktelser kan ha direktinternationellaförklaratförhållande ochtill medlemsstaterna att
lagstiftning, och denationellför enskilda oberoenderättigheterskapaeffekt, d attavsv

sådana förpliktelserinternationellatillämpadärför skyldigadomstolarnanationella är att
lagstiftningockså framför nationellmed företräde

rättigheterna har EG-gemenskapsrättsliga fri- ochför debeträffar respektenVad
framgångs-"måste berördamedlemsstaternadomstolen förklarat attgaranteraatt personer

nationella domstolarna.inför deerkända rättigheternadärigenomförlita sig derikt kan
huvudsakligenstadgarföljs EG-fördragetför dettadå garantiemade rättsligaVilka är att

169 erbjuds EG-artikelåtgärder medlemsstat. Irättsligavidtatvå möjligheter motatt en
medlemsstatEG-domstoleninförföra talanexklusivtkommissionen rätten motatt enen

Förfarandet användsgemenskapsrättsliga förpliktelser.sinabrutitden har motansersom
tid,pågått under längrefördragsbrottmed uppenbaratillofta för komma rätta enatt som

möjligheten,andrafall.i enstaka Denenskilda rättsskyddinteerbjuderdetmen
få sin talan prövadindirekt kanenskildainnebäri artikel l77,förhandsavgörandet att av
inom fördå möjligtdet endastindirekt ärFörfarandetEG-domstolen. är ramarna en

nationella domstolenförutsättning dennivå och undernationellpågående attprocess
domstolarnanationellafrån EG-domstolen. De ärförhandsavgörandebeslutar begära ettatt

frågai varjeförhandsavgörandeskyldiga begäraenligt gemenskapsrätten,dock, ettatt som
gemenskapsåtgärd.giltighetenrör av en

institutionergemenskapensKontroll av
unikaunderstrukit EG-fördragetstillfällen harvid upprepadeEG-domstolenTrots att

32 säkerhetmedfördrag kaninternationellaförhållande till vanligai anta attkaraktär man
därför möjligtunderordnad internationell Detförhållanden ärrätt.igemenskapen ärexterna

blimänskliga rättigheter skulleinternationellapåstått gemenskapenbrott motatt ett av
frågan skulle kunnatroligtdet intesanktioner. Däremotföremål internationella ärför att

behörigadå erkännerdenna endastinternationella domstolden FNs staterprövas som
åtgärderbehörighetsaknarEuropakonventionens prövaOckså att avparter. organ

3° 2 augusti1993.Mål C-158/9l,Levy, dom
3 också artikelEG-fördragets1986 ECR 1651.SeMål 222/84,Johnston
3‘ ECR585.mål 1964framförallt 6/64,Costa ENELSe v.
33 och94.stadga,artiklarna4SeFNs
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gemenskapsinstitutioner. den enklaDetta anledningen gemenskapen inte har skrivitattav
konventionenunder se under Gemenskapens måninstitutioners förpliktelser. I denovan

gemenskapens verksamhet resulterar i nationella åtgärder kan däremot dessa iprövassom
den såvältalan medlemsstaten, inför den internationella domstolen införmoten som

Europakonventionens och nationella domstolar.organ
gäller denVad gemenskapsrättsliga domstolskontrollen skall först kortfattat beröras den

betydelse EG-domstolen, i kontrollen institutionerna, faster vid internationellaav
bananfallen34förpliktelser. EG-domstolen förklarade sig i de k beredd läggaett attav s vara

regel i internationell överenskommelse till grund för prövning institutionsen en en av en
verksamhet förpliktelsen antingen tillräckligt klar eller denom var om genom en
viljeyttring gjorts till del gemenskapsrätten. finns förDet närvarande ingenen av
internationell överenskommelse enligt denna princip skulle förplikta någonsom gemen-
skapsinstitution områdetinom för grundläggande fri- och rättigheter. Om gemenskapen
skulle ansluta sig till Europakonvention, det däremot troligt EG-domstolen skulleär att anse
konventionens regler tillräckligt ocksåklara och därför lägga dessa till grund försom en

gemenskapsåtgärder.prövning Det tveksamt denna uppfattningär delasav om av
ministerrådet nedanse under Anslutning gemenskapen till Europakonventionen.av

tvåEG-fördraget finns framföralltI funktioner enligt vilka påEG-domstolen, enskilds
talan, kan huruvida gemenskapsinstitutions verksamhet striderpröva moten
gemenskapsrättsliga fri- och rättigheter, dels artikelunder 173 ogiltighetstalan ochsom en

skyldighetendels under i artikel l77 för nationella domstolar begära förhandsavgörandeatt
giltighet.frågai gemenskapsrätts För bestämma vilken dessa möjligheterattom av som

måste ifrågasatta åtgärdenkan användas den adresserad till allmänhetenavgöra ärman om
eller till identiflerbar eller sådantEtt avgörande inteären person grupp av personer.

åtgärdsberoende viss form beaktar uteslutande innehållet. Något förenklat kanutanav en
åtgärd adresserad till allmänheten endast kan under det indirektasäga prövasattman en

förfarandet för förhandsavgörande individuellt åtgärdoch adresserad endast kan prövasen
ogiltighetstalan.som en

frånDen slutsats kan dra EG-domstolens praxis förgrunderna bedömaär att attman en
gemenskapsåtgärds giltighet de processfonnen och de flesta fall kanär oavsett attsamma

åsidosättandekomma under rubriken någondetta fördrag eller rättsregelanses av av som
tillämpning. Dågäller dess EG-fördraget ändamålreglerar institutionemas makt, de för

fårvilka denna makt användas, reglerar hur den skall kan i princip varje felutövas,samt
begått gemenskapsinstitution uppfattas åsidosättande EG-fördraget. Vadettav en som av
beträffar domstolsprövning utifrån rättsregler fördragetsgäller tillämpning har dettaen som
förklarats främst på,de rättsregler EG-fördraget baserat internationellär rätt samtavse som

rättigheter.de rättsprincipema,allmänna däribland skyddet för grundläggande fri- och

3‘ målSe C-280/93,Tyskland Rådet,ännut rapporterat.ex v
Mål 314/85, 1987 ECR4199.Foto-Frost

°°Mål till21 24/72, International 1972Fruit Company ECR 1219.SeavseendegrundernaEG-fördragets
artikel 173.
37Se målbl 1l/70, InternationaleHandelsgesellschaft1970 ECR 1125.a
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få ståndenligt artikel till prövningi ogiltighetstalan 173enskild kanEn ettavenen
någonriktat till honom själv eller, riktat tillgiltighet beslutetgemenskapsbesluts är omom

Uttrycket direkt och personligen berör honompersonligen berör honom.direkt ochannan,
EG-domstolens tolkning. Den nuvarandedärför förlämnaroklart ochär stort utrymme

därför tillde flesta fall leder inteberöringsrekvist ochdettatolkningen är snävär enav
alltutvecklats har dock domstolengemenskapenharprövning. takt medrättslig I gettatt en

uttryck långtgåendedärför förutsättaMan kanliberal innebörd till detta ettattmer
enskildasockså leda tillrättigheter kommergrundläggande fri- ocherkännande att attav

förbättras.kommerfå direkt EG-domstolentalan prövadmöjlighet attatt aven
åtgärd igemenskapsinstitutionsuppstår frågan giltighetenTypiskt ettsett enom av

enligt nationell fördomstol ochdå enskild, vid nationell rätt,177-förfarandeartikel enenen
gemenskapsförordning. Omförvaltningsmyndighets verkställighettalan mot t av enex en

deni första hand EG-fördraget, skallgemenskapsrätt,strider högreförordningen i sig mot
EG-domstolen förgiltighet tillfrågan förordningenshänskjutanationella domstolen ettom

förhandsavgörande.
EG-domstolen förklaraframgångsrik skallartikel 173ogiltighetstalan enligt ärOm atten

åtgärderalla andra denden ochnullitet, dåtgärden ogiltigprövadeden är attssom en v
jämföras med den mellanexisterat. skallaldrig har Dettajuridisktresulterat parternasett,

förklarat gemenskaps-förhandsavgörandeEG-domstolen ibegränsade effekten ettatt enav
också andraanledning fördock tillräckligsådant avgörandeåtgärd ogiltig. Ett är att

ogiltig får därför, iåtgärden och detbetraktadomstolar skall kunnanationella som
ekonomiskliditpartsförhållandet. fall enskilda harockså För deutanföreffektpraktiken, en

princip,åtgärd gemenskapen, iolagliga skallgemenskapsinstitutionstill följdskada enav
denna.40 restriktivt ochmycketi detta avseendetolkas dockEG-fördragets reglerersätta

högreuppenbart brotttillräckligtkravuppställer blEG-domstolen motettett att ena
begåtts. svårt enskildadärför förpraktiken, detindivider har I ärskydd förrättsregel om

på långttanke de bättresådan ersättning. Medtillframgångsrikt hävda sin rättatt
föransvarigmedlemsstat kanskadestånd i fallfå de görasförutsättningar att en

Francovich-under den kskadeståndsregler, delsnationellaenligtöverträdelsen, dels s
uteblivet ellerskadeståndstalan förkan riktavilken enskildaprincipen enligt mot statenen

gemenskapsåtgärdfn gemenskapsrättsligaframstår detgenomförandefelaktigt av en
ofullständigt.avseende klarti dettasystemet som

3‘ ECRI-1853.Mål C-309/89,Codomiu1994
3° ECR 1191.1981Mål InternationalChemicalCorporation66/80,
‘° artikel215.EG-lördragets
4 1971 ECR975.Mål Schäppenstedt5/71,
42 ECR5359.Francovich1991Mål C-9/90,C-6och
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Europaparlamentets ombudsman

de möjligheter enskilda få påståddUtöver har kränkning grundläggande fri-attsom en av
och rättigheter prövad inför domstol, infördes Unionsfördraget fåmöjlighet atten genom en
viss gemenskapens myndighetsutövning prövad Europaparlamentets ombudsman. Enligtav

artikelEG-fördragets 138e har ombudsmannen till uppgift klagomål, frånfrämstprövaatt
unionsmedborgare, offentligavseende makt utövad andra gemenskapsinstitutioner änav
domstolen. Han skall...

...inom för sitt uppdrag företa de undersökningar han finner berättigade,ramen som
på klagomålantingen initiativ eller grundval de framförstill honomdirekteget av som

eller ledamot Europaparlamentet;detta gäller dock påståddainte degenom en av om
förhållandena föremåleller harvarit för domstolsförfarandeär ett

Om finner missbruk föreligger skall institutionen i frågaombudsmannen beredas tillfälleatt
sig. Ombudsmannen har ingen sanktionsmöjlighet och betydelsen hansatt yttra ytterst av

bedömningar blir därför beroende i vilken utsträckning kommerde respekterasattav av
åtgärderna.institutionerna och de därför självmant vidta de nödvändiga

ocksåUnionsfördraget infördes möjlighet,Genom dessutom den främst fören
unionsmedborgare, framställning till Europaparlamentet. Enligt EG-fördragetsgöraatt en
artikel EG skall varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk138d ärperson som

sitt i medlemsstat "ha eller tillsammansbosatt eller har med andrasäte rätt atten ensam
frågormedborgare eller framställning till Europaparlamentet i hör tillgörapersoner en som

verksamhetsområdegemenskapens och direkt berör honom. Det oklart vilkenär ännusom
för skyddet fri-betydelse denna möjlighet kommer ha grundläggande och rättigheter.att av

Åtgärder för förbättrat skyddett

Allmänt

förda det gemenskapsrättsliga fri- rättighets-En slutsats ochär attav ovan resonemang
förhållandenskyddet för närvarande ofullständigt, framförallt i mellan enskilda ochär

gemenskapens institutioner. nuvarande skyddet, erkänt EG-domstolens praxis,Det genom
innehåll ocksåoklart till sitt omfattning. saknas rättsliga garantieroch Det för EG-är att

upprätthålla Dådomstolen i framtiden skall sin kontroll. dessa problem har uppmärk-även
institutioner årsgemenskapens det sannolikt medlemsstater vid 1996EUsärsammats attav

åtgärdsmöjligheter;regeringskonferens kommer diskutera framförallt anslutningatt tre en
gemenskapen till Europakonventionen skydd för de grundläggande fri- ochav om

rättigheterna, klar kompetensuppdelning mellan EG-domstolen och Europakon-en
ventionens domstol inrättandet möjlighet begära förhandsavgörande och,attgenom av en
slutligen, grundläggande fri- rättighetskatalog. två förstaantagandet och Medan deav en
förslagen främst behandlar den kontrollen gemenskapen, d kontrollen enligtexterna av v s
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konstitutionellaförstärkning det interna, skyddet.tredjeinnebär detinternationell rätt, en av
såväl det internadetförstärkninghindrarfinns inget görsDet externaatt somavensom

skyddet.

EuropakonventionentillgemenskapenAnslutning av
fri-skydd för de grundläggandeEuropakonventionentillanslutning gemenskapenEn omav

såvälbehörigaEuropakonventionens prövaskulleoch rättigheterna attgöra organ
också med-intekonventionsstaterandra somgemenskapen och ärmellananmälningar
EG-domstolenfrån enskilda. dock tveksamtframställningar Det äri EUlemsstater omsom

ytterligaregemenskapsrättreglerEuropakonventionenstillämpakomma utanskulle att som
frågaministerråd i uppmärksammathar dennaunionensEuropeiskainkorporering. Den att

i nationellbestämmelseeller ändra rätt,inte kan upphävaEuropakonventionens domstol en
resultat. Huruvida EG-skyldighet avseendekonventionsstatåläggaendastutan enen

återstår Bananfallet,jfr.också för gemenskapengällerdettadomstolen att seatt seanser
institutioner.gemenskapensunder Kontrollovan av

skydd för deEuropakonventionentillgemenskapenanslutningFörslaget omavom en
vidarehand förförstainte Irättigheternagrundläggande fri- och är att uppmuntranytt. en

1979.44redan DememorandumiEG-kommissionenfrågandiskussion etttogs upp av
anslutningjuridiskt-tekniska problemdels defokuseradefrämstaspekter envar,man

minimigaranti. förutsatteMankaraktärockså Europakonventionensdelsskulle innebära, av
rättighetskatalog med skyddfri- ochantagandetföljasskulleanslutning enatt avupp aven

sådansigmedlemsstaterFleraekonomiska rättigheter.sociala och motsatteför en
tilldå meddelandeikommissionen 1990fråganoch ettanslutning nytttogs manupp av

medanslutningsförhandlingar. I sambandinledafullmakt förministerrådet anhöll attom
kommittéer,från sinaefter positivockså Europaparlamentet,detta rapport enen avantog en

ministerrådet inteförvånande harNågot ännuförmån anslutning.för gåttresolution till
EG-domstolen iistället ombadsförslag,förhandla framfullmaktkommissionen ettatt

2/9446 gemenskapen till Europa-anslutninghuruvidauttala sigyttrande att avenom
bakgrund dom-skallYttrandetEG-fördraget.förenlig medkonventionen motär avses

1/9147 EG-domstolenEES-avtal.förslaget tillförstaavseende detyttrandetidigarestolens
skulleEES-domstoldå den rollEG-fördragetoförenligt medansåg förslagethär enatt var

förslageti sin iresulteradeEG-fördraget.oförenlig med Dettaansågs tur attha spelat vara
tidigareanledning detgodkännas. Medyttrande l/92i andraomförhandlades för ett avatt

första,detframstått avgörande. Förtvå ställningstagandenyttrandet har omsom
tillsiganslutakompetensöverhuvudtaget harEG-fördragetenligtgemenskapen att

förenligdomstols rollEuropakonventionens ärför det andra,Europakonventionen och om
EG-domstolens.med

"3 1994.2/94,26aprilyttrandei EG-domstolensFörhandlingsrapport
’ supplement.EGbulletin2/79,
5 artikel228.6.EG-fordragetsenlighetmedI
‘° april 1994.Yttrande2/94,26
‘7 december1991.l/9l, 14Yttrande
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ministerrådetsAv begäran framgår anslutning skulle förutom konventionenatt en avse
också de tillhörande vilkaprotokoll i kraft och antagits samtligaträtt EUs medlemsstater.av
Det anslutning endastpoängteras även skulle förplikta gemenskapen inom deatt en
områden där medlemsstaterna överlåtit kompetens till gemenskapen och enskildaatt
medlemsstaters reservationer därför fortsättningsvis skall gälla områdenäven inom de där
kompetens överlåtits. Dåinte har det tidigare avsågyttrandet färdigförhandlat förslag tillett
fördragstext, något alltså inte föreligger avseende anslutning till Europa-som en
konventionen, framståtthar det dessutom tveksamt huruvida EG-domstolen över-som
huvudtaget skulle beredd sig frågan.överatt yttravara

Den 28 1996 förklarade EG-domstolen i yttrande 2/94 "påden detta stadium"attmars
inte fråganberedd besvara huruvida anslutning tillär konventionen förenlig medatt ären
fördragets bestämmelser. ansågDäremot det kunna huruvida gemenskapen harprövasman
"behörighet ingå avtal det slag avses". Efter ha hänvisat till det nuvarandeatt ett attav som
gemenskapsrättsliga skyddet för grundläggande fri- och rättigheter förklarade EG-
domstolen i denna kompetensfråga":

"Även respektenför sålundade mänskliga rättigheterna villkor förutgör ertom att
gemenskapsrättsakterskall måste ändålagenliga, det konstateras anslutningentillattvara
konventionenmedför betydandeförändring det nuvarandegemenskapssystemetfören av
skyddet mänskligarättigheter,eftersomanslutningeninnebär gemenskapenförs in iattav

särskilt internationellt samtligabestämmelseri konventioneninförlivasett systemsamtatt
medgemenskapensrättsordning.

sådanEn förändring för skyddet mänskligarättigheterinom gemenskapensystemetav av
institutionellaföljder skulle såvälgrundläggande för gemenskapen förartvars varaav som

sådantmedlemsstaternahar konstitutionellbetydelseoch följaktligen slag denär attav
överskrider vårför artikel 235 beslutsprocessen, anm.. Den kan endastgränserna
genomföras fördragetändras."attgenom

Som följd detta konstaterade EG-domstolen pågemenskapen gemenskaps-atten av
nuvarande stadium" saknar behörighet ansluta sig tillrättens Europakonventionen. Enatt

sådan behörighet uppnåskan endast fördragsändring.genom en
Då yttrande fokuserade kompetensfrågan frågan2/94 kom domsrätten inte attom

uppmärksammas. skulle återigenDenna dock kunna bli aktuell gemenskapens kom-om
utvidgades lagstiftningsvägen. skall uppmärksammasDet EG-domstolen i sittpetens att

yttrande i princip,1/91, godtog domstols kompetens gemenskapen underöverexternen
förutsättning, dels den domstolen skulle ha roll begränsad till tolkning ochatt en
tillämpning internationell överenskommelse mellan gemenskapen tredjeoch partav en en
d inte medlemsstat den Europeiska unionen ochär dels det intepart attv s en som en av
hotade gemenskapsrättens självständighet.

Det finns flertal anledningar förespråka anslutning gemenskapen till Europa-ett att en av
konventionen. För det första, anslutning skulle innebära reell förstärkning skyddeten en av

grundläggande fri- och rättigheter då den skulle förplikta gemenskapen att garantera ettav
visst minimiskydd och dessutom rättslig kontroll. För det andra,acceptera externen en
anslutning har symboliskt avståndetvärde. politiskaDet mellan makthavare ochett stort
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unionensEuropeiskaden störstanärvarandeuppfattas förunionsmedborgare ettsom av
Europakonventionen visaerkännandeskullesammanhang attdettaproblemen. I ett av

ochmedlemsstaternagranskningtål internationell sättgemenskapen somsammaen
aktivitetökadeockså rättfärdiga gemenskapensskullelegitimitet. Detökaddärför ge en

ickesida ställerfrån gemenskapensoch de kravplanetinternationella attdet man
tredje, skulleSlutligen, för deträttigheter.mänskligarespektera ettskallmedlemsstater

frånEG-domstolenauktoritativ förhindraEuropakonventionens domstolerkännande somav
fri- ochgrundläggandekonventionensrättspraxis avseendeskiljaktigutvecklaatt en

rättigheter.
förstaanslutning. Detgällande ärgjortshar attFramförallt motargumenttre en

därför omöjliganslutning ärochanpassad förEuropakonventionen är attstater aven
omöjligtdetockså framförts ärtill detta har detkvalifikation atttekniska skäl. Som atten

inomfritt sigunionsmedborgarelångtgående för röragemenskapsrättens rätt attkombinera
nationalitet,alla,skall gällaEuropakonventionenmedEuropeiska unionen oavsettden som

denoenighetenpå den politiskabyggersistaterritorium. Detinom argumentet ompartsen
otillåtenskulle innebäraanslutningframtid ochunionensEuropeiska att enenmenar

dessaingetskall visasSomöverstatliga kompetens. ärgemenskapensutvidgning avav
genomtänkt.välargument

endastvilken för närvarandeEuropakonventionen,sig tillvill anslutagemenskapenOm
omformuleras. Ommåste konventionstextenEuroparådet,för medlemmar manär öppen av

sådan omfor-troligtdet inteanslutninglyckas ärgemenskapen attinom enenas om en
femtonunionens medlemsstaterEuropeiska utgörproblem. Denskullemulering avettvara

övrigaoch flertaletEuropakonventionen ärinflytelserika medlemmarna staterde mest av
också svårtunionen.Europeiska Detden är attframtida medlemsstaterpotentiella seav

gemenskapen denmedskulle ha,konventionsstatnågon mestintressevilket somannan
hellerintemaktutövning.dess Detbegränsa ärintehandelspannem,inflytelserika attav

stå strid medskulle itill fri rörlighetgåendelängre rättunionsmedborgarnastroligt att
deFlertalet ärlikabehandling.nationellEuropakonventionens regler stater somavom

rättighetsskyddkonstitutionellai sittSverige, harEuropakonventionen,medlemmar t exav
ändå före-skullekonfliktmedborgare. Omutländskaavseendetillåtna begränsningar en

slutligen,reservation. Skulle,till formellmöjlighetenåterstår gemenskapenförligga enen
påpekattidigarekompetens Somgemenskapensutvidgningtillanslutning leda aven

slutgiltigaavseende detförplikta gemenskapenhandi förstaanslutningskulle externten
kanvisakonventionsstaterförhållande till övrigamåste i attdresultatet, manmanv s

lite ändras. EG-förhållandena skulleinternaåtagande. I deinternationellasittuppfylla rent
inominstitutionersåväl medlemsstaterkontrollredan idag överdomstolen utövar somen

rättsmedleninternaföreskriver deDå Europakonventionenområde. attgemenskapsrättens
fortsättningsvis EG-talan kommer ävenkanuttömda innan prövaskall enmanvara

utanförfrågor fallerdehuvudsakliga Idetbäradomstolen ansvaret. gemen-somatt
Europakonventionenbundnatidigaresedanområde medlemsstaternaskapsrättens är av

rättsordningbestå gemenskapensiskulle främstSkillnadenindividuella att somstater.som
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sådan bli föremålskulle för kontroll Europakonventionens. Detta skulle inte innebäraen av
utvidgning gemenskapens kompetens inskränkning.utanen av snarare en

Avslutningsvis skall det EG-domstolen, förklara anslutningsägas tillatt attgenom en av
Europakonventionen ligga utanför gemenskapens överlåtitnuvarande behörighet, initiativet

ministerrådettill därigenom tilloch den Europeiska unionens regeringar. Den avgörande
frågan huruvida anslutning politiskt önskvärd. respektiveSom regeringsär ärnu en
ståndpunkt såvälframförts, i skriftliga muntliga iakttagelser, det klart förslagetär attsom

Ocksåhar brett stöd. den svenska regeringen har förklarat anslutningett en av
gemenskapen till Europakonventionen önskvärd. frånStöd saknas dock detresom av

medlemsstaterna, Spanien, Frankrike Storbritannien,och och det verkar därförstörsta
uppnås.osannolikt den enighet EG-fördraget kräver kan komma tillDettaatt att trotssom

skall de processrättsliga konsekvenserna anslutning behandlas ytterligare nedan seav en
under Processrättsliga aspekter.

frånFörhandsbesked Europakonventionens domstol

politiskaFörutom det värdet anslutning gemenskapen till Europakonventionen harav en av
tidigare betonats det nuvarande risker avseende skillnader i tolkning till-ochsystemets
lämpning Europakonventionens fri- och rättigheter. Ett blygsamt, kanske därförav mer men
också realistiskt, förslag möjlighetskapa för EG-domstolen begäraär att attmer en

frånförhandsbesked Europakonventionens domstol. Eventuellt kunde motsvarandeäven en
möjlighet för Europakonventionens domstol skapas avseende gemenskapsrättsliga frågor.

sådant årsförslag har inför 1996 regeringskonferens förordatsEtt Danmark ochav
Sverige. En uppenbar nackdel förslaget, förenkla svår-det redanär änatt attsnarare
överskådliga och tidskrävande domstolssystemet i innebär ytterligareEuropa, en process-
form därför riskerar komplicera fördröja.och ochatt

Antagande grundläggande fri- och rättighetskatalogav en
två förslagenMedan de diskuterats syftar till internationelltatt garantera ettsom ovan

minimiskydd grundläggande fri- och rättigheter, skulle utvecklat skydd krävaettav mer
antagandet grundläggande fri- och rättighetskatalog vilken den Europeiskaenav genom
unionen skulle förplikta självsig respektera uttryckligt uppräknade fri- rättigheter.ochatt

sådanEventuellt skulle fri- och rättighetskatalog kunna särskilt kapitelutgöra etten av
Unionsfördraget. tidigareSom redogjorts för underse De grundläggandeovan

innehållergemenskapsrättigheterna EG-fördraget redan flera rättigheter denna typ, tav ex
till nationell likabehandling artikel 6 och till lika artikellön 119.rätten rätten

Omfattningen det nuvarande skyddet dock oklart och antagandet grundläggandeärav av en
fri- rättighetskatalogoch skulle därför i första hand motiveras enskilda skulleattav ges en
möjlighet förstå sina rättigheter och gemenskapens motsvarande skyldigheter ochatt
begränsningar.

EuropeanPolicy konferensiForum, Bryssel,maj 1995.
‘° Förhandlingsrapporti EG-domstolens 2/94,26 1994.yttrande april
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skydd för grundläggande fri-På gemenskapens nuvarande ochsätt somsamma
också förhållanderättighetskatalog gälla i till medlems-fri- ochrättigheter, skulle en

Då förhållandet enskilda offentliga makten i dessa redanmellan och den staterstaterna.
konflikter uppstå. skallkonstitution tycks det finnas risk kan Deti respektiveregleras atten

förpliktafri- rättighetskatalog endast skullepåpekas gemenskapens ochdärför först att en
områden överlåtit till gemenskapen.där kompetens Dess-inom demedlemsstaterna man

anspråk på framför allföreträde nationellresultat gemenskapsrättens rätt,ettutom, som av
för fri- ochuppstått ligger till grund behovet starktkonflikt redan ochhar denna ettav0 m

gemenskapsnivå Gemenskapsrätten och förhållandet tillunderrättighetsskydd se ovan
eller mindre, utsträckning,tycks iMedlemsstaternanationell konstitutionell rätt. störrenu,

gemenskapsåtgärd dess effekt inom medlemsstatellergiltighetenha attaccepterat enav
antingen grundläggande rättigheterpåverkas påståenden den striderinte kan motattomav

konstitutionellaeller den nationellakonstitutiontill uttryck i dende kommer statenssom
strukturemso motsvarande finns hosåtminstone i teorin,innebär,Detta ettatt ansvar nu

skydd för grundläggande fri- ochnaturligt meddet därförgemenskapen och är ettatt
gemenskapens fri- ochmedlemsstat. Enfinns i varjedeträttigheter motsvarar somsom

anslutning gemenskapen till Europa-tillskulle, komplementrättighetskatalog avensom
innehålla följande:konventionen, kunna

rättigheter,grundläggande fri- ochEuropakonventionensinkorporering1 aven
på medlemsstaternas kon-vilka byggerför gemenskapsrättprinciperde allmänna2

traditioner,stitutionella
vilka redan erkänns iunionsmedborgare,förytterligare rättigheterde3 gemen-

inom unions-fritt bosätta siglikabehandlingen,nationelladen rättenskapsrätten, attt ex
deltagande.till politisktverksamhet,bedriva ekonomiskområdet fritt rättenoch samtatt

erkänns, bör den Europa-fri- och rättigheterytterligareönskvärtOm det är att av
förunderlagrättighetsförklaringen kunna tjänapresenteradefri- ochparlamentet ettsom

diskussions liv förbudtill ochinnehåller vilka bl behandlar27 artiklar rättFörklaringen a
domstolsprövning, yttrande-,tilllagen ochprivatliv, likhet infördödsstraff, till rätträttmot

godatill god miljö ochutbildning,äganderätt, tillföreningsfrihet, rättinformations- och rätt
fri-gemenskapsrättsligautvidgning dearbetsförhållanden, konsumentskydd. Ensamt av

rättsskyddförutom ökatförklaring skullebaserad Europaparlamentetsrättigheternaoch
demokratiska förankringen.stärka dendessutom

uppnåsvårtdockrättighetergrundläggande fri- ochskydd äromfattandeEtt att p g aav
rättighetskatalog förinnehålla. fri- ochAntagandetdetta böroenighet vadpolitisk av enom

sådanainnehålletmåstemedlemsstaternainnebärgemenskapen att gemen-avenas om
tillämpas i olikaerkänns ochrättsordningamai de nationellarättigheterfri- och somsamma

tilloffentlighetsprincipenändamål. ochexempel rättenför skilda Ettutsträckning och är
skullefördragsändring dettabakgrunden denskallinformation. Detta attmot somses

delsregeringar,samförstånd uppnås medlemsstaternasmellankräver, delsinnebära att

5° 1125.1970 ECRHandelsgesellschaftMål Intematiønale11/70,
5 Proposals 1991.Treaties:EPEuropaparlamentet.TheNew ,



123

parlamenten.godkännande de nationella Med tanke detta och skyddsintressetattav
måste i förhållande till gemenskapens institutioner,störst bör mindreanses som ett
omfattande alternativ årsför 1996 regeringskonferens bygga viss uppdelningen av
medlemsstaternas och institutionernas förpliktelser. sådanEn uppdelning skulle i vissa

såvälavseenden förplikta gemenskapens institutioner medlemsstaterna och i andrasom
avseenden erbjuda långtgående skydd förhållandei enbart till institutionerna. Dennaett mer
lösning ocksåskulle kunna beaktas ifall politisk enighet inte uppnåskan anslutningom en

gemenskapen till Europakonventionen.av

Processrättsliga aspekter

Gemenskapens nuvarande skydd enskildas grundläggande fri- och rättigheter iär,av
förhållande till gemenskapens institutioner, då det saknar effektiv domstols-svagt en

sådankontroll. Behovet kontroll understryks gemenskapens parlamentariskaav en av svaga
kontroll. EG-fördraget föreskriver för enskilda föra ogiltighetstalan införrätt EG-atten en

dådomstolen de påverkas åtgärd strider gemenskapsrättsliga fri- ochmot tav en som ex
rättigheter Regeln tillämpas för närvarande restriktivt EG-domstolen och enskildaav

endast i undantagsfall ha talerätt.anses
viss utsträckning giltighetenI kan åtgärdgemenskapsinstitutions också prövasav en av

indirekt. sådan måsteEG-domstolen En talan inledas inför nationell domstol och i förstaen
giltighetenhand nationell åtgärd, beslut förvaltningsmyndighet.t ettavse av en ex av en

gemenskapsåtgärdOm beslutet baserat skall EG-domstolen i förhandsbeskedär etten
sig gemenskapsåtgärdensuttala giltighet. alltsåFörfarandet kan inteöver användas

gemenskapsåtgärderavseende inte har resulterat i nationella åtgärder.som
Om beslutadesdet gemenskapen skulle anslutas till Europakonventionen och/elleratt

Unionsfördraget såändras det kom innehålla fri- och rättighetskatalog skulle dettaatt att en
också förbättradkräva möjlighet för enskilda föra talan inför EG-domstolenatten en

sådanaframförallt gemenskapsåtgärderavseende inte åtgärderresulterar i vilka kansom
angripas på nationell nivå. I Europakonventionen behandlas enskildas till effektivrätt en
domstolskontroll särskilt i artiklarna 6 och 13. Artikel 6 stadgar delvis:

Envarskall, det gäller hanscivila rättigheteroch skyldigheterellernär pröva anklagelseatt
förhonom brott, berättigadtill opartisk rättegångochoffentlig inom skäligtid ochmot vara

inför oavhängig opartiskoch domstol, lag.upprättatsen som genom

Regeln förpliktar konventionsstatema, inte bara erkänna grundläggande processrättsligaatt
ocksåregler, enskilda domstolsprövning. Europakonventionensutan att garantera en

domstol förklarathar regeln inte kan restriktiv tolkning och det helt klartäratt attges en
rättssystem.till domstolsprövning inte beroende viss konventionsstatsrätten är Ettav en

52UnionsfordragetsartikelN.
53EG-fördragetsartikel 173.
54 Delcourt-mélet,Se dom 17januari 1970,A ll 1970 Gølder-målet,och dom28juni 1978, 181975.A
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fåmöjlighet saken prövadmotsvaranderättigheteri enskildasingrepp attutan enaven
konventionen.brottdomstol är motett

artikel 13gäller enligtdettaUtöver att:

effektivrättigheterkränkts, skallfri- ochkonvention angivna ägadennaiEnvar, vars
kränkningendetta i de fall,myndighetochhäråinför inhemsk äventala attmöjlighet att

tjänsteutövning.iämbetsmanförövatsav

artikelgår den längre 13. Detdomstolskontroll äränDå uppställer kravetartikel 6 en
någonmed brotti sambandanvändasendast kanartikel 13också medan motklart ett avatt

civilaenskildsfall däri alla6 skall tillämpasartikelövriga rättigheter,konventionens en
fallbetydelse i deavgörandedockpåverkas. Artikel 13 harrättigheter kan komma att en

rättigheter.civilarättigheter intefri- ochEuropakonventionens motsvaras av
ochgrundläggande fri-införaUnionsfördragetiOckså beslutasdet att enom

kontrollen dennarättsligaställning till hur dennödvändigtblir deträttighetskatalog att ta av
EG-domstolen:framhållitsharskall Somut. avse

fundamentalof suchreviewing forrole inbe takingwould respectTheCourt not on a new
the rightwhetherbeasked,however,tfor in theTreaty. tobeprovidedmightrights mayas

individualsenjoywhichof the EC Treaty,Article 173underfor annulmentactionbring an
forsufficientthem,individualdirectand to guaranteeregard ofin toonly to acts concern

fundamentalrightstheirofpossibleinfringementsagainstprotectioneffectivejudicialthem
institutions.activity of thelegislativefrom thearising

få prövadsin sakenskildaförökad möjlighetpåpekasavslutningsvis attskall avDet att en
skulleeventuelltfördragstextenändringnödvändigtvis kräver utaninteEG-domstolen aven

reglernuvarandeEG-fördragetstolkningvidareåstadkommas omkunna avgenom en
institutioner. IntressetgemenskapensKontroll attundertalerätt seenskilds geavavovan

rättssäkerhetintressetmåsteprövadfå saksin vägassökandeantal moträtt avstörre attett
ökadhandlande. Enför sittgemenskapsåtgärd till grundläggakunnaoch behovet att enav
antalleda till störreEG-domstolen kommertalan inför ettföratill attmöjlighet att en

domstolssystemetsåterverkningarocksåmåste dettaperspektivlängreI ettprocesser.
densannoliktöverbelastad. dessutomDetredan idag är attEG-domstolenuppbyggnad. är

detta börföljdutvidgas. Somåren kommerinom deunionenEuropeiska närmaste att aven
skall inrättas.underinstanserregionalaoch/ellerspecialiseradehuruvida fleraövervägas

Union55 EuropeanFunctioningof theTreaty1995,themajEG-domstolens onrapport, .
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och rättighetergrundläggande fri-Skyddet av

verksamhetövrigaunionensEuropeiskainom
Områdets speciella betydelse

grundläggandedess skyddvid upprepade tillfällenEG-domstolenSåsom ärförklarats avav
område.inom gemenskapsrättensärenden fallertillrättigheter begränsatfri- och som
den harför de befogenheterhandla inominstitution skallvarjeGrundregeln att somramen

omedelbart EG-legalitetsprincipen, följerkfördrag dendettatilldelats avsgenom , inom den EuropeiskaEG-domstolens rollskallEnligt Unionsfördragetartikel 4.fördragets
område. Efterlev-gemenskapsrättensfrågor fallande inomtillbegränsadunionen vara

skallinstitutionernadeellermedlemsstaternareglernaden att gemensammaomav
områden för unions-därför, inom andrakanfri- och rättighetergrundlägganderespektera

ytterligare nedanförklarasEG-domstolen. kommerDetinte kontrollerasverksamhet, attav
säkerhetspolitiken,utrikes- ochsåväl inom densådana regler finns somatt gemensamma

underfrågor. tidigareinrikes Som serättsliga och nämntssamarbete iområdena förinom
finns deträttighetergemenskapsrättsliga fri- ochrespekt förreglerUnionsfördragets om

såsom allmännaunionenartikel F.2i Unionsfördragetsförklaringockså allmän atten
för deskyddEuropakonventionenrespekteraskallgemenskapsrättenprinciper för om

konstitutionellamedlemsstaternasrättigheterna ochfri- ochgrundläggande gemensamma
traditioner.

derasutanför gemenskapsrättenfaller ärregleraspekt deytterligare attEn somav
åtskillnad mellan dessakaningen klarsvårförklarad och görasställningrättsliga är att

omfattar denvilka inteUnionsfördragetsdelardegemenskapsrätten. Inomregler och av
och dehuvudsakliga aktörernaregeringar demedlemsstaternasgemenskapenEuropeiska är

dock admini-utsträckning harkontroll. vissför Isåväl beslutsfattande,för, somansvarar
innebärpåöverlåtits Dettagenomförandetd attstrationen gemensamma organ.v s
visas finnsskalluppenbara. Sominternationellatraditionelladen rätten ärlikheterna med

uppfattning. Meddennakomplicerarinstitutionella,blomständigheter,det dock soma
anslutningslagen, intesvenskadenimplementering, driksdagenssvenskatanke den v s

SverigeiUnionsfördraget, harockså övriga delargemenskapsrätten,bara utan avavav
intevanligtvisställningUnionsfördragets reglersamtligadessutom gergett somen

förarbetena:förklarades iöverenskommelser. Dettainternationella

direktbestämmelserinförlivandettill äranledningfinner inteRegeringen avgränsaatt som
grundläggandeAnslutningsfördragetoch dehar direkt effekt.tillämpliga eller som

enligt EG-denverkandehari landetmedföreslagits,gällahärskall, harfördragen nysssom
mellanstatligbestämmelserinförlivafördragen. i övrigtenligt Attdomstolenspraxis,dvs. av

nackdel.57någondet, interegeringenkaraktärkan, varasom ser

5° artikelL.Unionsfördragets
57 519.Europeiskaunionen.1994/95:19 anslutningtillProp s.om
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utrikes- och säkerhetspolitikenDen gemensamma

Regler avseende medlemsstaternas utrikes- och säkerhetspolitik finnsgemensamma sam-
målsättningen såvälunder Unionsfördragets avdelning V. Med främja internationelllade att

för unionen och dess medlemsstater i anda lojalitetsäkerhet säkerheten ochen avsom
solidaritet skall enligt dessa regler unionens regeringar etablera systematisktömsesidig ett

genomföra aktioner. Respekten för grundläggande fri- ochsamarbete och gemensamma
specifikt i Unionsfördragets artikel enligt vilken samarbetet skallrättigheter J.1garanteras

överensstämmelse med principerna i Förenade nationernas stadga principerna iske i samt
målen Parisstadgan. detta gäller ocksåHelsingforsavtalets slutakt och i Utöver den

allmänna rättghetsförklaring i artikel Som skarp kontrastEuropeiska unionens F.2. en
samtliga fall behörighetemellertid Unionsfördraget EG-domstolen i saknarförklarar attatt

huruvida reglerna verkligen respekteras.kontrollera
avgivit inför 1996någon den Europeiska unionens institutioneri deInte rapporterav som

föreslås detta skall ändras och EG-domstolen involveras. Dettaårs regeringskonferens äratt
frågormellanstatligasvårt förstå. Utrikes- och säkerhetspolitik traditionellt ochinte röratt

påverkar rättigheter. i de nationellahuruvida detta enskildas fri- och Detdet oklart ärär
frånockså utrikespolitiska frågor undantagits den nationellarättsordningarna vanligt haratt

möjlighet den Europeiska unionensdesto mindre finns detdomstolskontrollen. Inte atten
frågor sammanfalla medutrikes- säkerhetspolitiska kanregeringars samarbete inom och

EG-domstolen.angelägenheter och den kommagemenskapsrättsliga vägen prövasatt av
uppenbar i EG-fördragets artikel 228a:Möjligheten är

ståndpunkt enligteller verksamhet, har beslutatsOm en gemensam somen gemensam
angående utrikes- ochEuropeiskaunionenbestämmelsernai Fördraget en gemensamom

från gemenskapenssida helt eller delvis avbrytersäkerhetspolitik,förutsätter aktionen som
rådetskallförbindelsemamed eller flera tredje länder,eller begränsarde ekonomiska ett

Rådet majoritetbrådskandeåtgärderna. skall beslutamedkvalificeradnödvändigavidta de
kommissionen.förslagav

frågorområdena för rättsliga och inrikesSamarbetet inom

Allmänt

områdena för rättsliga ochden Europeiska unionens samarbete inomRegler avseende
frågor Unionsfördraget avdelning inledande artikelninrikes finns i samlade under VI. Den

föreskriver att:

mål, för dettaförverkligaunionens särskiltdenfria rörligheten och"För utanattatt personer,
betraktaföljandepåverkarEuropeiskagemenskapensbefogenheterskall medlemsstaterna

områden frågor intresseL."gemensamtsom av

5‘ UnionsfordragetsartikelJ.1.
59UnionsfordragetsartikelL.
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immigrationsfrågor,Områden räknas omfattar bl asyl- och civil- ochsom upp a
frågor, polissamarbete för förhindra internationellastraffrättsliga brott,att samt ett

unionstäckande datasystem för informationsutbyte. Unionen inom de uppräknadeavses
områdena administrativt samarbete mellan medlemsstaterna i syfteett attagera genom

sitt handlande. innebär i praktiken medlemsstaterna inom regerings-samordna Detta att
rådet åtgärder ståndpunkter.i det Europeiska skall ochsamarbetet enas om gemensamma

också rådet,konkret förutses i det dels kvalificeradMöjlighet attatt agera mer genom en
genomförandeåtgärder föreslådels kan mellanstatliga kon-majoritet kan besluta om ,

vilka nationella parlamenten skall rekommenderasventioner, sedan de rättenatt anta att
rådet.tillkommer regeringama ibesluta dessa skall genomföras dock normalt Sam-att

utlämningsärenden,för närvarande resulterat i konventioner avseendearbetet har
asylfrågor.polissamarbete, samt

åtgärderna medlemsstaternas regeringargenomförandet de harFör gemensammaav
rådet. framträdandeadministrativa under det Europeiska Mestinrättat antalett organ av

samordningskommitténmUnionsfördraget omnämnda Man skall dockdessa den iär vara
också rådets fungerarflera Europeiska vilka formelltmedveten det settatt av organ,om

frågor. gällerUnionsfördraget, anförtrotts för Detta denutanför t exansvar gemensamma s
frågor narkotikasmuggling illegalvilken arbetar med terrorism, ochk TREVI-gruppen, om

anmärkningsvärt dessa inte ansvariga införinvandring. i sammanhangetDet ärär att organ
ocksånågon medlemsstaterna individuellt kangemenskapsinstitution. Det tveksamtär om

någon form kontroll.utöva av

kontrollenDen rättsliga

områdena frågorinom för rättsliga och inrikes har iEuropeiska unionens samarbeteDen
rättigheter.för enskildas grundläggande fri- och Det därförutsträckning betydelse ärstor

frågorna skall behandlas med beaktandeföreskrivet i Unionsfördragetsärskilt att av
och grundläggande frihe-skydd de mänskliga rättigheternaEuropakonventionen om av

Konventionen flyktingars rättsliga ställnin liksom det skyddochtema... om som..,
Påförföljs politiska skäl. medmedlemsstaterna sättsamma sompersoner som avger

rättighetsförklaring i artikel F.2 har dock EG-domstolenUnionsfördragets allmänna
behörig regeln verkligen respekteras. begränsadförklarats icke kontrollera Iattatt om-

författning kontroll dock föreskrivas särskilt inom mellanstatligkan rättslig ramarna enen
åtgärd.specifikkonvention, vilken syftar till reglera genomförandet EG-dom-att av en

sådana omständigheter inte betrakta absolutstolens jurisdiktion underär att utansom
någonMöjligheten inte heller utnyttjats i de existerandeavtalsreglerad. har av nusnarare

också frågabehörig flyttaskonventionema. Självklart kan EG-domstolen bli överom en
från område. Dåmellanstatliga samarbetet under avdelning till EG-fördragets dettadet VI

°° 1995 i kraft, fördragetFördraget förenklatutlämningsförfarande,undertecknat10 ännumarsom om
1995 kraft, respektiveförslagettill fördrag passerandetEuropol, undertecknat26 juli ännu i om av

medlemsstaternas gränser.yttre
6 UnionsfördragetsartikelK.4.
6 UnionsfördragetsartikelK.2.
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normalt skulle kräva omförhandling Unionsfördraget, föreskrivs förenklat för-etten av
områden ocksåfarande där särskild betydelse i EG-fördraget föraskan över ettav genom

enhälligt beslut medlemsstaternas regeringar.av
områdenuppenbart deDet inom samarbetet i rättsliga inrikes frågorochär att som

svåra från frågorbetraktas skilja behandlas i EG-fördraget.är attsom gemensamma som
pelarkonflikt framföralltDenna illustreras portalparagrafen i avdelning VI citatseattav

i kapitel särskiltunder Allmänt detta hänvisar till den fria rörligheten för Dåovan personer.
målsättning också innefattasdenna den Europeiska gemenskapens k inre marknadav s

mångemenskapsinstitutionema självständig behörighet i frågan ocksåhar denatten agera
kan falla inom EG-fördraget. Som resultat detta har EG-domstolen också välettanses av en

området.utvecklad rättspraxis
ytterligare komplikation förekomsten samarbetsavtalEn mellan mindreär av grupper av

medlemsstater. de fall där den i Unionsfördraget föreskrivna enhälligheten inteI kan
uppnås har vissa medlemsstater valt fördjupa samarbetet mellanstatliga överens-att genom
kommelser vilka formellt faller utanför den Europeiska unionen. Detta fram-sett

Dånuvarande under Schengen- och Dublinfördragen.förallt det samarbetet denna
frågor tillåtssamarbetsforrn i princip faller Unionsfördragets avdelningunder VIavser som

inte motverka den Europeiska unionens intressen rättfärdigassamarbetet utan snarare av
involveradede uppfattas pilotfall. innebär dessutom de under dessaDet attatt staternasom

förhindrade utveckla särskild Effekten omfattandefördrag ärär rättsapparat.att en
organisation för tolkning och tillämpning. innebär i sinregelverk Dettautan turgemensam

förhållande enskilda möjlighet fårisk offentlig makt i till dessa harutövasatt utan att atten
auktoritativsin sak rättsligt prövad domstol.av en

oklar. Beroende de nationellaVad beträffar de nationella domstolarnas roll dennaär av
åtgärder Europeiska unionens samarbete i rättsligadet möjligt inom denrättssystemen är att

frågor vissa medlemsstater, ikan komma domstolar i inteoch inrikes prövasatt menav
för vilka internationellatroligt domstolar i k monistiskaandra. Det överens-är att stater,s

tillämpliga oberoende nationell lagstiftning, kan kommakommelser prövaär attav
åtgärder strider Unionsfördragets regler grundläggandehuruvida mot attomgemensamma

sådan ocksårespekteras. prövning skulle möjlig i defri- och rättigheter skall En vara
Unionsfördragets kraft nationelldualistiska medlemsstater där regler har getts av

Sålagstiftning. har Sverige lag 1994:1500 med anledning Sverigest ex genom av
såväl förvalt-förpliktat svenska domstolaranslutning till Europeiska unionen som

ningsmyndigheter huruvida den Europeiska unionens samarbete och de nationellaprövaatt

‘3 förordning enhetligtformatför visas,UnionsfördragetsartikelK.9. framförallt 1683/95/EG EGT LSe om nrnr
l 64, 1995.
64EG-fördragetsartikel3.c.
65 mål94/84,Deak ochmålC-113/89,Rush 1990 ECRI-1417.Se 1985 ECR1873 Portugesat ex
6° genomförande gradvistavskaffande kontrollervid deFördragetför överenskommelsenav om av gemensamma

juni i kraft sedan respektivefördragetför fastställandeundertecknad19 1990 1995, statgränserna, mars av
ansvarigför behandling asylansökningar,undertecknad juni i kraft.15 1990ännuav
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reglerUnionsfördragetsmedresulterar igenomförandeåtgärder det överensstämmer om
rättigheter.fri- ochgrundläggandeförrespekt

självklartEuropakonventionens domstoldomstolarnainternationella ärbeträffar deVad
för denkonventionenundermedlemsstatsrespektive statensbehörig prövaatt ansvar

också internationelladenmöjligtunionssamarbetet. Det ärgenomförandenationella attav
då dettasamarbeteEuropeiska unionensbehörig denskulle prövadomstolen attvara

dendock invändasdetta kanöverenskommelse. Motinternationell attbygger en
frågor inteinrikesrättsliga och ärområdena forinomsamarbeteunionensEuropeiska

vadgemenskapenEuropeiskasig dendå delvis förlitardetinternationellvanlig rätt avser
finansiering i detta skedeEG-domstolentroligtdock inteDetoch äradministration att

såbehörig,självförklara sigochjurisdiktiondomstolsinternationellskulle utesluta en
EG-fördraget.tillfråga relaterasinte kanlänge som en

säkerhetmedproblemoch derättsliga oklarhetemadefrämst till storMed hänsyn som
områdena rättsligaförinomsamarbeteunionensEuropeiskauppstå inom denkommer att

behörighet.ytterligareEG-domstolenklart behovfrågor finns detinrikesoch attett engeav
itillämpastolkas och sättreglernadeförFrämst sammaattatt garantera gemensamma

rättsligmöjlighet tillenskildaövrigt erbjudaockså för imedlemsstater,alla att enmen
såväl enskildautanförhamnariskerarangelägenheterprövning attannarssomav

ansvarsområde.unionsinstitutionersmedlemsstaters som

Åtgärder skyddförbättratför ett

åtgärder vilkaangående deockså frågorsammanhängerrättslägetförklaradeMed det ovan
uppenbarrättigheter. Mest ärgrundläggande fri- ochskyddet förför förbättralämpligaär att

EG-domstolensbegränsninggenerellaUnionsfördragetsuteslutamöjlighetenförstås avatt
gemenskaps-medtillåta EG-domstolen sättdärmedjurisdiktion och att, somsamma

avsågs i det förstalösningdenövrigt.verksamhet i Dettaunionensfrågor, pröva somvar
vissauteslöts,slutgiltigadå denna i denUnionsfordrag, textentillförslaget ap gmen

troligthellerdet intejurisdiktion,EG-domstolens ärutvidgaoviljamedlemsstaters mot att
realistiskomedelbar ochfinnauppnås försökIsådan lösning kan attett en meratt nu.en

begränsadinnebärförslagetförstaförslag. Detbeaktaframföralltlösning bör entreman
skyddsvärda intressen,vadkontrollmöjligheterEG-domstolensutvidgamöjlighet avseratt

slutligen, detoch,processuella reglernavad dekontrollmöjlighetökadandra,det avseren
nivå.nationellkontrolltill rättsligmöjlighetförslaget,tredje störreen

Skyddsvärda intressen

skulle innebäraendastEuropakonventionentillgemenskapenanslutningMedan enaven
område, skulleEG-fördragetsinomhandlandeinstitutionemaskontrolleramöjlighet att

möjlighetinnebärarättighetskataloggrundläggande fri- och attantagandet enav en

§§2-4.67 unionen,till Europeiskaanslutninganledning Sveriges1994:1500 medLag av
6 ochK.8.artiklarK.6UnionsfördragetsSebl a
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specificera de fri- och rättigheter vilka den Europeiska unionens institutioner överhu-
vudtaget skulle förpliktade respektera, d för de fall deävenatt utanför detvara sv agerar

gemenskapsrättsliga sammanhanget. sådanOm den Europeiskarent unionens fri- ochen
rättighetskatalog placerades avdelning Unionsfördraget skulle ocksådenseparatsom en av
förplikta institutionerna inom den Övriga unionsverksamheten och EG-domstolens kontroll-
makt skulle kunna Självklart skulle dessa rättigheter också kunna iaccepteras. gälla
förhållande till medlemsstaterna, då detta skulle kräva medlemsstaterna överfördeattmen
ytterligare beslutanderätt till överstatligt det tveksamt det skulleär kunnaett organ, om
genomföras för närvarande. Vad medlemsstaterna beträffar intresset utvidgatär ettav

också mindre då de redan förpliktade såvälunder respektiveär konstitutionansvar som
under internationell rätt.

Processuell förändring

finns åtminstone tvåDet vilka EG-domstolensätt skulle kunna utökadges en
kontrollmöjlighet ändring de processuella reglerna. förstaDet innebärgenom attav
enskilda skulle förhindrade själva föra talan, istället tillåta sådanattvara en men en
möjlighet exklusivt för medlemsstater och institutioner. sådantEtt skulle haarrangemang
många likheter med de kontrollfunktioner vanliga i andra internationellaär överens-som

reflektionsgrupp.69kommelser och det har också fått stöd i ministerrådets Som reflek-
tionsgruppen påpekat borde till denna lösning också kopplas artikel i Unionsfördraget,en
enligt vilken allvarligt eller vid upprepade tillfällen bryter grundläggandestaten motsom
fri- och rättigheter kan straffas med upphävande vissa rättigheter eller tav o muteslutningm andraEn möjlighet utöka den rättsliga kontrollen processuell grundatt

innebära åtgärderskulle de konkret syftar till genomföra samarbetet inomatt attsom mer
områdena för rättsliga inrikes frågoroch innehöll eller uppmuntrade möjlighet fören
enskilda medlemsstater frivilligt EG-domstolens jurisdiktion frågoratt överacceptera om
grundläggande fri- och rättigheter. Rent praktiskt skulle EG-domstolens jurisdiktion såi fall
konstrueras möjlighet för de nationella domstolarna begära förhandsavgörandeattsom en
från EG-domstolen. De medlemsstater sig sådan lösning skulle följaktligenmotsattesom en

fria avstå. detta förslagMot kan invändningen det skulle skapa ickeatt göras attvara ett
enhetligt system.

Nationell kontroll

En utökad möjlighet för de nationella domstolarna kontrollera huruvida den Europeiskaatt
unionens samarbete respekterar grundläggande fri- och rättigheter iskulle första hand ha
betydelse i de medlemsstater där Unionsfördragets bestämmelser endast kan tillämpas på
nationell nivå detta föreskrivs i nationell lagstiftning. Förslaget innebär alla mellan-om att
statligt beslutade åtgärder skall föreskriva de genomförs nationell lagstiftningatt genom
och därigenom förhållandekan i till nationella reglerprövas skydd för grundläggandeom

69Retlektionsgruppens december 1995.rapport,
7°Reflektionsgruppens december 1995.rapport,
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Även tolkning ochrisk för skildinnebäraförslag skulle dockdettarättigheter.fri- och en
målen.uppnåendetförsvåra delängden,därför, iochtillämpning gemensammaav

Slutsatser
grundläggande fri- ochskyddeträttsligavilket detförklaraförsöktharDenna att avrapport

också försöktharunionen. RapportenEuropeiska atti dennärvarandeförrättigheter är
års1996viddiskuterasförväntasändringsförslag kanredovisa depåvisa brister och att som

utifrånslutsatsernämndes,inledningsvis treredovisas,Nedanregeringskonferens. som
förrättsskyddindividuellautifrån detförsta, garanteras,detbedömningspunkter. För som

unionsmedborgarna,framförallt hosskapas, samtutifrån förtroendedetdet andra, som
Europeiska unionen.i denför maktbalansenutifrån konsekvensernaslutligen,

enskildaSkyddet av

svårtlivenskilda människorsinflytandehar idag överEuropeiska unionen som varDen ett
grundades. Förår sedanfyrtioungefärför attgemenskapendå Europeiskadenförutseatt

förhållanden främsthargällandetillfördragetinternationellagrundläggandedet nuanpassa
skapaförsökttill bristningsgränsen,tänja reglertolkningsvägenEG-domstolen, attgenom

harenskildas intressenmakt ochoffentligmellanbalansenMed tankekonstitution.en
inom EU-parlamentariska kontrollendå densynnerhetibetydelsefullt,mycketdetta varit

åstadkommas,kantolkningsvägenför vaddockfinns gränsDetsamarbetet är somensvag.
åstadkomma. Ge-önskvärttolkningsvägen ärvadför attfinnsliksom det gräns somen

huvudsakligenrättigheter byggerfri- ochgrundläggandenuvarande skyddmenskapens av
fri- ochsvårt förutse vilkadetdels, ärinnebärrättspraxis. Detta attEG-domstolens att

garantierlagstiftadesaknasdels deterkännas,och kommer atterkännsrättigheter attsom
upprätthållas egenskapiframledes kommerrättigheteroch atterkända fri- även avför att

sina domar.bundenrättsligtEG-domstolen intesista instans är egnaav
gemenskapsrättenprövad enligt ärfå rättsligtsin sakmöjlighetenskildasAvseende att

ochmedlemsstaternasmellanobalansklarskillnad ochgrundläggandedet enen
avseendesanktionsapparatochkontrollMedangemenskapsinstitutionemas ansvar.

enskildaförmöjlighetenutvecklade, attvälfördragsbrott ärärmedlemsstaters
obalansbegränsad. Dennastarktinstitutionfå italerättöverhuvudtaget motprocess enen

för-saknarsamtliga medlemsstater,frånskillnadtillgemenskapen,understryks attav
ochrättighetermänskligaförskyddöverenskommelserinternationellaenligtpliktelser om
frånFramföralltsinnågon domstol äninförtillställasinte kandärför egen.annanansvar

skall skyddavilkaförstå varför de regler,svårtperspektiv detunionsmedborgarnas är att
offentliga maktendenberoendeskiljer sigmyndighetsutövning,felaktigdem ommot

gemenskapsinstitutionselleri medlemsstatensutövas namn.en
fri-grundläggandeförskyddEuropakonventionentillgemenskapenanslutningEn omav

ocksåkontroll,föremål förgemenskapenförutom externskulle, görarättigheteroch att en
tillämpning Europa-ochenhetlig tolkningrättssäkerhetenhöja avgaranteraatt engenom
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konventionens Ocksåregler. inrättandet möjlighet för EG-domstolen begäraav en att
förhandsbesked från Europakonventionens domstol skulle främja enhetlig tolkning ochen
tillämpning. skulleDetta dock innebära den redan svåröverskådliga och tidskrävandeatt

från de nationella domstolarnavägen till EG-domstolen ytterligare skulle kompliceras.
de områdenInom den Europeiska unionens verksamhet faller utanförav som gemen-

skapsrätten saknas, i princip helt, regler domstolsprövning. Avseende samarbetet inomom
områdena för rättsliga och inrikes frågor detta klart otillfredsställande.är I den mån
samarbetsåtgärdema har formen mellanstatliga konventioner föreskriver Unionsfördragetav

de nationella parlamenten skall rekommenderas godkännaatt dem. innebärDetta vissatt en
möjlighet till domstolskontroll nationell nivå. Den hittills outnyttjade möjligheten, att
inom sådanför konvention överenskomma EG-domstolen skallramen atten om vara
behörig, innebär, dessutom, viss garanti för enhetlig tolkning och tillämpning dessa.en av
Även denna möjlighet framledes skulle användas erbjuder den dock inte någonom
möjlighet till domstolskontroll de samarbetsåtgärder vilka beslutats i form änav annan
konventioner. ocksåDet sannoliktär de etableras för administration denatt organ som av
Europeiska unionens samarbete i rättsliga frågor,och inrikes inte i teorin, kanens
kontrolleras på detta Det finns därför uppenbar risksätt. dessa verksamhet inteatten organs
rättsligt kan kontrolleras.

Legitirnitetsaspekter
Ett de problemen för 1996 årsstörsta regeringskonferens hur skall ökaärav man
förtroendet för den Europeiska unionen hos enskilda, framförallt unionsmedborgama, men
också hos omvärlden. Det i detta sammanhang viktigt ihågär komma grundläggandeatt att
fri- och rättigheter konkreta uttryck för de värderingarär rättsordning bygger på. Ien en
parlamentarisk demokrati brukar därför dessa formuleras representativa vilkasav organ
beslut har förankring hos folket. samtligaI medlemsstater finns koppling mellanen en
medborgarskap och de grundläggande fri- och rättigheterna. Det nuvarande unionsmed-
borgarskapet, vilket infördes efter den förra regeringskonferensen, saknar denna legiti-
merande koppling.

Innebörden och räckvidden unionsmedborgfuskapet,det utformat, harärav som nu
behandlats i parallell till denna. diskuterasDär situationen foräven detrapport,en annan

antal stadigvarande bori den Europeiska unionens länderstora ettpersoner som utan attav
någotmedborgare i Såsomdessa. konstaterats i denna det sakligaärvara rapportav

innehållet i de politiska rättigheter vilka knutits till unionsmedborgarskapet förhållandevis
Kärnan ligger i unionsmedborgares till fn rörlighet inomsvagt. rätt den Europeiska

unionen, i principen nationell likabehandling, i fritt arbeta irättensamt attom en annan
medlemsstat och möjligheterna där etablera näringsverksamhet och erbjuda tjänster.att

rättigheterDessa dock i dagens läge inteär tydligt uttryckta såsom grundläggande. Det
skulle öka förtroendet för den Europeiska unionen och dess demokratiska inriktning på

7’ BemitzU. och LokrarnzH. Bemitz,MedborgarskapiE U räckviddochinnebörd.-
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medborgarskapetknyts tillmedborgerliga rättigheterdeför medborgarnaskyddet somom
utvecklas.ochtydliggöraskunde

unionenEuropeiskainomMaktbalansen

detgemenskapsrätteninom ärrättigheterfri- ochgrundläggandeskyddetAvseende av
ocksåställningstarkförfattningsdomstol givitsdärde medlemsstateruppenbart enatt en

framförallt dengällerutveckling. Dettagemenskapsrättensinflytandehaft överstortett
förutsättningarinte harEG-domstolenOm attBundesverfassungsgericht. ageratyska

någon Dettaövergå, eller över,initiativetförtroendefullt kommer tas annan.att avsnarare
villkoradedeframgår dessutomoch accepter,utvecklingentidigaretydligt denvisas avav Maastrichtdomen. författ-saknarSverigetyskai denuttryckfick sittvilka senast

regler. Denenligt dessasvårt hävda sigdärföroch harmotsvarandeningsdomstol eller att
delika starkdäremotfrån Sverige har röstkommerEG-domstolen somidomare ensom

medlemsstaterandraliksom allaSverige,därförbörslutsatsEndomarna. attandra vara
ställningstarkEG-domstolen harvinnahar alltförfattningsdomstol attatt enutan , Europeiska unionen.i denoch rättigheterfri-grundläggandeskyddetavseende av

gemenskapsrätten,utanförfallersamarbeteområdendeinomgällerDetsamma somav
behörighetidagEG-domstolen saknarfrågor. attinrikesochrättsligaavseendeframförallt

samarbete. Detdetta ärinomrespekterasrättigheterfri- ochgrundläggandehuruvidapröva
ochtolkaskommeri längdenåtgärdernabeslutade attdetroligtdärför gemensamtatt

tillåtsEG-domstolenOmmedlemsstaterna.olikai deskilda agerasätttillämpas
begäradomstolarfor nationellamöjlighet atttillskapandetauktoritativt, t enavgenomex

få mindreförfattningsdomstolarstarkamedmedlemsstaterskulleförhandsavgöranden,
rättsutvecklingen.styraattutrymme

skydd för deEuropakonventionentillgemenskapenanslutningVad gäller omaven
innebäraskulleintepåpekas detdetbörrättigheterna, attfri- och engrundläggande

konven-underansvarigaredanmakt, de ärmedlemsstaternasbegränsningytterligare av
skulle däremotEuropeiska unionen. Detdeninomsittförtionen, även eget engagemang

erkännerDå EG-domstolengemenskapsinstitutionema.kontrollinnebära extern aven
blirgemenskapsrättenförprinciperallmännarättigheterfri- ochEuropakonventionens som

och tillämpatolkaslutgiltigt skallvilken domstolfrågahandförstadet i somomen
materiellautvidgning den rätten.frågasåledes inteblir avEuropakonventionen. Det om en

synpunkterAvslutande

verka forregeringskonferensårsvid 1996Sverigeföregående börbakgrund detMot av
Europeiskai denrättigheterochgrundläggande fri-skyddetiförbättringarföljande av

unionen:

n CMLR 57.1994 lmflBrunner
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För gemenskapsinstitutionema, påatt sätt medlemsstaterna,- skallsamma som vara
föremål för kontroll bör gemenskapen anslutas tillextern Europakonventionenen skyddom
för grundläggande fri- och rättigheter. Efter EG-domstolens yttrande 2/94 det klartär att
detta endast kan ske ändring den grundläggande fördragstexten.genom en av

För skapa klarhet och demokratisk legitimitet i detatt gemenskapsrättsliga skyddet- för
grundläggande fri- och rättigheter bör detta, oberoende anslutning tillav en
Europakonventionen, samlas under rubrik i Unionsfördraget. En utvidgning fri-en egen av
och rättigheterna baserad Europaparlamentets förslag bör tillsammansövervägas med
möjligheten koppla vissa fri- och rättigheter till unionsmedborgarskapetatt vilket då skulle
få reell innebörd. sådanEn fri- och rättighetskatalog skulle kunna innehålla följande:en

1 inkorporering Europakonventionensgrundläggandefri- ochrättigheter,en av
2 de allmänna principer för gemenskapsrättvilka bygger medlemsstaternas
konstitutionellatraditioner,
3 deytterligarerättigheterför unionsmedborgare.vilka redanerkännsi gemenskapsrätten,t

den nationellalikabehandlingen, fritt bosättasig inomrätten unionsområdetex att och att
fritt bedrivaekonomiskverksamhet, till politiskträtten deltagande.samt

För grundläggande fri- och rättigheteratt garantera att respekteras också inom de0
områden unionsverksamhet faller utanför den nuvarande gemenskapsrättensav som
område, bör fri- och rättighetskatalog förplikta institutionerna och andra unionsorgan ien
all deras verksamhet. En avdelning skydd för grundläggande fri- och rättigheter börom
därför placeras i Unionsfördraget och inte i EG-fördraget.

För full effekt fri- och rättighetskatalog, också föratt förhindra skilda0 ge en attmen
tolkningar och tillämpningar nationell nivå bör EG-domstolen fullständigha jurisdiktion

den Europeiska unionensöver samarbete inom områdena för rättsliga och inrikes frågor.
ocksåDetta nödvändigt för förhindraär vissa medlemsstaters författningsdomstolar frånatt

framledes otillbörligt inflytandeutöva EG-domstolensatt över rättsutveckling. En
fullständig jurisdiktion skapas Unionsfördragets artikel tillåtsL endast uteslutaattgenom
EG-domstolens behörighet avseende den utiikes- och säkerhetspolitiken. Dågemensamma
det svårtkan uppnå politisk enighet detta, långtgående,mindreär ocksåattvara ettom men
mindre tillfredsställande, alternativ enskilda medlemsstater frivilligtatt uppmuntras att

EG-domstolens jurisdiktion samarbetet i rättsligaacceptera över och inrikes frågor. Rent
praktiskt skulle detta kunna konstrueras möjlighet för de nationella domstolarnasom en att
begära förhandsavgörande från EG-domstolen avseende tolkning samarbetsåtgärdernasav
rättsliga innehåll, tillämpningen dessa förhållandei till Unionsfördragetssamt reglerav om
grundläggande fri- och rättigheter.

En anslutning gemenskapen till Europakonventionen, likväl antagande- av ettsom av en
fri- och rättighetskatalog, kräver ökad möjlighet för enskilda föra talan inför EG-atten en
domstolen gemenskapens institutioner. långtgåendeEn möjlighetmot för enskilda tillatt
stånd rättslig prövning gemenskapsåtgärder åinnebär, andra sidan, gemenskapenen av att
förlorar handlingskraft. Det blir tveksamt i vilken utsträckning åtgärderna kan läggas till
grund för ytterligare handlande. En utvidgad talerätt bör i detta skede därför åstad-söka
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nödvändig utvidgningOmbefintliga regler.tolkningliberalarekommas avenavengenom
ändringskede,idäremot,tolkningsvägen kanåstadkommasinte kan ettreglerna ensenare

fördragstexten övervägas.av
gemenskapenskränksfri- och rättighetergrundläggandeenskilda,Slutligen bör avvars-

få ersättning förmöjlighetockså effektivhaövrigaoch unionens attinstitutioner enorgan,
uppnåskan dettagemenskapsinstitutionemauppstått. Avseendeskadaden genom ensom

EG-långtgåendetill detMed hänsynbefintliga regler.tolkningliberalare ansvar somav
institutionernasrimligtdetmedlemsstaternas äravseende attutvecklatdomstolen ansvar

i vilketlikgiltigtlider skadaenskildDå för äromfattande. detlikaskall somenvaraansvar
avseendei dettareglernabör tmakten övervägaoffentliga utövasden o mommannamn

försaknas detövrigaunionensEuropeiskabeträffar denVadharmoniseras.skall organ,
dettaklara reglerönskvärtdärförersättningsansvar. Det är attreglernärvarande omom

Unionsfördraget.införs i
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