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Abstract 
 
 
 
 
 
General principles of law can be defined as a legal foundation with the function of 
codifying basic values. They can also be of a character, which makes them useful 
as supplement and interpretation of law. EU has developed principles of law that 
can be divided into general and special. Within the Union there are existences of 
around twenty general ones. A further separation can be made in terms of 
institutional and individual. The first ones concern the relation between the 
Community institutions and member states and the individual ones are between 
the Union and the citizens of the member states. 
 
In the essay we have chosen to focus on three general principles. These are the 
principles of proportionality, rights of defence and transparency. The interesting 
aspect is the fact that they have emerged during different time periods and also 
affect various areas within the Community. Furthermore it can be said that 
proportionality, which is the oldest one, has been permanent settled during its 
existence. Rights of defence with its subprinciples were developed during the 
70´s, to be followed by principle of transparency around the millennium. 
 
General principles can be told to be legal foundations which descent from the 
legal cultures of the member states. They have however been adjusted by the 
European Court of Justice to be able to conform as codified rules of law into the 
Community. These in conjunction with the fact that the ECJ have shown great 
will to apply these principles in their reasoning, give them a strong position in our 
society.  
 
As method of analysis we have chosen to use a so-called SWOT-analysis. This 
form of method, which is traditionally used within economic areas, makes it easy 
to structure and handle material. It consists of four parts: strength, weakness, 
opportunity and threat. It makes it possible to investigate a principle both 
profoundly and widely, with a good instrument of evaluation. With this method of 
structure one is then given the opportunity to make conclusions on a more basic 
ground. 
 
Keywords: General principles of law, the principle of proportionality, the 
principle of rights of the defence, the principle of transparency, SWOT-analysis, 
EC, EU. 
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Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Allmänna rättsprinciper kan definieras som rättsgrundsatser med funktionen att 
kodifiera grundläggande värderingar. De kan också vara av en karaktär som gör 
dem användbara som utfyllnad och tolkning av rätten. Inom EU har det utvecklats 
rättsprinciper som i sin tur kan delas upp i allmänna och specifika. Inom Unionen 
existerar det idag uppemot tjugo stycken allmänna sådana. En ytterligare 
uppdelning rörande dessa kan göras vid institutionella och individuella. 
Institutionella riktar sig mot sammanbandet mellan Gemenskapens institutioner 
och medlemsstaterna. Individuella berör situationen mellan Unionen och 
medlemsländernas medborgare.  
 
I uppsatsen har vi valt att inrikta oss på tre allmänna rättsprinciper. Dessa är 
proportionalitetsprincipen, rätten till försvar och offentlighetsprincipen. Det 
intressanta är att de har tillkommit under olika tidsperioder och dessutom berör 
olika områden inom Gemenskapen. Här kan sägas att proportionalitetsprincipen, 
som är den äldsta, har legat fast under hela sin existens. Rätten till försvar med 
dess underprinciper utvecklades i mitten på 1970-talet, för att följas av 
”öppenhetsprincipen” vid millenniumskiftet.   
 
Allmänna rättsprinciper kan sägas vara rättsgrundsatser som härstammar ur 
medlemsstaternas rättskulturer. De har dock anpassats av EG-domstolen för att 
kunna ta form inom Gemenskapen som kodifierade rättsregler. Detta i samband 
med att Domstolen har visat på stor vilja att tillämpa dessa principer i sitt 
resonemang gör att de har fortsatt att ha en stark ställning i vårt samhälle.   
 
Som analysmetod har vi valt att använda oss av en så kallad SWOT-analys. 
Denna metod som traditionellt har använts inom ekonomiska områden gör det lätt 
att strukturera upp och behandla material. Analysmetoden består av fyra delar: 
styrka, svaghet, möjlighet och hot. Med dessa kan vi således undersöka en princip 
på djupet och bredden med ett bra värderingsinstrument. Med denna 
struktureringsmetod har man sedan möjlighet att dra slutsatser på en tydligare 
grund.    
 
Nyckelord: Allmänna rättsprinciper, proportionalitetsprincipen, principen om 
rätten till försvar, offentlighetsprincipen, SWOT-analys, EG, EU. 
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Förkortningar och förklaringar 
 
 
 
 
 
Amsterdamfördraget: Detta fördrag rör ändringar och tillägg till tidigare 
fördrag. I stora drag blev förändringarna för EU: s institutioner att beslutsvägarna 
inom unionen blev färre. Parlamentets inflytande kom att stärkas och regler 
tillkom rörande bättre information till de nationella parlamenten innan EU-beslut 
fattas.1

 
CCBE: Commission Consultative des Barreaux de la Communauté Européenne: 
Europeiska gemenskapens advokaters rådgivande kommitté. 
 
Direkt effekt: Begreppet kan inte fullt ut förklaras på några få rader men 
kortfattat kan sägas att det innefattar "regler som blir direkt gällande för 
medlemsstaterna och dess invånare". Regeln ska vara "klar, otvetydig och 
ovillkorlig samt vara ägnad att rikta sig till enskilda". Genom detta ges då en 
"möjlighet att åberopa rättsregeln nationellt inför domstolar och myndigheter". En 
medlemsstat kan inte med detta resonemang skylla på sin egen underlåtenhet att 
införa rättsregeln.2

 
EG: Europeiska Gemenskapen 
 
EG-fördraget: Även kallat Romfördraget. Det fastställer verksamheten inom EG, 
inklusive valutasamarbete och Institutionerna och är det ursprungliga fördraget 
om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen från 1957.  
 
EU: Europeiska Unionen 
 
EU-fördraget: Även kallat Maastrichtfördraget: Detta trädde i kraft 1993-01-11 
och härigenom upprättades Europeiska Unionen. Det innehåller för hela unionen 
grundläggande och gemensamma regler.   
 

                                                 
1 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate_2189.aspx 2006-
03-21. Kl. 14.53 
2 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s.108. 
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Institutionerna: De fem organ inom EU som har ställning som sådana är 
följande: Europaparlamentet, Rådet, Kommissionen, Domstolen och 
Revisionsrätten.3

 
Normativa rättsakter: Regler som innehåller att man ska förfara på ett visst sätt 
oavsett resultatet.4  
 
Ombudsmannen: Efter en nordisk modell med ombudsmän instiftades 1993 en 
s.k. Ombudsman för EU med uppgift att ta emot klagomål från personer bosatta 
inom unionen. Ett samarbete med de nationella ombudsmännen har utvecklats och 
har sitt säte i Strasbourg med filial i Bryssel.5

 
Rättsakter: 
 
Bindande: 
 
Beslut: Beslut är direkt tillämpliga till dem de är riktade till. Alltså för en 
definierad krets av rättssubjekt.6 "Ett beslut skall till alla delar vara bindande för 
dem som det är riktat till". Artikel 249 EG-fördraget, 4 st. 
 
Direktiv: Dessa är inte direkt tillämpliga utan ger medlemsländerna en viss frihet i 
utformningen av rättsakten. Tidpunkten för genomförandet är dock bestämd.7 "Ett 
direktiv skall med avseende på det resultat som skall uppnås vara bindande för 
varje medlemsstat till vilken den är riktat, men skall överlåta år de nationella 
myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet." 
Artikel 249 EG-fördraget 3 st. 
 
Förordningar: Enligt Artikel 249 i EG-fördraget är förordningar direkt gällande 
lagtext för medlemsstaterna och har samma funktion som nationella lagar. Det 
innebär att enskilda kan härleda sin rätt ur denna lagstiftning, även om den vid 
tidpunkten inte är genomförd i medlemslandet fullt ut.8 "En förordning skall ha 

                                                 
3 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s.52. 
4 Strahl, Ivar, Makt och rätt – Rättsidéns gång genom historien – från Babylonien till FN, 
Författarna och Iustus Förlag AB, Uppsala 2003, s 146. 
5 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s.60. 
6 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 101. 
7 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 97. 
8 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 26. 
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allmän giltighet. Den skall till alla delar vara bindande och direkt tillämplig i 
varje medlemsstat." Artikel 249 EG-fördraget 2 st. 
 
Icke bindande: 
 
Rekommendationer, yttranden, resolutioner, program och meddelanden9: 
"Rekommendationer och yttranden skall inte vara bindande." 
 Artikel 249 EG-fördraget 5 st. 
 
SWOT-analys10: Denna analys som historiskt sätt har använts mest inom 
ekonomi och marknadsföringsområdena gör det möjligt att på ett strukturerat och 
väldefinierat sätt få en komplett bild av ett material. 

                                                 
9 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 26. 
10 Förkortningen står för: Strength- Weakness- Opportunity and Threat: "Styrka - Svaghet, 
Möjlighet och Hot." Analysen används ofta inom marknadsekonomin. Vi använder den för att få 
en helhetsbild av principerna.  Se avsnittet Förkortningar och förklaringar. 
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1. Inledning 
 
 
 
 
 
Inom EG har det under årens lopp utvecklats olika rättsprinciper, både allmänna 
och specifika. De har varierande styrka och tar sig annorlunda uttryck beroende 
på situation och princip. Det finns idag nästan tjugo allmänna rättsprinciper inom 
EG/EU och dessa existerar både på det institutionella och individuella planet. 
Som följer av avsnittet avgränsning har vi valt att fokusera på proportionalitet, 
rätten till försvar och offentlighetsprincipen. Av dessa är 
proportionalitetsprincipen den äldsta som har existerar i över femtio år inom 
Gemenskapen. Rätten till försvar dök upp som princip under 1970-talet. Principen 
om offentlighet blev introducerad under 1990-talet i EG för att sedermera bli 
kodifierad i början av 2000-talet.  
 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att klargöra de allmänna rättsprinciperna. Vidare har 
vi valt att granska tre av dessa mera ingående, hur de har skapats, hur viktiga de är 
och hur de har förankrats både teoretiskt och tillämpats i praktiken. Det existerar 
ett omfattande "terminologimissbruk" av olika författare på området, vilket gör 
det svårt att i vissa fall klart kunna definiera vilka dessa rättsprinciper är. Vår 
uppsats är ett försök till klargörande av dessa begrepp.  
 
 

1.2 Avgränsning 
 
Avgränsningen kommer att ske vid de allmänna rättsprinciperna och 
tillämpningen inom EU med fokus på tre st. principer som har utvecklats under 
olika tidsperioder inom Gemenskapen. Dessa tre är proportionalitetsprincipen, 
principen om rätt till försvar och offentlighetsprincipen.  
 
En ytterligare avgränsning görs vid den s.k. försiktighetsprincipen. Denna princip 
kom att erkännas vid FN: s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 och ungefär 
samtidigt inom gemenskapsrätten via art.174.2 EG. Kortfattat har den sin största 
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betydelse inom miljörätten men har möjligtvis potential att bli en allmän 
rättsprincip med genomslag inom flera rättsområden.11

 
Ytterligare avgränsning görs vid sekretessprincipen. Den har gått från att vara en 
allmän rättsprincip till att bli en specifik sådan, då den har blivit ersatt av 
offentlighetsprincipen. 
 
 

1.3 Disposition 
 
Uppsatsen består av nio kapitel med en kort inledning där syfte och avgränsning 
presenteras. 
 
I kapitel 2 går vi igenom vilken metod samt vilket material vi har valt att använda 
oss av.  
 
Tredje kapitlet ägnas åt att beskriva de allmänna rättsprinciperna och den 
uppdelning som de kan delas in i. 
 
I avsnitt 4, 5 och 6 görs en grundlig genomgång av principerna proportionallitet, 
rätten till försvar och offentlighet. Dessa är stommen i vårt arbete med innebörd 
att stor del av arbetet fokuseras på att belysa dessa. 
 
I nästföljande kapitel analyseras dessa tre med hjälp av analysmetoden SWOT 
och som avslutning görs en slutlig analys av resultatet. 
 
I kapitlen 8 och 9 redovisas en källförteckning och det rättsliga material vi har 
valt att använda oss av. 
 

                                                 
11 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 105-106. 
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2. Metod och material 
 
 
 
 
 
Under den teoretiska delen använder vi oss av en rättspositivistisk metod. Detta 
för att den inriktar sig på att använda ett objektivt angreppssätt, vilket lämpar sig 
för ett teoretiskt avsnitt. Läran poängterar en metod som använder material från 
lagar, förarbeten, praxis och annat som kan mätas med enkla medel.12

Rättspositivismen kan delas in i två delar: den starka och den svaga. Skillnaden 
mellan dessa två kan närmast beskrivas med att den förstnämnda inte tillåter 
någon form av egen analys medan den svaga tillåter att man avsätter ett särskilt 
kapitel för detta. Det ska dock framgå tydligt vilket kapitel det är som innehåller 
analysen. Detta för att textmassan skall vara tydligt uppdelad.  
 
Som analysmetod har vi valt att tillämpa en s.k. SWOT-analys13.  Den har sitt 
ursprung i marknadsekonomin men syns allt oftare inom andra områden. Metoden 
lämpar sig väl för att strukturera upp ett material och av detta kunna dra slutsatser 
som på ett bra sätt lever upp till standarden för en svag rättspositivistisk tolkning. 
Förhoppningen är att vi med en s.k. ekonomisk analysmetod applicerad på ett 
juridiskt material ska kunna presentera nya infallsvinklar, tolkningar och analyser 
som inte traditionellt har använts. Analysen används i kap. 7  
 
Modellen ser ut enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT-Analys
Strength
(Styrka )

Weakness
(Svagh et)

Oppo rtunity
(Möjlighet)

Threat
(Hot)

                                                 
12  Hellner, Jan. Metodproblem i rättsvetenskapen - Studier i förmögenhetsrätt. Adam Weijmers, 
eddy.se AB, Visby 2001, Stockholm 2001, s. 118-119. 
13 Se avsnittet Förkortningar och förklaringar. 
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3. Bakgrund 
 
 
 
 
 

3.1 Vad är en princip? 
 
Allmänna rättsprinciper kan också beskrivas som rättsgrundsatser och är med 
andra ord en kodifiering av grundläggande värderingar14 "som anses prägla och 
genomsyra rätten". De kan vara av en karaktär som gör dem lämpliga att använda 
som utfyllnad och tolkning av skriven rätt men också så grundläggande att de står 
på egna ben. En liknelse är med en dators operativsystem. Det syns inte alltid men 
verkar i bakgrunden. 15

 
Ett flertal av principerna är av gammal natur som har följt med vår rättskulturs 
framväxt. Ett exempel på dess uråldriga historia är rättsgrundsatsen: "Du skall 
inte döda." Den genomsyrar historiskt sätt både religionen och rättsstaternas 
uppbyggnad.  
 
Inom EG-rätten finns exempel på nyare principer. Den senare sorten har skapats 
av avgörande från EG-domstolen och har därmed tillsammans med existerande 
rättsprinciper blivit kodifierade. 
 
I EG-fördragets artikel 220 står det att det är "Domstolens skyldighet att 
säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och rättsskipning av fördragets 
regler". Allmänna rättsprinciper fyller då en viktig roll i denna process.  Dessa 
principer, som närmast kan klassificeras som primärrätt, är så grundläggande och 
viktiga att vid ett flertal tillfällen har det inneburit att EG-domstolen uttalat att om 
en rättsregel från sekundärrätten strider mot dessa principer så ska den inte 
tillämpas.  
 
Även i en senare artikel i EG-fördraget kommer rättsprinciperna till uttryck. 
Enligt artikel 230 ska Domstolen granska lagenligheten av de rättsakter som antas 
av Institutionerna och se till att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av 

                                                 
14 Resonemanget förs i Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Upplaga 2:1, 
Marknadsrättsförlaget AB, Anders Kjellgren och Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002, s. 104-
105. 
15 Liknelsen gjord av författarna. 
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detta fördrag 16. Sist men inte minst så finns det artikel 288 EG som rör det 
utomobligatoriska skadeansvaret för gemenskapen. Här manifesteras det genom 
lydelsen "Gemenskapen skall ersätta skada… i enlighet med de allmänna 
principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar"17.18

 
Sammantaget kan de beskrivas som "gemensamma rättstraditioner"19 och har fått 
en allt viktigare roll för Sverige med vårt inträde till EU. Dessa principer som 
närmast kan klassificeras som primärrätt är så grundläggande och viktiga att vid 
ett flertal tillfällen, som ovan påpekats, har det inneburit att EG-domstolen uttalat 
att om en rättsregel från sekundärrätten strider mot de allmänna rättsprinciperna 
så ska den inte tillämpas.  
 
En skillnad kan också göras i terminologin allmänna och speciella rättsprinciper20 
där ett bra exempel på en senare är devisen pacta sunt servanda eller nemo judex 
in causa sua. 
 
 

3.2 Skillnader mellan principer/övriga rättsregler 
 
Det kan vara svårt att definiera en skillnad då naturligt ett flertal rättsregler har sitt 
ursprung i rättsprinciper och också har blivit konkretiserade. Att vissa principer 
faktiskt har blivit inskrivna i olika författningar och vissa inte, visar alltså på att 
det kan vara på sin plats att betona komplexiteten vid lagstiftningen. Man vill i 
vissa fall inte kodifiera dessa allmänna regler utan fortsätta att ge rättssystemet en 
möjlighet att behålla flexibiliteten och att därmed ge ett verktyg som bättre följer 
med "tidens anda".21   
 
 
 
 

                                                 
16 Artikel 230 EG-fördraget: "Domstolen skall granska lagenligheten av de rättsakter som antas…" 
17 Artikel 288 EG-fördraget 
18 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 101 
19 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 105. 
20 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 42. 
 21 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2005, s. 43. 
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3.3 Allmänna rättsprinciper 
 
Dessa brukar generellt delas upp i två olika kategorier, institutionella och 
individuella. Institutionella är formulerade för samspelet mellan EU och 
medlemsstaterna, medan de individuella som namnet beskriver, är avsedda att ta 
till vara på rättigheter för de enskilda individerna.22

 
 

3.4 Allmänna institutionella rättsprinciper 
 
 

3.4.1 Demokratiprincipen 
 
Demokratiprincipen har som sitt främsta syfte att vara vägledande för det 
lagstiftande arbetet inom EU. Det skall således alltid garanteras att de beslut som 
tas inom EU följer demokratiska principer, vilka grundar sig på frihet, demokrati 
och respekt för mänskliga rättigheter. EU: s demokratiprincip har hämtat 
inspiration från medlemsstaterna23 inom Unionen och kan därför inte undkomma 
den granskning av lagarbetet som även genomförs i dessa. Detta framkom av ett 
domslut från 198624 där det framhölls att Gemenskapen är en rättslig gemenskap 
med innebörd att medlemsstaterna och institutionerna står under kontroll av 
fördraget. 
 
Det finns ett uttryck för demokratiprincipen i artikel 6.1 EU-fördraget som skriver 
ut följande: 
 

• ”Unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på 
rättsstatsprincipen, vilka principer är gemensamma för medlemsstaterna.” 

 

                                                 
22  Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2005, s. 50. 
23  Som inspiration kan nämnas engelska Rule of Law, tyska Rechtstaat och franska L’Etat de 
droit. 
24  Mål 294/83 Les Verts mot Europaparlamentet, p. 23. Detta mål handlar om situationer då 
Europaparlamentet måste visa hänsyn till andra politiska grupperingar, vilka även de har rätt att 
bistå med kandidater till parlamentet. De diskuterar även möjligheten att ogiltigförklara 
lagstiftning som inte är genomförbar samt saknar associationer som kan driva processen. 
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Den europeiska grundsynen har således en väldigt tydlig maktfördelning om vilka 
som har rätt att utföra vad.25 Det framhölls dock av vissa att demokratiprincipen 
inte är en självständig princip, den är snarare härledd från det institutionella 
anskaffandet av ett parlament som måste vara delaktigt. Resultatet av detta är att 
principen blir väldigt begränsad, då den endast kan åberopas till den grad som den 
uttrycks i EG-fördraget.26

 
Utvecklingen har dock lett till att demokratiprincipen numera har fått en mer 
självständig roll då Parlamentet inte alltid behöver vara delaktiga vid beslut. 
Dessa beslut skall dock tas enligt det europeiska folkets vilja. Kort sagt alla beslut 
som tas inom Gemenskapen skall göras enligt den rådande viljan hos 
medborgarna.27

 
 

3.4.2 Legalitetsprincipen 
 
Syftet med legalitetsprincipen är att säkerställa att EU handlar inom de gränser 
som dess befogenheter tillåter. Denna fundamentala betydelse står uttryckta i EG-
fördraget28. I artikel 5 (1) står det utskrivet att: 
 

• "Gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som den har 
tilldelats och de mål som har ställts upp för den genom detta fördrag." 

 
Den följs av art. 7 (1) 2 st.:  
 

• ”Varje institution ska handla inom ramen för de befogenheter som den har 
tilldelats enligt detta fördrag."  

 
Principen tillämpas alltså även på de institutioner som är verksamma inom EU. 
Kompetensfördelningen gäller särskilt mellan Unionen och medlemsstaterna, 
vidare gäller den även mellan institutionerna. Detta innebär således att de åtgärder 
som tas av institutionerna måste vara stadgade i EG-fördraget. 
 

                                                 
25  Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2005, s. 51-52. 
26 Britz, Gabriele, Schmidt, Marlene, The Institutionalised Participation of Management and 
Labour in the Legislative Activities of the European Community: A Challenge to the Principle of 
Democracy under Community Law, European Law Journal, Oxford, s. 57. 
27  Britz, Gabriele, Schmidt, Marlene, The Institutionalised Participation of Management and 
Labour in the Legislative Activities of the European Community: A Challenge to the Principle of 
Democracy under Community Law, European Law Journal, Oxford, s. 58-59. 
28  Se artikel 5 första stycket och artikel 7 EG-fördraget samt artiklarna 230 och 232.  
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Vidare kan legalitetsprincipen delas upp i två underprinciper. Dessa är principen 
om tilldelade befogenheter samt principen om underförstådda befogenheter. 
 
Den första underprincipen innebär att de institutioner och organ vilka är 
verksamma inom EU endast skall använda de behörigheter vilka är uttryckta i 
EU-fördraget. 
 
Den andra innebär att det inte alltid står direkt angivet i EG-fördraget, vilka 
bestämmelser en institution skall följa för att uppnå de förutsatta målen. EG-
domstolen anser i dessa fall att de redskap vilka är oundvikliga för en institution 
vid genomförandet av ett mål, måste ses som underförstådda om de inte uttrycks i 
EU-fördraget.29 Denna fundamentala regel gör det möjligt för EG-domstolen att 
pröva fall enligt artiklarna 230 och 232.30  
 
Exempel på ett rättsligt avgörande av domstolen är det s.k. ERTA-målet31 där det 
blev klargjort att Gemenskapens behörighet att ingå internationella avtal var 
underförstådd, då den omfattades av Gemenskapens kompetens.32

 

3.4.3 Subsidiaritetsprincipen 
 
Denna princip som ibland kallas "närhetsprincipen" innebär att det inte ska fattas 
beslut på högre nivå än vad som behövs.33 Subsidiariteten kräver att 
Gemenskapen avstår från åtgärder där målen av handlingen kan uppnås bättre av 
en medlemsstat. Den skall alltså bara agera när målen som skall uppnås av 
förslaget inte kan genomföras på medlemsstatsnivå och Gemenskapen kan 
genomföra det bättre. Sålunda om den beslutar att ett mål måste uppnås, blir det 

                                                 
29  Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2005, s. 52.  
30 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 91. Artikel 230 EG-fördraget som säger: "Domstolen skall granska 
lagenligheten av de rättsakter som antas av… För detta ändamål skall Domstolen vara behörig att 
pröva…" och artikel 232 EG som fastslår att: "får medlemstaterna och gemenskapens övriga 
institutioner väcka talan vid domstolen…" 
31 Mål 22/70, Kommissionen mot Rådet. I målet diskuterar EG-domstolen Gemenskapens 
möjligheter att sluta avtal med tredje land, de för vidare en diskussion om vilka begränsningar som 
föreligger för medlemsstaterna. Dessa har således inte rätt att genomföra lagar eller dylikt som kan 
hindra de internationella avtalen. Målet tar även om ett samtal angående Gemenskapens transport 
policy, i vilket både den externa och interna aspekten belyses.  
32 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 52-53.  
33 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens Grunder, Upplaga 1:1, Marknadsrättsförlaget 
AB, Kjellgren och Norstedts Juridik AB, Stockholm 1999. Sid 106. 
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nödvändigt att ställa frågan på vilken nivå beslutet skall genomföras.34 Där det 
finns olika beslutnivåer så ska beslutet tas på så låg nivå som det är möjligt.35  
Då ska man på gemenskapsnivå inte besluta om något som bättre kan uppnås via 
nationell eller regional sådan. Detta kommer till uttryck i artikel. 5.1st. EG-
fördraget: 

 
• "Gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som den har 

tilldelats och de mål som ställts upp för den genom detta fördrag. På de 
områden där Gemenskapen inte är ensam behörig skall den i 
överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen vidta en åtgärd endast om 
och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna…"36 

 
Att principen har blivit inskriven i EG-fördraget via Amsterdamfördraget är nog 
en reaktion på en överdriven detaljreglering på EU-nivån.37 Noterbart är att 
principen bara gäller de områden som inte omfattas av Gemenskapens exklusiva 
kompetens38. Vilka områden som omfattas är inte helt klarlagt.  Frågan huruvida 
den faktiskt har prövats enligt Domstolen är inte klarlagt. (Se dock mål39). 
 
Viktigt att betona är dess genomslag på EG-rätten. Det står klart att det är 
Gemenskapens skyldighet att visa att den bättre genomförs på denna nivå än hos 
medlemsstaterna.40

 
 
 
 

                                                 
34 Davies, Gareth, Subsidiary: The Wrong Idea, In The Wrong Place, At The Wrong Time, 
Common Market Law Review, Netherlands 2006, s. 67. 
35 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens Grunder, Upplaga 1:1, Marknadsrättsförlaget 
AB, Kjellgren och Norstedts Juridik AB, Stockholm 1999. Sid 106. 
36 Artikel 5 EG-fördraget 
37 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens Grunder, Upplaga 1:1, Marknadsrättsförlaget 
AB, Kjellgren och Norstedts Juridik AB, Stockholm 1999, s. 107 
38 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 97 
39  Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och Rådet. Detta rättsfall handlar om 
Nederländernas möjligheter att främja forskningen och utvecklingen av genteknikområdet. Det 
problematiska här är att andra medlemsstaters nationella lagstiftning inte alltid överensstämmer 
med de regler som Nederländerna arbetar efter. Det blir således en kamp om att undanröja de 
hinder som föreligger för forskning inom genteknik. Det uppkommer även frågor om hur långt 
gående patenträtten sträcker sig. T.ex. kan en forskare som gör en upptäckt på en vis mänsklig del 
ta patent för dess upptäckt? Det är här problemet ligger och det är detta som EG-domstolen reder 
ut i målet. 
40 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 97 
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3.4.4 Proportionalitetsprincipen 
 
Denna allmänna rättsprincip har sitt ursprung i tysk rätt och i 
Europakonventionen. Den har sedermera slagits fast av EG-domstolen och 
innebär att "Gemenskapen inte skall vidta någon åtgärd som går utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå målen i fördraget."41 Kort sagt: Hur Gemenskapen 
skall handla?42  
 
Artikel 5.3 EG-fördraget beskriver denna fundamentala rätt med att: 
 

• Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag." 

 
Detta innebär då att "skyldigheter inte får åläggas utöver vad som är absolut 
nödvändigt för att uppnå syftet med en reglering"43. Nyttan ska alltså överstiga 
nackdelen. 
 
Vidare kan sägas att denna princip begränsar myndigheternas kompetens att 
besluta om sådana åtgärder som ingriper i den enskildes rättssfär. Denna princip 
slogs fast av EG-domstolen i rättsfallet Fédération Charbobonnière Belgique mot 
Höga myndigheten.44

 
Principen har varit mycket viktig vid framförallt handelsrelaterade ärenden när det 
gäller att pröva fall enligt artikel 28 i Romfördraget, som rör fri rörlighet för 
varor. Angående möjligheterna för ett medlemsland att åsidosätta denna princip 
med stöd av artikel 30 i fördraget har Domstolen deklarerat följande: 
"Medlemsstaterna är skyldiga att i sådana fall använda sig av de åtgärder som är 
minst ingripande för att uppnå det syfte som skyddas.” I artikel 15 i fördraget står 
det nu att bestämmelser som Kommissionen kan föreslå ska vara ”... av tillfällig 
natur...” "och ge upphov till minsta möjliga störningar på den gemensamma 
marknaden.”45  
 

                                                 
41 Artikel 5 st. 3 EG-fördraget. 
42 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s 53 
43 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s 98 
44 Mål 8/55 Fédération Charbonnière Belgique mot Höga myndigheten. Detta rättsfall belyser 
proportionalitetsprincipen. I målet diskuterar de vem som har rätt att kräva ett ogiltigförklarande 
av ett allmänt beslut. När blir ett sådant ogiltigförklarande möjligt osv. ? 
45 Resonemanget förs hos Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, 
Norstedts Juridik AB, Stockolm 2004, s. 98-99. 
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EG-domstolen får nog sägas ha givit de nationella domstolarna stort spelrum när 
det gäller att pröva principen lokalt. Se fall46. 
 
 

3.4.5 Lojalitetsprincipen 
 
Också kallad solidaritetsprincipen med innebörd att lojalt samarbete skall finnas 
mellan medlemsstaterna och Gemenskapen. I boken Europarättens grunder47 
beskrivs detta med uttrycket "samarbetsförpliktelsen". Enligt artikel 10 EG-
fördraget slås detta fast med att: 

 
• "Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och 

särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta 
fördrag eller av åtgärder som vidtagits av Gemenskapens institutioner. 
Medlemsstaterna skall underlätta att Gemenskapens uppgifter fullgörs. 
De skall avstå från varje åtgärd som kan äventyra att fördragets mål 
uppnås." 

 
Enligt EG-domstolen är detta ömsesidigt för Gemenskapen.48 49 Vidare kan 
framhållas att detta medför att medlemsstaterna åläggs en positiv skyldighet att 
vidta alla åtgärder som behövs för att ge full verkan åt gemenskapsrätten.50 Det 
gäller då för alla nationella organ i ett medlemsland att tolka nationella regler i ett 
EU perspektiv och åsidosätta de nationella regler som är i konflikt med 
gemenskapsrätten. Att bistå Kommissionen aktivt vid dess utredning av 
traktatsbrott är något som medlemsstaterna också är förpliktigade till.51

 

                                                 
46  Mål C-405/98 KO mot Gourmet International Products AB. Frågan i detta mål är om art. 28, 
30, 46 och 49 EG-fördraget utgör hinder för nationell lagstiftning vars syfte är att hindra 
kommersiella annonser för alkoholdrycker eftersom den lagstiftning som hindrar annonserna har 
till syfte att skydda folkhälsan.  
47 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens Grunder, Upplaga 1:1, Marknadsrättsförlaget 
AB, Kjellgren och Norstedts Juridik AB, Stockholm 1999, s. 100. 
48 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens Grunder, Upplaga 1:1, Marknadsrättsförlaget 
AB, Kjellgren och Norstedts Juridik AB, Stockholm 1999, s 102. 
49  Målet 2/88 Imm. Zwartveld och andra. Målet belyser området som påverkar vad en 
medlemsstat skall visa hänsyn till. De diskuterar även vilka organ inom de olika medlemsstaterna 
som har ansvaret att se till att gemenskapsrätten efterlevs.  
50 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s 92-93. 
51 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s 94. 
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Principen har blivit än mer viktig med tidens gång. EG-domstolen har använt den 
vid flera avgöranden för att befästa devisen om EG-rättens företräde framför 
nationell lagstiftning, bland annat genom rättsfallen Factorame52 och Frankovich53  
 
 

3.4.6 Principen om institutionell jämvikt  
 
Detta är en grundprincip för maktfördelningen inom unionen. Det är inte en 
uttalad rättsprincip men enligt rättspraxis så ska den ha samma innebörd. 
 
Inom medlemsstaternas rättsordning så får man nog påstå att de vilar på en 
maktfördelningsprincip av historiska mått54. 
 
Inom EU har man valt en annorlunda väg med en maktfördelning som ska se till 
att lagstiftningen inom Gemenskapen sker med samma deltagande av de 
institutioner som deltar i beslutsprocessen i EU. 55 I målet Chernobyl56 kom detta 
till sin spets då EG-domstolen uttalade att Europaparlamentets möjlighet att väcka 
talan, som inte stod i fördragstexten, var så grundläggande viktig att för att 
säkerställa att den institutionella jämvikt som tidigare slagits fast måste 
Parlamentet ges denna rättighet. 
 
 

3.4.7 Principen om motiveringsskyldighet 
 
Kortfattat kan man beskriva denna princip med att "samtliga bindande rättsakter 
måste vara motiverade". 
 
Av EG-domstolens yttrande följer att det även innefattas att krav på att den 
rättsliga grunden för varje åtgärd måste redovisas. För att maktbalansen inom EU 

                                                 
52 Mål C-213/89, Factortame. Målet handlar om vilka skyldigheter en medlemsstat har att 
samarbeta med Gemenskapen. 
53 Se förenade målen C-6/90 och 9/90, Francovich m.fl. Här belyses direkt effekt och 
medlemsstaternas skyldighet att implementera ett direktiv inom den angivna tiden. De ska 
dessutom genomföra det på ett korrekt sätt. 
54  http://europa.eu.int/eur-lex/sv/about/abc/abc_21.html. 2006-04-21. Kl 15.35 
55 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s 55. 
56 Mål C-70/88, Europaparlamentet mot rådet. Detta mål handlar om att de olika institutionerna 
inom EG måste respektera varandra och deras olika kompetensfördelning. De diskuterar även till 
vilken grad talerätten kan begränsas för parlamentet. Parlamentet behöver således inte yttre sig 
mer än vad som behövs för deras befogenheter. 
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skall säkerställas så blir motiveringsskyldigheten än viktigare.57 Principen finns 
direkt utskriven i artikel 253 EG-fördraget: 
 

• "Förordningar, direktiv och beslut som antas av Europaparlamentet och 
rådet gemensamt, av rådet eller av kommissionen skall vara motiverade 
och hänvisa till de förslag eller yttranden som skall inhämtas enligt detta 
fördrag." 

 
Med denna princips fastläggande står det också klart att artikel 230 i EG-
fördraget58 kan bli tillämplig, då skyldigheten att motivera gör det till en 
formföreskrift enligt ovanstående artikel. Följaktigt kan då EG-domstolen 
ogiltigförklara en sådan rättsakt. Att motiveringsskyldigheten har blivit kodifierad 
gör att det blir klarare varför och på vilka grunder ett EU organ härleder sin 
behörighet.59  
 
 

3.5 Allmänna individuella rättsprinciper 
 
 

3.5.1 Principen om rättssäkerhet 
 
Principen om rättssäkerhet är en stor och väldigt omfattande princip som 
innefattar vad man kan förvänta sig av rättsstat. Inom denna finns således ett stort 
antal underprinciper. Det finns t.ex. principen om skydd för förvärvade rättigheter 
och berättigade förväntningar60 samt principen om förbudet mot retroaktiv 
lagstiftning och tillämpning. Det innefattar även principen om att inte straffas två 
gånger för samma överträdelse.61 Ett fall som belyser och befäster detta är bland 
annat fallet Gutmann62 från 1965.  

                                                 
57 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005.  
58 Artikel 230 EG-fördraget 2 st. säger att "För detta ändamål skall domstolen vara behörig att 
pröva talan som väckts av… rörande bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga 
formföreskrifter…". 
59  Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2005, s. 55-56. 
60 Mål 112/77 Töpfer mot kommissionen. Rättsfallet berörde hur reglerna för sockerexport 
ändrades med innebörden att nackdelar uppstod för exportören. 
61 "Non bis in idem" 
62 Förenade målen 18/65 och 35/65, Gutmann mot Europeiska Atomenergigemenskapens 
kommission. Gutmann var en tjänsteman som fick två disciplinstraff för samma gärning. 
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3.5.2 Likabehandlingsprincipen 
 
I artikel 12 i EG-fördraget står det uttryckligen att diskriminering pga. nationalitet 
är förbjuden.: 
 

• "Inom detta fördrags tillämpningsområde och utan att det påverkar 
tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördraget, skall all 
diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden. Rådet kan enligt 
förfarande i artikel 251 anta bestämmelser i syfte att förbjuda sådan 
diskriminering.".  

 
Ovanstående, som är ett uttryck för principen är uppbyggd kring ett flertal mer 
specifika diskrimineringsförbud, vilka återfinns i EG-fördraget. Den har då 
utvecklats till att avgöra om att "lika fall skall behandlas lika och olika fall olika". 
 
Det kan även förekomma situationer där det är lämpligast att särbehandla p.g.a. 
målets specifika natur. Likabehandlingsprincipen berör även området som 
innefattar dold diskriminering. Detta är en sorts diskriminering som uppstår då en 
åtgärds verkningar blir diskriminerande även ifall meningen med åtgärden inte var 
det.63 Syftet är att det inte ska vara tillåtet att behandla andra medlemsstaters 
medborgare sämre eller strängare än den egna statens medborgare.64 Viktigt att 
här betona är följande: Det finns inte något som hindrar en medlemsstat från att 
inom ett område ha strängare lagstiftning än hos ett annat medlemsland. Det som 
inte tillåts är att som ovan sagts behandla medborgare från ett annat unionsland 
sämre än sina egna medborgare. 
 
Två rättsfall som beskriver detta är först och främst målet Gravier65 där det kom 
till uttryck att studerandes rätt till yrkesutbildning är en del av gemenskapsrätten 
och att särskilda avgifter riktade till utländska studerande som villkor för rätt till 
utbildning föll in under förbudet. 
 

                                                 
63  Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2005, s. 57. 
64 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s 94. 
65 Målet 293/83 Gravier mot staden Liège. Fallet framhäver en synpunkt till de olika sorters 
diskriminering som finns inom EG. I detta specifika mål handlade det om att en medlemsstat tog 
ut en avgift för en yrkesutbildning, då med förutsättningen att denna person kom från en annan 
medlemsstat. EG-domstolen fann således att det var diskriminerande att kräva en avgift på den 
grunden att en individ kommer från ett annat medlemsland. 
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Det andra fallet rörde turister som hade blivit utsatta för brott med innebörd att de 
hade rätt till samma ersättning som landets egna medborgare.66 Intressant är att 
denna princip har utvecklats på senare år från att ha sin betydelse vid 
diskriminering p.g.a. nationalitet till att nu omfatta all likabehandling. Av 
betydelse kan nämnas att detta har inneburit att genom Amsterdamfördraget så 
tillkom artikel 13 som betonar att all diskriminering67 ska bekämpas.68

 
 

3.5.3 Proportionalitetsprincipen 
 
Proportionalitetsprincipen innefattar vilken behörighet Gemenskapen har att 
handla inom specifika områden, gränsen för de bördor som kan belastas enskilda 
genom gemenskapsrätten samt till vilken grad medlemsstater kan upprätthålla 
handelsbegränsande åtgärder inom denna. 
 
 
Artikel 5.3  i EG-fördraget uttrycker det med följande: 
 

• "Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som gått utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag." 

 
Denna princip har en väldigt central betydelse. Detta då den avgör om införandet 
av en gemenskapsrättsakt är lagenlig eller inte. Den frågan som brukar ställas för 
att utreda detta är ifall den tänkta åtgärden går längre än vad som behövs och är 
nödvändigt för dess syfte.69 Det skydd som följer av proportionalitetsprincipen i 
den tolkningen att det avgör lagenligheten, är att betrakta som ett skydd för 
enskilda. 
 
Samma tillämpning kan ses när det gäller de handelsbegränsande åtgärderna som 
en medlemsstat kan använda. Proportionalitetsprincipen ska då öppna upp 
möjligheten att göra en avvägning mellan fri rörlighet och det nationella skyddet,  

                                                 
66 Målet 186/87 Cowan mot Tresor Public. Även detta mål som det ovan nämnda belyser 
diskriminering p.g.a. nationalitet. Dock var situationen sådan i detta fall att en person hade blivit 
misshandlad när denne var på semester i ett annat land. Cowan fick således inte ta del av den 
statliga ersättning som andra medborgare i detta land fick.  
67 Artikel 13. EG-fördraget beskriver att all diskriminering pga. kön, ras, etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska bekämpas. 
68 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 95-96. 
69 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 150. 
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detta för att kunna försvara enskilda från onödigt långtgående ingrepp från 
medlemsstaten.70

 
 

3.5.4 Principen om god förvaltning  
 
Principen om god förvaltning är gällande vid alla administrativa förfaranden som 
företas inom EU. Den är således ett verktyg av stor betydelse när det kommer till 
ett förfinande av handläggningsrutinerna inom EU och dess institutioner.71 Denna 
princip har dock större relevans som ett tolkningsverktyg till mer konkreta 
principer än ett processuellt skydd.72

 
 

3.5.5 Principen om rätt till försvar 
 
Principen om rätten till försvar73 är en princip vilken innefattar flera. Bland dessa 
kan det nämnas t.ex. att ingen ska dömas ohörd, rätten till aktinsyn och att inte 
behöva vittna mot sig själv. Dessa benämns processuella rättsäkerhetsgarantier, då 
alla har rätt till en rättvis rättegång. 74

 
Principen om att inte dömas ohörd eller rätten att yttra sig är mer av en 
straffrättslig karaktär och har väldigt gamla rötter. Den tillämpas främst på fall där 
olika administrativa förfaranden inom EG har lett till negativa konsekvenser för 
enskilda. Den härstammar främst från den engelska principen om ”right of a fair 
hearing” som vidare kommer från det engelska ”common law” systemet. Första 
gången den blev erkänd inom EG-rätten var i mål Transocean Marine Time 
Paint75 från vilken den senare har vidareutvecklats och fått större erkännande 
genom gemenskapsrättslig praxis.76  

                                                 
70 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 58. 
71 41.1 EU: s stadga om grundläggande rättigheter som vid dags dato ännu ej blivit ratificerad av 
alla medlemstater och därför inte genomförts.  
72 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 58. 
73 "Audi alterem partem"- "hör andra parten". Gammal processuell devis vilken i sin tur är en 
underprincip till rätten till försvar. 
74 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 58. 
75 Mål 17/74, Transocean Marine Paint Association mot Kommissionen. Målet handlar om en 
sammanslutning vilken begränsar möjligheterna till försäljning av skeppsfärger. Detta skapade 
således en osund konkurrens på marknaden. Målet handlar även om ett föreläggande, vilket 
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För att en part i ett administrativt förfarande ska ha möjlighet att göra korrekta 
yttranden måste den ha full tillgång till de akter som Kommissionen eller 
motsvarande använder. Detta öppnas då upp genom principen om aktinsyn. I 
denna del av principen om rätten till försvar fastslås det att en berörd part ska få 
se de akter som är väsentliga. Det har även gått till den graden att den berörda 
parten har rätt att se allting utom de handlingar som är lagda under sekretess. De 
akter som är under sekretess avgörs ifall de ska stanna där av Förstainstansrätten. 
Kommissionen eller motsvarande har således inte någon egen rättighet vid 
avgörandet av vilka handlingar som är sekretess belagda eller inte.77

 
Principen är kodifierad i förordning 1/2003 vid konkurrensärenden men återfinns 
även i andra områden via praxis. 
 
 

3.5.6 Principen om myndighetens utredningsskyldighet 
(omsorgsprincipen) 
 
Huvudsyftet är att de myndigheter som är verksamma inom EU skall eftersträva 
att vara opartiska, samt göra en grundlig undersökning vid handläggning av olika 
beslut vilka kan beröra individer. Allt för att undvika slentrianmässigt fattade 
sådana, vilka kan vara felaktiga. De måste även ta hänsyn till de uttalande som en 
part kan göra och därefter bedöma allvaret i dessa uttalande. 
 
Denna princip har fått en stor genomslagskraft inom konkurrensrätten där den 
gäller Kommissionens skyldighet att bevaka alla åsikter som uttrycks.78

 
 

3.5.7 Kravet på skyndsam handläggning, principen om rimlig 
tidsfrist 
 
Artikel 6 punkt 1 Europakonventionen79 som erkänns av EU80 skriver tydligt att: 

                                                                                                                                     
Kommissionen utfärdat, mot Transocean Marine Paint Association. Svarande ansåg att de aldrig 
fick en möjlighet att ventilera sina åsikter angående detta beslut. 
76 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 58-59. 
77 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 60. 
78 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 61-62. 
79 ECHR Se förkortningar och förklaringar 
80 Maastrichtfördraget Art. 6 p.2  
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• "Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och 
skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad 
till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en 
oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt la…"  

 
EG-domstolen slog fast i målet Baustahlgewebe81, som handlade om ett fall inom 
konkurrensrätten rörande för långsam handläggning av Förstinstansrätten, att ett 
förfarande inte får ta för lång tid82 och att det är en allmän rättsprincip som 
erkänns inom Gemenskapen. 
 
 

3.5.8 Principen om kravet på domstolskontroll och effektiva 
rättsmedel 
 
Denna princip har en central roll inom EG-rätten. Detta särskilt då den grundar sig 
på de system vilka kan återfinnas i alla medlemsstater.83

 
Den blev erkänd som en allmän rättsprincip genom avgörandet i målet Johnston84 
och finns beskriven i artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen85 enligt följande 
och som ovan beskrivits i avsnittet 3.4.7 så slås det fast i artikel 6 p.2 
Maastrichtfördraget  
 
Europakonventionen talar i artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång om att: 
 

• ”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och 
skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad 
till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en 
oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt la…" 

 
 

                                                 
81  Mål C-185/95 P, Baustahlgewebe mot Kommissionen. I detta mål diskuterar EG-domstolen och 
de berörda parterna vilka rättigheter de olika parterna har att arbeta efter. De för vidare en dialog 
över vilka rättegångsregler Domstolen skall iaktta vid ett överklagande från Förstainstansrätten. I 
vis mån tas även diskussionen upp angående skälighetstiden för ett förfarande.  
82 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 62. 
83 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2005, s. 55-56. 
84 Mål 222/84, Johnston mot Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary. Även om målet 
handlar om effektiva rättsmedel, har det dessutom en större del vilket handlar om jämställdhet 
mellan arbetstagare. I målet handlar det om poliser och personers säkerhet. Kvinnor blev 
diskriminerade p.g.a. att de sågs som i behov av större skydd än männen.  
85 ECHR Se förkortningar och förklaringar. 
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för att följas av artikel 13 - Rätt till ett effektivt rättsmedel: 
 

• "Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, 
skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet 
och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av 
offentlig myndighet."86 

 
 

3.5.9 Principen om motiveringsskyldighet 
 
Motiveringsskyldigheten är av en väsentlig natur enligt EG-rätten p.g.a. att då en 
rättsakt som kan anses vara bristfälligt motiverad kan bli ogiltigförklarad av EG-
domstolen. Denna motiveringsskyldighet gäller både individuella och normativa 
rättsakter87. Ett rättsfall som belyser problematiken är fallet Heylens88. 
 
De normativa rättsakterna måste motiveras då de fungerar som ett rättfärdigande 
av det beslut som det beslutande organet vidtagit.89

 
Vad anbelangar de individuella rättsakterna anser EG-rätten att det krävs en 
motiveringsskyldighet för att bevara den individuella rättssäkerheten. 
 
Det finns således två krav som skall vara uppfyllda för att 
motiveringsskyldigheten skall anses genomförd: 
 

• Den som en rättsakt riktar sig till skall kunna identifiera de 
sakomständigheter och motiv som rättsakten grundar sig på i tillräcklig 
utsträckning för att kunna tillvarata sina rättigheter, och 

 
• EG-domstolen och Förstainstansrätten måste kunna utöva sin rättsliga 

kontroll över att rättsakten i fråga är antagen på legitima grunder. 
 

                                                 
86 Denna princip som är osedvanligt viktig i ett rättssamhälle har ju onekligen fått en ökad 
aktualitet genom det globala krig som förs mot terrorismen. Att den har blivit inskränkt i vissa fall 
visas ju klart genom USA's behandling av fångarna på "Guantanamobasen" men även inom EU 
vid fall där misstänkta för samröre med terrorism har fått sina tillgångar frysta enligt FN-beslut 
och utan möjlighet till att få sin sak prövad inför domstol. 
87 Se avsnitt: Förkortningar och förklaringar 
88 Mål 222/86 Unectef mot Heylens. Fallet rörde en belgisk fotbollstränare som inte fick fortsätta 
då hans betyg från Belgien inte var giltiga i Frankrike. Domstolen underkände detta och påtalade 
att ett sådant beslut som inte hade lämnats med någon motivering till avslaget måste kunna 
överprövas 
89  Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2005, s. 55-56 
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Det finns även ett krav på att Förstainstansrätten måste motivera sina avgöranden, 
då en bristfällig motivering oftast leder till ett överklagande vid EG-domstolen, 
vilket är en ofta åberopad ogiltighetsgrund.90

 
 

3.5.10 Offentlighetsprincipen 
 
Denna princip utvecklades då EU eftersträvar att ha en större öppenhet för 
allmänheten. Detta kom till uttryck genom Amsterdamfördraget91 där det i EU-
fördragets artikel 192 står i andra stycket att "… besluten skall fattas så öppet och 
nära medborgarna som möjligt". Denna princip har sedan via förordningen nr 
1049/2001 som handlar om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, Rådets 
och Kommissionens handlingar blivit kodifierad. I denna beskrivs principer, 
villkor och gränser för att få del av dessa Institutioners handlingar. 
 
 

3.5.11 Principen om mänskliga rättigheter 
 
EG-domstolen slog tidigt fast genom ett viktigt rättsfall93 att "grundläggande 
mänskliga rättigheter" var en rättsprincip som skyddades av Domstolen. Detta 
fall, kallat Stauder94 fick till följd att myndigheten markerade att dessa rättigheter 
var en del av de allmänna rättsprinciperna inom Gemenskapen och därför 
skyddades av Domstolen.  
 
Denna princip som har varit omtvistad är nu lagstadgad via art. 6.2 i EU-fördraget 
som lyder: 
 

• "Unionen skall som allmänna principer före gemenskapsrätten respektera 
de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna…".95 

 

                                                 
90  Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2005, s. 63. 
91  Se avsnittet "Förkortningar och Förklaringar". 
92  EU-fördraget-Maastrichtfördraget. Se avsnittet "Förkortningar och Förklaringar"  
93 Mål 29/69 Stauder mot Ulm. Domstolen konfirmerade härigenom att de grundläggande 
mänskliga rättigheterna var en del av gemenskapsrätten och därför skyddade av Domstolen. 
94   Mål 29/69, Stauder mot Ulm. 
95  Artikel 6.2 Maastrichtfördraget. 
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Ursprunget kommer från Europarådets konvention om skydd för de mänskliga 
rättigheterna96. Denna konvention prövas av den s.k. Europadomstolen (som inte 
skall förväxlas med EG-domstolen) och den prövar mål där enskilda står mot det 
allmänna.  
 
Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som 
proklamerades i Nice den 7 december 2000, är en kodifiering av de åsikter och 
värderingar som EU: s medlemsländer har gemensamma: "Det är därför 
nödvändigt att stärka skyddet av de grundläggande rättigheterna mot bakgrund av 
samhällsutvecklingen, de sociala framstegen och den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen, genom att göra dessa rättigheter mer synliga i en stadga."97  
 
På detta sätt beskrivs principen i början av denna text som fortsätter med att "med 
denna stärks rättssäkerheten när det gäller skyddet av de grundläggande 
rättigheterna, ett skydd som dittills enbart säkerställts genom EG-domstolens 
rättspraxis och artikel 6 i Fördraget om Europeiska Unionen".  
 
Att det nu är kodifierat via EU-fördraget gör att också den tidigare "kallsinniga" 
EG-domstolen nu kan och faktiskt prövar fall enligt Europakonventionen. Att 
attityden förändrades hos EG-domstolen berodde nog mycket på att de nationella 
domstolarna i framförallt Tyskland ansåg att så länge som inte EG-rätten tog 
hänsyn till konventionen så erkändes inte EG-domstolen företräde. 
 
Ett berömt fall är det s.k. Internationale Handelsgesellschaft98 där Domstolen 
konstaterade att det grundläggande skyddet för de mänskliga rättigheterna nu var 
en så integrerad del av gemenskapsrätten att det nu måste säkras inom ramen för 
gemenskapens struktur och målsättning. Fortsättningsvis har flera fall blivit 
avgjorda av Domstolen av vilka kan nämnas Rutili99, Stauder100, och Nold101. 

                                                 
96 Europakonventionen: Europeiska konventionen av 1950 om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Även kallad Människorättskonventionen.  
97  http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/l33501.htm 2006-04-11  
98 Mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft. I Internationale Handelsgesellschaft redogör EG-
domstolen för vad EG-fördraget har att ta hänsyn till vid genomförandet av en förändring. När det 
sker en omarbetning i EG-fördraget måste det visas respekt för de fundamentala rättigheterna och 
de olika jordbruksförordningar som kan komma att påverkas av beslutet. De har således ingen 
skyldighet att visa hänsyn inför den nationella lagstiftning, desto mindre kan medlemsstaterna 
åberopa den nationella lagstiftningen för att ifrågasätta EG-fördraget. 
99 Mål 36/75 Rutili mot Ministre de I’intérieur. Målet belyser vilka begränsningar som råder för 
användandet av Public Policy (allmän ordning) gentemot en Unionsmedborgare som befinner sig i 
en annan medlemsstat. Det tar således upp principen om icke-diskriminering, fri rörlighet osv.  
100 Mål 29/69 Stauder mot Ulm.  
101 Mål 4/73, Nold mot Kommissionen. Med detta fyllde Domstolen ut att även internationella 
konventioner om skydd för mänskliga rättigheter som medlemstaterna undertecknat gällde. 
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4. Proportionalitetsprincipen 
 
 
 
 
 
Det framhålls många gånger att proportionalitetsprincipen är grundstenen för alla 
andra allmänna rättsprinciper. Detta beror många gånger på dess grundlighet och 
flexibilitet. Det har även framhållits att principen är den mest komplexa, oklara, 
osystematiska, mest anförtrodda principen i processer, mest effektiva verktyget 
för granskning och som nämnts den mest flexibla.102

 
Vidare finns det tre olika delar av proportionalitetsprincipen. 
 

1. Den första är att den är institutionell eller nationell.  
 
2. Det andra är att den oftast förekommer i samband med andra principer.  
 
3. Det tredje är att den är tillämplig i ett test vilket EG-domstolen brukar 

tillämpa.103 
 
 

4.1 Grundandet 
 
Proportionalitetsprincipen är inte implementerad på samma grunder inom hela 
EU. Den har dock oftast liknande innebörd. När EG-domstolen godtog principen, 
gjorde de det med Tyskland och Frankrike som förebild. Framväxten av 
proportionalitetsprincipen kommer från diverse rättsfall inom medlemsstaterna 
men även doktrinen har bidragit till utvecklandet.104 Inom EG kom det första 
målet105 som berörde proportionalitetsprincipen under 1955. I detta mål tog EG-
domstolen hänsyn till att i de sammanhang en lag antas bör denna stå i proportion 

                                                 
102 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 209. 
103 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum ?, Lund 2005, s. 210. 
104 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 52. 
105 Se mål 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique v. High Authority. 
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till vad som är nödvändigt i förhållande till den handling som lagen skall 
genomföra.106  
 
Proportionalitetsprincipen utvecklades ytterligare genom Internationale 
Handelsgesellschaft107 och Hauer108 I dessa mål utvecklades två delar av 
principen.  
 

1. Den första var s.k. direkt proportionalitet, vilket innebär att en part kan 
använda ett direkt angreppssätt för att ifrågasätta en akt som uttryckligen 
bryter mot proportionaliteten. 

 
2. Det andra är s.k. indirekt proportionalitet, vilket oftast används inom 

området mänskliga rättigheter. Detta innebär att en part kan ifrågasätta ett 
beslut även om det inte direkt berör proportionalitet, detta då beslutet 
inskränker en annan rättighet som således tangeras genom 
proportionalitet.109 

 
I målet Internationale Handelsgesellschaft nämns att: 
 

”The Protection of such rights, whilst inspired by the constitutional traditions 
common to the member states, must be ensured within the framework of the structure 
and objectives of the community. It must therefore be ascertained, in the light of the 
doubts expressed by the Verwaltungsgericht, whether the system of deposits has 
infringed rights of a fundamental nature, respect for which must be ensured in the 
Community legal system.”110  

 
EG-domstolen har således utvecklat en princip som har som mål att se till att 
lagstiftningen inom EG är proportionerlig i jämförelse med EG: s mål. Således får 
inte lagstiftningen begränsa mer än vad som är nödvändigt när det gäller 
myndigheternas regleringsförmåga att besluta om förhållanden som ingriper i den 
enskildes rättigheter. Alltså med andra ord får "skyldigheter inte åläggas utöver 
vad som är absolut nödvändigt för att uppnå syftet med en reglering"111. Dock 
                                                 
106 Se mål 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique v. High Authority. 
107 Mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft. 
108 Mål 44/79 Hauer mot Land Rheinland-Pfalz. Målet handlar i förstahand om proportionalitet 
och hur långt Gemenskapslagstiftningen sträcker sig. Hauer är en vinproducent i Tyskland och har 
blivit onödigt begränsad av den nya förordningen enligt sig själv. EG-domstolen finner även de att 
den nya lagstiftningens medel överstiger målet. Hauer baserar en stor del av sitt mål på 
fundamentala rättigheter, såsom rätten till egendom.  
109 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 53. 
110 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, p. 4. 
111 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 98. 
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måste det finnas en möjlighet att begränsa, såtillvida att detta görs inom gränserna 
för EG: s struktur och objekt. Domstolen använder i flera rättsfall ett uttryck om 
att en balans skall finnas mellan mål och medel: (appropriate and necessary)112. 
 
För att kunna avgöra om en rättsakt är oproportionerlig måste ett test genomföras. 
Detta test tar således hänsyn till det ovannämnda. Den enda Institution som har 
rätt att utföra detta test är EG-domstolen, som således avgör om lagstiftningen 
uppfyller de krav som ställts. Proportionalitetsprincipen har således gått från att 
vara en administrativ princip till att även innefatta individuella rättigheter. 113

 
 

4.1.1 Rättsutveckling på det institutionella planet 
 
Det hävdas många gånger att proportionalitetsprincipen utvecklades i syfte att 
begränsa lagstiftning vars verkan blev en börda. Detta slogs redan fast i 
Charbonnièremålet. Där påpekades att proportionalitet förbjuder att en given 
handling är oproportionerlig i förhållande till dess syfte.114

 
Den har även tangerat de fundamentala rättigheterna. Detta genom Internationale 
Handelsgesellschaft.115 I fallet påpekade Generaladvokat Dutheillet de Lamothe 
att det borde föreligga ett resonabelt förhållande mellan Gemenskapens 
institutioner och målen för gemenskapen.116

 
I många rättsfall som berör agrikulturen inom gemenskapen har proportionalitet 
stått som grundblock. Genom detta har det således utvecklats ett dualtest för 
principen, vilket innebär att institutionerna först och främst har genomfört 
lagstiftning i samband med målet och det för det andra är att genomförandet inte 
får sträcka sig längre än vad som är nödvändigt i förhållande till målet.117 118

                                                 
112 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Upplaga 2:1, Marknadsrättsförlaget 
AB, Anders Kjellgren och Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002, s. 115. 
113 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 55-56. 
114 Se mål 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique mot High Authority. 
115 Se mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft.
116 mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Generaladvokat Dutheillet de Lamothes 
yttrande, p. 1146-1147. 
117 Mål 66/82, Fromançais mot FORMA, p. 18. Målet berör en förordning som behandlar hur smör 
och margarin skall säljas och distribueras inom Gemenskapen. Fromançais ansåg att den 
förordning var oproportionerlig då det gav vissa handlar en möjlighet att spekulera hur de skulle 
distribuera sina varor och på det viset uppnå större förtjänster. EG-domstolen fann dock 
förordningen proportionerlig.  
118Målen 114/76 Bela-Muehle; mål 116/76 Granaria samt de förenade målen 119 och 120/76 
Ölmuehle och Becher.  Fallet rörde att företag som tillverkade skummjölkspulver ålades via en 
förordning att använda soja itället för skummjölkspulver som protein i produkterna. Tillsatsen var 
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Proportionalitet återfinns även många gånger gällande ekonomiska regleringar 
samt regleringar som påför ett straff. 
 
I målet Buitoni119 ansåg en förordning var alltför strängt tillämpad för att kunna 
uppfylla kraven på proportionalitet.120 Också i målet Sugar121 kom detta till sitt 
uttryck. 
 
Här bör det framhållas att principen även tillämpas jämsides andra principer, 
vilket gör att den tillämpas indirekt av EG-domstolen.122  
 
Det finns även områden inom EG där Domstolen ger institutionerna ett stort 
utrymme för skönsmässig bedömning. Detta gäller särskilt antidumping. I de mål 
som berör antidumping måste lagtexten som anses var oproportionerlig göra ett 
grovt överträdde.  
 
I målet Nakajima123 fastslog EG-domstolen att det inte förelåg något brott av 
proportionaliteten i den lagstiftning som Nakajima ansåg vara oproportionerlig.124 
Genom detta ställningstagande fortsatte EG-domstolen sin jargong som den 
tillämpar i antidumpningsärende.125 Domstolen har således inte som syfte att 
beröva Gemenskapens institutioner deras ekonomiska policy. Detta tänkande har 
även uppvisats vad gäller den sociala policyn. 
I ett rättsfall126 framhöll EG-domstolen att Rådet måste ha ett stort utrymme inom 
de områden som rör socialpolitik. Detta då det är komplext och inte alltid vidare 
                                                                                                                                     
dock mycket dyrare. Domstolen ogiltigförklarade rådets förordning då det stred mot 
proportionalitetsprincipen att tvinga någon att köpa det dyrare alternativet för att komma tillrätta 
med ett överskott av skummjölkspulver. 
119 Se mål 122/78, Buitoni mot FORMA. Situationen handlar om en förordning, vilken Buitoni 
ansåg hade ett väldigt långt gående straff. Även EG-domstolen fann denna artikel i förordningen 
var oproportionerlig.  
120 Mål 122/78, Buitoni mot FORMA, p. 20. 
121 Mål 181/84 Man Sugar. Vid en ansökan om en exportlicens i Storbritannien hade företaget 
erlagt en stor deposition. Då ansökan om exportlicensen hade kommit in för sent förverkades 
avgiften. EG-domstolen ansåg dock i ett förhandsavgörande att förverkandet var oproportionerligt  
122 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 212. 
123 Se mål 69/89, Nakajima mot Kommissionen. Detta rättsfall handlar om ett Japanskt företag 
vilka exporterar punktmatrisskrivare till Gemenskapen. I samband med att Nakajima började bli 
en stor aktör på den interna marknaden, började de interna producenterna känna sig hotade. De 
lyckades få igenom en förordning vilken begränsade Nakajima och således minskade dess 
försäljning. I samband med målet genomför EG-domstolen en väldigt noggrann genomgång av de 
aktuella förordningarna samt de internationella avtal som Nakajima åberopade till sin favör. Dock 
fann EG-domstolen att den förordning som Nakajima vill få ogiltig förklarad, var proportionerlig.  
124 Mål 69/89, Nakajima mot Kommissionen, p. 126-127. 
125 Snyder, Francis, The Gatekeepers: The European Courts and WTO Law, Common Market Law 
Review, Netherlands 2003. 
126 Se mål C-84/94, Storbritannien mot Rådet. Detta mål belyser ett direktiv som behandlar 
arbetstiden för anställda. Storbritannien ansåg att direktivet var ett resultat av Rådets 
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lätt att undersöka om där har skett ett övertramp. Således nöjde sig Domstolen 
med att undersöka om det har skett ett formellt fel eller om Institutionen har 
missbrukat sin makt.127  
 
Inom konkurrensrätten har det framkommit att även böter av olika slag kan vara 
oproportionerliga, detsamma gäller statligt stöd. Dock brukar det oftast bli 
avslaget att statligt stöd är oproportionerligt.128 I målet CETM129 ansåg den 
sökande parten att återkravet av olagliga statliga stöd måste vara proportionerligt. 
Förstainstansrätten påpekade då att detta inte kan ses som oproportionerligt då 
syfte med att återkräva statligt stöd är att återställa situationen till hur det var 
innan.130

 
 

4.1.2 Rättsutveckling på det nationella planet 
 
När proportionalitet tillämpas i förhållande till nationell lagstiftning bedöms den 
nationella lagen hårdare än den gemenskapsrättsliga. Detta då principen har som 
syfte att skydda de ekonomiska grundvalar som Gemenskapen vilar på. Genom 
detta undviker de således att en medlemsstat inför krav, begränsningar eller straff 
som är betungande för medborgarna. Den nationella lagstiftningen kan även 
påverka den fria rörligheten inom Unionen, vilket inte är acceptabelt i förhållande 
till gemenskapslagstiftningen.131

 
I början av 1980-talet användes proportionalitetsprincipen flitigt gentemot 
medlemsstater då dessa försökte genomföra lagar som begränsade den fria 
rörligheten. Det finns således en lång lista på rättsfall som har berört 
proportionalitet. T.ex. Van Binsbergen132, Coenen133, Gebhard134, Gambelli135, 
                                                                                                                                     
maktmissbruk. Således fick EG-domstolen ta ställning om det förelåg ett oproportionerligt direktiv 
samt om det hade framkommit genom Rådets maktmissbruk. EG-domstolen avslog 
Storbritanniens krav på ogiltigförklarande.  
127 Mål C-84/94, Storbritannien mot Rådet, p. 58. 
128 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 213. 
129 Se mål T-55/99, CETM. Detta mål handlar om företags möjlighet att erhålla statligt stöd genom 
en organisation som representerar fler företag inom samma bransch. De diskuterade även risken 
för en snedvridning av konkurrensen på den interna marknaden samt Kommissionens 
utredningsmöjligheter i ett ärende som berör statligt stöd. 
130 Mål T-55/99, CETM, p. 155 och 164. 
131 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?,Lund 2005, s. 214. 
132 Se mål 33/74, Van Binsbergen. Målet belyser etabliseringsfriheten inom medlemsstaterna. EG-
domstolen tar upp de olika situationerna som ett medlemsland måste ta hänsyn till om de skall 
neka en person att etablera sig. Vidare förs en dialog som berör diskriminering av andra 
unionsmedborgare. 
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Royer136, Casati137, Campus oil138, Richardt139, Beer Purity140 och Swedish Ban 
On Advertising141. Listan kan göras lång. Det går således att fastslå att 
proportionalitetsprincipens tillämpningsområde inte är uttömt och att den har en 
väldigt bred tillämpning.142

 
EG-domstolen har på senare tid även gjort klart att de nationella domstolarna ska 
implementeras i rättstillämpningen rörande proportionalitet. Se ovan svenska 
fallet Gourmet som tidigare har berörts.143

                                                                                                                                     
133 Se mål 39/75, Coenen. I detta rättsfall framlade EG-domstolen att en medlemsstat inte kan neka 
en medborgare från ett annat medlemsland att tillhandahålla tjänster, även om personen inte är 
bosatt i det land som denne utför dessa tjänster. De kan heller inte åberopa friheten att 
tillhandahålla tjänster på den grunden att personen utnyttjar det andra landets mer liberala 
lagstiftning.  
134 Se mål C-55/94, Gebhard. Gebhard var en utbildad och licensierad Rechtsanwalt. Dock var han 
aktiv i Italien. Efter att ha varit aktiv i Italien i ett flertal år tog han titeln avvocat. Då uppstod 
problemet som innebar att Gebhard inte hade rätt att ta denna titel då han inte var utbildad inom 
den Italienska skolan för jurister. Vidare handlar målet om en medborgares rätt att etablera sig i ett 
annat land så länge de inte har någon reglering som kan hindra dem från att bedriva den sortens 
verksamhet.  
135 Se mål C-243/01, Gambelli. Detta rättsfall handlar om ett spelföretag som blev hindrat av den 
Italienska regeringen att fortsätta sin handel med "tipning" på sportevenemang. I rättsfallet 
diskuterade EG-domstolen ett lands möjligheter att tillåta särskilt utvalda företag att bedriva 
handeln med spel. Detta till skillnad från rättsfallet ovanför är reglerat av den nationella 
lagstiftningen. Detta fick dock Domstolen att fråga sig om en sådan reglering inte bryter mot dels 
friheten att etablera sig, dels friheten att tillhanda hålla tjänster. 
136 Se mål 48/75, Royer. Målet handlar om Unionsmedborgarnas möjligheter att förflytta sig och 
bosätta sig var de vill inom Gemenskapen. De påvisade även vilka skyldigheter medlemsstaterna 
har gentemot personer som väljer att bosätta sig i ett annat land. 
137 Se mål 203/80, Casati. Casati handlar om fri rörlighet av kapital samt de regleringar som 
omgärdar detta. De diskuterar även medlemsstaternas möjlighet att förhindra rörelse av kapital. 
EG-domstolen påpekade i målet att detta beror på situationen. 
138 Se mål 72/83, Campus oil. I målet Campus oil diskuterar EG-domstolen hur en medlemsstat 
skall gå till väga för att få igenom ett förhandsavgörande. De analyserar vidare möjligheten för ett 
medlemsland att införa kvantitativa restriktioner inom handeln och hur detta reflekteras gentemot 
den interna marknaden. 
139 Se mål C-367/89, Richardt. I detta mål förs det en genomgång av Public Security och vad detta 
innebär. Dessutom framlade EG-domstolen vilka möjligheter en medlemsstat har att kräva väldigt 
noggranna dokument för att styrka varifrån varor kommer samt hur detta kan påverka den fria 
rörligheten för varor. 
140 Se mål 178/84, Kommissionen mot Tyskland. Tyskland ville i detta mål att de som 
transporterade varor skulle kunna visa var dessa varor kom ifrån samt vart de skulle. Detta var då i 
syfte att skydda konsumenterna. EG-domstolen ansåg att ett sådant krav inte kan vara 
proportionerligt då det kan finnas stora variationer mellan de olika medlemsstaterna och deras 
krav på transport. Det hade således blivit en för stor belastning för de företag som körde mellan de 
olika medlemsstaterna. 
141 Se mål C-405/98, Gourmet International.  
142 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 214-215. 
143 Mål C-405/98, Gourmet International.  
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I slutet av 1980-talet började den även tillämpas inom de fundamentala 
rättigheterna144. På så vis fick även de mänskliga rättigheterna ta del av 
proportionalitet. I de mål145 som kom under denna tid framgick det att de 
fundamentala rättigheterna var en nödvändighet för att pröva lagstiftning som 
begränsade de ekonomiska grundvalarna inom gemenskapen. Således måste 
lagstiftningen vara proportionerlig i förhållande till de ekonomiska mått och mål 
som gemenskapen stadgar.  
 
 

4.2 Lagtext 
 
Principen finns uttryckt i artiklarna 34 (3) och 134 EG-fördraget. Den finns även 
med i artikel 5 EG-fördraget, tredje stycket (som i tidigare avsnitt 3.4.3 omtalats). 
Här beskrivs denna fundamentala rätt med att: 
 

• "Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag." 

 
Också i artikel 15 EG så uttrycks principen med innebörden i andra stycket att:   
 

• "Om dessa bestämmelser får formen av ett undantag, måste de vara av 
tillfällig natur och medföra minsta möjliga störning av den gemensamma 
marknadens funktion."  

 
Det bör således gå att se proportionalitets som konstitutionell i förhållande till sitt 
ursprung. 
 
Principen om proportionalitet är särskilt betydelsefull inom konkurrensrätten. 
Artiklarna 28, 29 och 30 i EG-fördraget berör bestämmelser om fri rörlighet. I 
dessa paragrafer sätts ramarna enligt lydelsen i artikel 30: 
 

                                                 
144 Se mål 5/88, Wachauf. Målet belyser situationen om vad som skall göras när ett leasing 
kontrakt går ut inom jordbrukssektorn. Wachauf är särskilt inriktat på mejeriprodukter.  
145 Se mål C-260/89, ERT. I ERT diskuteras tevemonopol och vad som är tillåtet och förbjudet. 
Det förs även en dialog huruvida nationell lagstiftning fungerar korrekt med den 
Gemenskapsrättsliga lagstiftningen. C-368/95, Familiapress. Målet berör situationen som uppstår 
då en turkisk medborgare arbetar inom Gemenskapen. De ska således vara anställda hos samma 
arbetsgivare i ett år för att unna få uppehåll, de måste dessutom stanna hos denne i ytterligare två 
år efter det att har blivit delgivna uppehållet. De får dessutom inte byta yrkeskategori om de byter 
arbetsgivare. C-60/00, Carpenter. I detta rättsfall tolkar EG-domstolen hur lagstiftningen om 
friheten att tillhandahålla tjänster ska tolkas. Vidare diskuterar de vilka restriktioner som 
föreligger om personen är gift med en person som härstammar från ett tredje land. 
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• "… Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av 
handeln mellan medlemsstaterna." 146 

 
 

4.3 Proportionalitet i samband med andra 

principer 
 
 

4.3.1 Proportionalitet och fundamentala rättigheter 
 
I målet Henn och Derby147 sammanfördes proportionalitet med de fundamentala 
rättigheterna.148 I Tobacco Advertising149 diskuterade Generaladvokat Fennelly 
möjligheten att ett direktiv som begränsar potentialen i att marknadsföra sitt 
företag, även bör ses som ett brott mot proportionalitet och fundamentala 
rättigheter.150

 
EG-domstolen har således använt proportionalitetsprincipen som en ersättare till 
de fundamentala rättigheterna. Den har använts som ett tolkningsverktyg för de 
riktlinjer som finns inom EG. Allt för att undersöka möjligheten att nationell lag 
som berör konstitutionella eller fundamentala rättigheter efterlevs. Det har som 
syfte att undersöka om de begränsningar som sker gentemot fundamentala 
rättigheter är godtagbara enligt proportionalitet. En medlemsstat har således rätt 
att begränsa dessa rättigheter så länge det är nödvändigt för ett demokratiskt 
samhälle. 151 Det går således även att använda fundamentala rättigheter för att 
ifrågasätta EG: s lagstiftning. De kan därav argumentera att ett direktiv, 

                                                 
146 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 98.  
147 Se mål 34/79, Henn och Derby. Situationen i detta mål var den att en part ville importera 
pornografiskt material från en medlemsstat till en annan. Dock var inte materialet godkänt i det 
andra landet och blev således konfiskerat. 
148 Se mål 34/79, Henn och Derby. 
149 Se mål C-376/98, Tyskland mot Europaparlamentet och Rådet. Tobacco Advertising handlar 
om hur medlemsstater ska agera för att harmonisera sin lagstiftning till Gemenskapens. Det 
diskuteras även om vad som ansågs onödigt och i visst hänseende för långtgående restriktioner. 
Inriktningen på rättsfallet berör i första hand reklambranschen och dess villkor.  
150 Mål C-376/98, Tyskland mot Europaparlamentet och Rådet, p. 148. 
151 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s.217 
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förordning eller beslut bryter mot rättigheterna, vilket EG-domstolen skall 
försvara.152

 
Fundamentala rättigheter används även för att ifrågasätta lagenligheten i 
nationella beslut och lagar. Detta görs genom förhandsavgöranden. 
 
I Carpenter målet153 ville Storbritannien deportera fru Carpenter då hennes 
besöksperiod var utgången. Dock hade hon gift sig med en medborgare i 
Storbritannien under tiden. Avvisningen av henne skulle ske på grund av att de 
ansåg att hon var ett hot mot allmän ordning, som inte godtogs då fru Carpenter 
inte utgjorde ett hot och beslutet blev således dömt som oproportionerligt.154

 
I Schmidberger155 behandlades frågan om en stat kan ge medborgare rätt att 
demonstrera, vilket får konsekvens att de bryter mot fri rörlighet av varor. 
Generaladvokat Jacobs fann att Österrikes regering gjorde det som var nödvändigt 
i det aktuella fallet. Det var dessutom nödvändigt att demonstranterna hade sin 
demonstration på motorvägen, då de inte hade blivit uppmärksammade om det 
hade genomförts på någon annan plats. Den ansågs därför inte var 
proportionerligt.156

 
 

4.3.2 Proportionalitet och Subsidiaritet 
 
Proportionalitets- och subsidiaritetsprincipen har ett nära samspel. Detta då 
subsidiaritet ska tillhandahålla makten, samt kompetensen till dem som ligger 
närmst. Den skall vidare fördela den kompetensen rättvist. Vid fördelning av 
kompetens är det således tvunget att de organ som ska genomföra något har det 
som behövs för att kunna göra ett väl genomfört arbete. Det finns dock en 
nackdel, som är att EG inte har någon uttömmande lista som redogör för vem som 
har vilken makt. Det blir således att pröva detta med hjälp av subsidiaritet och 
proportionalitet. Därav följer att det är upptill EG att på ett "fall till fall" basis 
avgöra vilken institution som har den rätta kompetensen.  

                                                 
152 Barents, René, Recent Developments in Community Case Law in the Field of Agriculture, 
Common Market Law Review, Netherlands 1997. 
153 Se mål C-60/00, Carpenter. 
154 Mål C-60/00, Carpenter, p. 43-45. 
155 Se mål C-112/00, Schmidberger. Målet rörde i första hand fri rörlighet av varor och i andra 
hand rätten till demonstrationer. EG-domstolen ansåg att medborgarna i Österrike hade rätt att 
demonstrera på det sätt som de gjorde. Annars hade det inte haft någon effekt. 
156 Mål C-112/00, Schmidberger. Generaladvokatens yttrande p. 105-106, 108-110. 
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Groussot anser att om EG-domstolen hade tolkat subsidiaritet långt gående och 
inte från fall till fall, hade det dränerat subsidiaritet på de möjligheter som 
principen rymmer. Den blir i sådana fall inget annat än ett tomt skal.157

 
I Working Time Directive158 fastslog EG-domstolen att i vissa situationer 
föreligger en delad kompetens. Således är det upptill EU att avgöra om något 
område behöver förbättras och i sådana fall hur. I anda hand blir det upptill 
medlemsstaternas institutioner att genomföra den slutgiltiga delen då de har 
största kompetens för den berörda staten. Det blir med detta en delad kompetens 
och markfördelning i de situationerna som annars hade varit upptill 
medlemsstaterna att bestämma om.159

 
Det går således att utröna att subsidiaritet är en väldigt vag princip, vilket gör det 
svårt för EG-domstolen att tillämpa den. Den är dock väldigt smidig när den 
tillämpas i samband med proportionalitetsprincipen som har ett betydligt bredare 
tillämpningsområde. Subsidiaritet gäller endast mellan institutioner och 
medlemsstater. Den kan därför inte tillämpas av individer. Proportionalitet har 
dock denna möjlighet, vilket gör den betydligt mer effektiv. Subsidiaritet bör 
därför framhållas som en svag princip för granskning av lagstiftning, detta dels 
för att den inte har någon retroaktiv effekt, men också för att den inte har 
annullerat någon lagtext. Detta gäller dock inte för proportionalitet.160

 
 

4.4 Proportionalitetstestet 
 
Detta test kan delas in i tre delar, vilka är lämplighet, nödvändighet och 
proportionalitet stricto sensu161. 
 
 
 
 

                                                 
157 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 224-226. 
158 Se mål C-84/94, Storbritannien mot Rådet. 
159 Mål C-84/94, Storbritannien mot Rådet, p. 47, 55. samt Groussot, Xavier, Creation, 
Development and Impact of the General Principles of Community Law: Towards a jus commune 
europaeum?, Lund  2005, s. 226. 
160 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005 s. 227-230. 
161 Med "stricto sensu" menar vi proportionalitet i dess sanna bemärkelse. 
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4.4.1 Lämplighet 
 
Denna del belyser förhållandet mellan medel och mål. Medlen måste således vara 
lämpliga för att uppnå målet.162 Det kan påpekas att det förutsätter en 
orsaksmässig relation mellan dessa förutsättningar.163 Det medel som räknas kan 
antingen vara av institutionellt- eller nationellt mått. 
Det institutionella måttet framhäver Gemenskapens objekt medan det nationella 
måttet påvisar både Gemenskapens och medlemsstaternas mått. Det nationella 
måttet kan härav bli tvunget att anpassas först efter de regionala måtten som kan 
berör de ekonomiska friheterna som ska fungera i samband med gemenskapens 
mål.164

Således är lämplighetstestet applicerbart på både Gemenskapens institutioner och 
medlemsstaternas.165

 
I målet Fromançais166 ansåg EG-domstolen att det enda sättet för att fastslå att en 
gemenskapsrättsakt är harmonisk med proportionalitetsprincipen gör att det blir 
nödvändigt att etablera om medlen som den fastställer för att nå målet är i linje 
med detta.167 Det förekommer rättsfall där en medlemsstats handlingar har blivit 
bedömda av EG-domstolen, antingen för att testa lämpligheten enligt nationella 
mål168 eller så blir det helt enkelt att överlämna det till de nationella domstolarna 
att avgöra.169  
 
 

4.4.2 Nödvändighet 
 
Genom nödvändighet fastslås om medlen är nödvändiga i förhållande till målet. 
Groussot uttrycker det som att det bör undersökas om det finns andra mindre 
                                                 
162 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005s. 231. 
163 Jans, Jans H, Proportionality Revisited, Common Market Law Review, Netherlands 2000, s. 
243. 
164 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 231. 
165 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 232. 
166 Se mål 66/82, Fromançais mot FORMA. 
167 Mål 66/82, Fromançais mot FORMA, p. 8. 
168 Se mål C-189/95, Franzén. Franzén handlar om vilka restriktioner som föreligger för det 
svenska alkoholmonopolet. Det förskrivs även vad Systembolaget skulle anpassa sig efter. Såsom 
att de inte får diskriminera någon producent. 
169 Se mål C-67/98, Diego Zenatti. Målet berör nationell lagstiftning som inbegriper 
vadhållningsverksamhet samt hur denna fördelas mellan olika aktörer. Frågan förekommer också 
om detta kan vara ett hinder för friheten att tillhandahålla tjänster. EG-domstolen finner det dock 
berättigat om det har som syfte att skydda konsumenter och den allmänna ordningen i samhället.  
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restriktiva medel som är kapabla att uppnå samma mål.170 I Gourmetterie171 
uttryckte Generaladvokat Jacobs det som att:  
 

”The assessment of the first requirement involves ascertaining whether there is a 
relationship of necessity between the measure adopted and the attainment of the 
objective pursued. This has two implications: in the first place, the existence of a 
causal connection between the measure adopted and the aim pursued, that is to say 
the measure is relevant or pertinent, and secondly there is no alternative to it which 
is less restrictive of the free movement of goods.”172

 
EG-domstolen har även tillämpat ett ”uppenbarligen opassande test”. I Fedesa 
framhölls detta av Domstolen. De påpekade att förbjudande medel måste vara 
lämpliga och nödvändig, särskilt vid en ekonomisk aktivitet, för att kunna uppnå 
målen med lagenligheten som framhålls av lagstiftningen. Om det skulle uppstå 
en situation då det finns flera passande val, bör lagstiftaren välja det som är minst 
betungande och de nackdelar som uppstår får inte vara oproportionerliga i 
förhållande till målen. EG-domstolen tillade dock att det inom den agrikulturella 
sektorn finns ett stort utrymme för en skönsmässig bedömning, vilken 
gemenskapen har rätt att tillämpa för att uppnå olika politiska mål. Således ansåg 
domstolen att medel måste godtas inom områden endast om de inte uppenbarligen 
är opassande i förhållande till målet.173 Detta test som får sitt uttryck i ovan 
nämnda rättsfall, framhålls ofta inom områden som gemenskapens institutioner 
har en stor skönsmässig bedömning inom.174  
 
I Balkan II175 ansåg EG-domstolen att i de situationer då en utvärdering av en 
komplex ekonomisk situation är inblandad, måste Kommissionen åtnjuta en stor 
skönsmässig bedömning. När Domstolen ska undersöka en sådan situation bör de 
således granska om där finns några uppenbarliga fel, om Kommissionen har 
missbrukat sin makt eller om auktoriteten tydligt överskridit sina gränser för 
bedömning.176

                                                 
170 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 232. 
171 Se mål C-169/89, Gourmetterie. Situationen i målet belyser ett direktiv som ska skydd vilda 
fåglar. De diskuterar vilken sorts fåglar och hur långt skyddet sträcker sig.  
172 Mål C-169/89, Gourmetterie, Generaladvokatens yttrande, p. 8. 
173 Mål 331/88, ex parte Fedesa, p. 13-14. Ex parte Fedesa handlar om vilka hormoner som är 
tillåtna att använda på boskap. De diskuterar även hur det ska tolkas från olika artiklar i direktivet 
och EG-fördraget.  
174 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 233. 
175 Se mål 55/75, Balkan. Händelsen i målet framhävde gemenskapens institutioners rätt till 
skönsmässiga bedömning. Med andra ord, hur den ska tolkas och vad som inbegrips i detta 
uttryck. 
176 Mål 55/75, Balkan, p. 8. 
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I ett annat mål177 fann EG-domstolen att Gemenskapens finansiella intressen 
måste ges en stor skönsmässig bedömning. Detta uttrycks som att lagenligheten 
endast bör påpekas om åtgärden är uppenbarligen felaktigt i relation till målet som 
institutionen försöker uppnå.178

 
Detta öppnar upp för ett test som har som mål att endast genomföra en minimal 
undersökning av Gemenskapens lagstiftning. Detta är dock mest förekommande i 
nationella åtgärder och det är därav upptill nationella domstolar att genomföra 
testet.179 Testet genomförs dock i målen Alpine Investment180 och Franzén181.  
 
Det påpekas ofta att nödvändighet och proportionalitet inte behöver särskiljas.182 
Det är med detta två krav som är parter av analysen, vilken är nära knuten till den 
specifika lagliga och faktiska situationen.183

 
I De Peijper184 ansåg EG-domstolen att en part som importerar en vara som redan 
används och är godkänd av medlemsstaten inte behöver genomföra samma tester 
o.d. igen för att påvisa att varan är ofarlig.185 Det kan således tolkas som att det 
som inte är nödvändigt även blir oproportionerligt. De nationella intressena kan 
därför inte värderas högre än Gemenskapens intressen. Om lagstiftningen faller på 
nödvändigheten är det inget krav att EG-domstolen fortsätter testet för att 
undersöka proportionalitet "stricto sensu". Det är endast efter det att 
nödvändigheten har passerats som proportionalitet tillämpas i sitt strikta 
hänseende. 186

                                                 
177 Se mål C-11/00, Kommissionen mot ECB. Målet genomskådar bedrägeribekämpningen inom 
Gemenskapen. De framlade således hur de ska gå tillväga och vilka medel och regler de kan 
använda vid dess olika handlingar. 
178 Mål C-11/00, Kommissionen mot ECB, p. 157. 
179 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 233. Det förs även en väldigt intressant 
dialog i Jans, Jans H., Proportionality Revisited, Common Market Law Review, Netherlands 
2000. Jans visar på de stora skillnaderna mellan målen Schindler och Familiapress. 
180 Se mål C-384/93, Alpine Investment. Alpine Investment diskuterar varför en medlemsstat inte 
får inskränka friheten att tillhandahålla tjänster. Detta även om företaget inte har några kunder i 
det andra landet, såkallad ”cold calling”. 
181 Se mål C-189/95, Franzén. 
182 Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 
68. 
183 Mål C-312/89, SIDEF Conforama, Generaladvokatens yttrande p. 14. Om en medlemsstat har i 
sin nationella lagstiftning en lag om att man inte får arbeta på söndagar, kan inte denna ses som 
förenlig med EG-fördraget. 
184 Se mål 104/75, De Peijper. I en medlemsstat får det inte förekomma en kvantitativ restriktion 
som innebär att endast vissa handlare kan påverka marknaden. Särskilt inte om medlemsstaten 
kräver särskilda dokument för att få utföra försäljningen inom landet. T.ex. att det måste vara 
Nederländska produkter.  
185 Mål 104/75, De Peijper, p. 21-22. 
186 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 234-235. 
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4.4.3 Proportionalitet stricto sensu 
 
Den sista delen av testet är en balansering av intressen. Som nämnts i de två 
tidigare delarna måste det göras en skillnad mellan Gemenskapens institutioner187 
och medlemsstaternas188.189 När det gäller Gemenskapens institutioner skall 
balansen göras mellan individuella rättigheter och Gemenskapens intressen. 
Generaladvokat Mischo påpekade i Fedesa190 att det som bör vägas är skillnaden 
mellan den skada som individuella rättigheter tar gentemot fördelarna som 
uppbringas för det allmännas bästa.191 I Hauer192 påpekade EG-domstolen att 
fundamentala rättigheter får begränsas bara såtillvida att objekten som föreligger 
för det allmännas bästa väger upp.193  
 
I målet Tyskland mot Rådet194 påpekade EG-domstolen att: 
 

”Följaktligen kan begränsningar införas i äganderätten och rätten att fritt utöva 
förvärvsverksamheten, särskilt inom ramen för en gemensam organisation av 
marknaderna, förutsatt att begränsningarna verkligen ligger i linje med av 
gemenskapen eftersträvade mål av allmänt intresse och inte innebär ett 
överdimensionerat och oacceptabelt ingrepp som väsentligt skadar dessa 
rättigheter.”195

 
Vad anbelangar situationen med medlemsländerna ska balansen ske mellan 
medlemsstaterna och gemenskapen. Detta för att se vilka intressen som väger 
tyngst.196

 

                                                 
187 Se målen 44/79, Hauer samt 5/88, Wachauf. 
188 Se målen 120/78, Rewe. Rewe handlar om förhållandet mellan statliga monopol och de 
gemenskapsrättsliga reglerna. Målet berör även kvantitativa restriktioner; 104/75, De Peijper; 
33/74, Van Binsbergen; 118/75, Watson och Belmann. Målet behandlade vilka skyldigheter 
medlemsstaterna har gentemot invandrare. De ska således inte ha krav i sin nationella lagstiftning 
som kränker fundamentala rättigheter. De går även igenom lagstiftning som berör information 
angående invandrare. 
189 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 235 
190 Se mål 331/88, ex parte Fedesa. 
191 Mål 331/88, ex parte Fedesa, Generaladvokatens yttrande p. 162. 
192 Se mål 44/79, Hauer. 
193 Mål 44/79, Hauer, p. 30 
194 Se mål C-280/93, Tyskland mot Rådet. I detta mål ville Tyskland få en nyligen antagen 
förordning ogiltig förklarad. Detta då den kränkte Tysklands möjligheter att fortsätta importera 
bananer såsom de alltid gjort. 
195 Mål C-280/93, Tyskland mot Rådet, p.78 
196 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005 s. 236 
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I Stoke-on-Trent197 framlade EG-domstolen att i en situation då en nationell regel 
är proportionerlig med de mål som är uppsatta enligt Gemenskapen, måste även 
det nationella intresset för detta mål uppnås, samtidigt som det säkerställs att detta 
inte går emot Gemenskapens intresse för fri rörlighet av varor. Ett sätt att undvika 
detta är att se om inverkan är direkt, indirekt eller endast hypotetisk.198

 
I Gourmetterie gick Generaladvokaten igenom en diskussion rörande förhållandet 
mellan nationella intressen och de mål som är uppsatta av EG-fördraget. Van 
Gerven fann således att det måste existera en relation med proportionalitet mellan 
hindret som är framlagt och objektet som framkommer genom det samt hur det 
faktiskt uppnås. Han fortsatte med att påpeka att ett medel som har ett 
orsaksmässigt samband med objektet och till vilket det inte finns något bättre 
alternativ måste således vägas i skenet av kriterierna för proportionalitet. Vilket i 
slutändan gör att hindret som framlades och det objektet som det går efter 
och/eller resultaten som faktiskt uppnås genom detta.199 Det går således att 
granska hur den sanna proportionaliteten växer fram genom den tredje delen i 
detta extensiva och tredelade test. Det blir med detta oundvikligt att se 
samhörigheten mellan proportionalitet, lämplighet och nödvändighet.200

 
I Danish Bottle201 ansåg Kommissionen att de danska reglerna som rörde pant- 
och retursystem för tomma förpackningar var oproportionerliga då de medel som 
landet använde för detta kunde uppnås med mindre restriktiva medel, vilka inte 
begränsade handeln som de existerande gjorde. EG-domstolen ansåg att de regler 
Danmark hade för förpackningar tillverkade i landet inte var oproportionerliga 
eftersom det system som användes för pant och retur inte ansågs begränsa 
möjligheterna till fri rörlighet av varor. Dock påpekade EG-domstolen att det 
system som begränsade antalet produkter som importörer hade rätt att sälja i 
Danmark, var oproportionerligt i förhållande till de uppsatta målen.202

 

                                                 
197 Se mål C-169/91, Council of the City of in Stoke-on-Trent. I målet diskuterar dem varför det 
kan vara rättfärdigat att ha nationell lagstiftning som inte tillåter butiksinnehavare att ha öppet på 
söndagar. Detta då det drabbar alla och är således inte diskriminerande. Dessutom kan det vägas in 
en kulturell aspekt. 
198 Mål C-169/91, Council of the City of in Stoke-on-Trent, p. 15. 
199 Mål 169/89, Gourmetterie, Generaladvokatens yttrande p. 8, 10. 
200 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 236. 
201 Se mål 302/86, Kommissionen mot Danmark. Situationen i detta mål är den att Danmark har ett 
särskilt system för hur burkar ska utformas inom nationen. Detta för att kunna upprätthålla ett 
välfungerande retursystem. Frågan är dock om detta kan ses som begränsning av den fria 
rörligheten för varor. 
202 Mål 302/86, Kommissionen mot Danmark, p. 10, 13, 21. 
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I Pastoors203 ansåg käranden att det belgiska systemet för rättegångskostnader var 
oproportionerligt då det ställde olika krav beroende av var personen bosatt. EG-
domstolen ansåg således att systemet var oproportionerligt då det diskriminerade 
personer p.g.a. deras nationallitet.204 I denna situation tog Gemenskapens 
intressen överhanden för de nationella intressena. 
 

                                                 
203 Se mål C-29/95, Eckehard Pastoors. Målet handlar om hur en medlemsstat ska agera för att 
kunna utkräva de olika bötesbelopp som kan uppstå om en annan unionsmedborgare begår brottet 
i ett annat land. De diskuterar även hur medlemsstaterna ska samarbeta för att kunna uppnå detta 
på ett effektivt sätt.  
204 C-29/95, p. 10-11, 25-26. 
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5. Principen om rätten till försvar 
 
 
 
 
 
Detta kapitel har som syfte att klargöra hur den s.k. rätten till försvar grundades 
inom EG, samt dess utveckling. Anledningen till att vi valt rätten till försvar är att 
denna, till grunden en allmän rättsprincip, brukas specifikt mest av företagen 
inom Gemenskapen. 
 
Rätten till försvar innehåller även ett antal underprinciper. Det är med stöd av 
dessa rätten till försvar kan uppehållas. Detta då rätten till försvar i sig inte 
innehåller något skydd av relevans, utan fungerar mer som ett samlingsnamn för 
dess underprinciper. Därför kommer genomgången av rätten till försvar ske 
genom en redogörelse för dess underprinciper som således kommer att visa hur 
principen har utvecklats och tillämpats inom EG/EU. 
 
 

5.1 Grundandet 
 
Första gången principen om rätten till försvar kom till uttryck var i Hoffmann-La 
Roche205. Det var dock inte första gången den tillämpades206. I Hoffmann-La 
Rochemålet påpekade EG-domstolen att: ”Det är en grundläggande 
gemenskapsrättslig princip att rätten till försvar skall iakttas i varje förfarande 
som kan leda till påföljder, särskilt böter eller viten. Denna princip skall iakttas 
även i förfaranden av administrativ karaktär."207 Här påpekade även Domstolen 
att Kommissionen har som skyldighet att låta en part, vilken kommer att åläggas 
böter, att yttra sig innan beslutet tas.  
 

                                                 
205  Se mål 85/76, Hoffmann-La Roche mot Kommissionen. Detta rättsfall berör principen om 
rätten till försvar och dess räckvidd. Det förs även diskussion angående kommissionen 
undersökningsbefogenheter. Målet utreder även vad som inbegrips i artikel 82 EG-fördraget. T.ex. 
relevant marknad, dominerande ställning, marknadsandel, missbruk osv. 
206  Se mål 41/69, Chemiefarma mot Kommissionen. Rättsfallet belyser Kommissionens 
rättigheter samt skyldigheter under ett förfarande inom konkurrensrätten. De diskuterar även vilka 
krav som ställs för att Kommissionen skall få utfärda ett beslut. I samband med denna diskussion 
framhålls även rätten till försvar och vidare rätten att yttra sig. 
207  Mål 85/75, Hoffmann-La Roche mot Kommissionen, p. 9. 
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Det föreskrivs även i Kommissionens förordning nr 99/63208 att Kommissionen 
endast får ta upp sådan information vilken företaget eller 
företagssammanslutningen haft möjlighet att yttra sig emot. 
 
I domen mot Boehringer209 slogs det dock fast att de dokument, vilka 
Kommissionen vilar sin talan på endast behöver vara av en summarisk karaktär.210  
 
Således kan det fastslås att rätten till försvar är tillämplig i alla förfarande där en 
individ är dömd på förhand av EG: s institutioner. När det kommer till 
konkurrensärende är principen tillämplig i både den förberedande delen och den 
administrativa delen. Det som föranleder att principen om rätten till försvar är 
tillämplig i båda delarna är att den innefattar fler underprinciper, vilka är giltiga 
under olika skeenden i rättegångsprocessen.211  
 
 

5.2 Rätten att inte dömas ohörd eller rätten att 
yttra sig 
 
EG-fördraget innehåller inte någon rätt till att inte dömas ohörd i administrativa 
förfaranden, utan endast i processuella.212

 
Principen härstammar i första hand från det engelska "common law" systemet. 
Skillnaden mellan ”common law” och de övriga kontinentala medlemsstaternas 
rättsordningar är att det förstnämnda inte kräver någon lagstiftning för att 
genomföra rätten att inte dömas ohörd i administrativa förhållanden.213

 
Rätten att yttra sig förekommer ofta i konkurrens-, antidumpnings- och 
varumärkesrättsfall. Mer sällsynt är de fall vilka berör statligt stöd och de olika 
finansiella områdena i EG. Att denna skillnad existerar beror på att de första 

                                                 
208 Regulation No 99/63/EEC of the Commission of 25 July 1963 on the hearings provided for in 
Article 19 (1) and (2) of Council Regulation No 17, art. 4. 
209 Se mål 45/69, Boehringer mot Kommissionen. Målet behandlar regler tillämpliga på företag i 
konkurrensärende, särskilt karteller. 
210 Mål 85/76, Hoffmann-La Roche mot Kommissionen, p. 9-10. 
211 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 313. 
212 Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 244. 
213 Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 245. Det finns två idéer i 
naturrättenn, vilka är vanligt förekommande i common lawsystemet. Dessa två är följande: (I) En 
part skall alltid ges en adekvat möjlighet att yttra sig och som en naturlig följd skall de i god tid bli 
delgivna tidpunkten för förhöret (audi alteram partem); (II) Domaren skall vara oengagerad och 
fördomsfri (nemo judex in causa sua). 
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områdena inte har en tillräckligt täckande lagstiftning, vilket gör att den är i behov 
av ett skydd som är tillgodosett och skapat genom rättspraxis.214

 
Det hävdas många gånger att rätten till att inte dömas ohörd skapades i EG-rätten 
genom Transocean Marine Paint Association215.216 Emellertid finns det även de 
som anser att den skapades genom Alvis217.  
 
I Alvis218 uttrycks den inte i den mest förekommande formen som används idag. 
Dock påpekas den i ett sammanhang med principen om god förvaltning.219 I ett 
senare rättsfall utvecklades ett sidospår vilket gav gemenskapens tjänstemän 
möjligheten att yttra sig innan ett disciplinärt förfarande gentemot dem.220  
 
Det finns således två uttryck för rätten att inte dömas ohörd: 
 

1. Det ena uttrycket har en administrativ innebörd, som säger att dömas hörd, 
öppnar upp möjligheten för en rättvis rättegång. 

 
2. Den andra talar om den mänskliga rättigheten att varje människa ska ha 

rätt att yttra sig innan sin dom.221 222 
 
Det som framhölls i ovan citerade rättsfall223 förstärktes genom målet Transocean 
Marine Paint Association224. Där påpekades att Kommissionen har en skyldighet 
att informera den part den går emot som även ska få del av den nödvändiga 
informationen för att kunna försvara sig.225 Enligt ovan citerade rättsfall måste en 
part mot, vilken ett beslut utfärdats, ges möjlighet att försvara sina synpunkter, 
                                                 
214 Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 244. 
215 Se mål 17/74, Transocean Marine Paint Association mot Kommissionen.  
216 Hettne, Jörgen & Eriksson, Ida Otken, EU-rättslig metod, Författarna och Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2005, s. 59. 
217 Se mål 32/62, Maurice Alvis mot Rådet. Det handlar om en person som blir avskedad. Till 
detta finns det tre skäl till varför det sker. Det första och grövsta var att Alvis slängde ner glas från 
balkongen på hans kontor och var påtagligt berusad. Den andra olyckan var att han var berusad 
under arbetstid. Det tredje och sista var att han skickade ett uppenbart olämpligt brev till den 
ansvariga chefen. Tilläggas skall att Alvis arbetade för en av EEC: s departement. Målet gäller 
även om Alvis rättigheter att få göra sig hörd innan ett avskedande. 
218 Mål 32/62, Maurice Alvis mot Rådet, p. 1. 
219 Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 244. 
220 Se mål 35/67 Van Eick mot Kommissionen. Detta rättsfall behandlar de rättigheterna en 
tjänsteman har vid ett disciplinärt förfarande. De skall således ha rätt att ta del av den information 
som berör dem samt möjlighet att yttra sig angående handlingarna.  
221 Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 244-245. 
222 Resonemanget förs också hos Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 
4:1, Norstedts Juridik AB, Stockolm 2004. Sid.103. 
223  Mål 32/62, Maurice Alvis mot Rådet, p. 1. 
224  Se mål 17/74, Transocean Marine Paint Association mot Kommissionen. 
225  Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 246. 
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samt ges möjlighet att kompromissa med den berörda institutionen. Detta gäller 
särskilt när de skyldigheter som ska genomföras har en vidsträckt betydelse. EG-
domstolen ansåg även att det i målet aldrig uppfylldes kravet på att den berörda 
parten hade rätt att yttra sig. Den visar även på att det i protokollen från förhören, 
aldrig förekommit en möjlighet att yttra sig angående den allmänna bestämmelsen 
i beslutet.226

 
Det finns sju områden inom vilka rätten att inte dömas ohörd har tillämpats. Dessa 
är personal227, konkurrens228, antidumping229, tull230, fond program231, 
fisklicenser232 och statligt stöd233.234  
 
I målet Al-Jubail235 nämndes rätten att yttra sig för första gången i ett 
antidumpnings förfarande. EG-domstolen sätter in rätten till att yttra sig i tre olika 
situationer.  

                                                 
226  Mål 17/74, Transocean Marine Paint Association mot Kommissionen, p. 15, 17, 19. Se även 
Bernitz Ulf och Kjellgren Anders. Europarättens grunder. Upplaga 2.1 2002. 
Marknadsrättsförlaget AB, Anders Kjellgren och Norstedts Juridik AB., Stockholm 2002, s. 120. 
227 Se mål 32/62, Alvis; mål 35/67, Van Eick; mål 121/76, Moli. Detta mål handlar om en 
anställds rättighet att få yttra sig innan ett beslut tas som kommer att påverka personens position.; 
mål 75/77, Mollet. Situationen som diskuteras i detta fall handlar om situationen då en anställd blir 
avstängd p.g.a. att han inte är i fysisk form. De påpekar att det snarare är upptill en läkare att 
avgöra om han kan stanna eller inte.; mål 115/80, Demont. Detta mål handlar om de rättigheter en 
anställd inom gemenskapens institutioner har vad gäller disciplinär förfarande.; 142/84, De 
compte. De Compte berör situationen då en part vill använda sig av ett vittne i ett personalärende. 
EG-domstolen ansåg således att det var en nödvändig del för att upprätthålla principen om ”audi 
alteram partem".; mål 319/85, Misset. I denna situation utvecklas rätten att inte dömas ohörd 
gällande de rättigheter som finns för anställda inom EG: s institutioner. De ska således informera 
parten om förfarandet i god tid för att denne skall ha en möjlighet att förbereda sig väl inför 
förfarandet. 
228 Se mål 17/74, Transocean Marine Paint Association mot Kommissionen. 
229 Se mål 49/88, Al-Jubail mot Rådet. I detta mål påpekades det att rätten att inte dömas ohörd 
inte endast gäller på administrativa fall, det skall även gälla situationer som är under utredning. 
Al-Jubail är ett rättsfall som handlar om antidumping och vilka rättigheter en part ska ha då ett 
sådant förfarande inleds.  
230 Se mål 49/88, Al-Jubail mot Rådet. 
231 Så mål T-450/93, Lisretal mot Kommissionen; mål C-32/95 P, Kommissionen mot Lisretal. 
Dessa målen behandlar situationen då Kommissionen beslutar att dra tillbaka de medel som 
kommer till en socialfond som en medlemsstat har inrättat.  
232 Se mål C-135/92, Fiskano mot Kommissionen. Diskussionen i detta mål handlar om situationer 
då ett beslut tas som direkt påverkar en fysisk person eller en juridisk person. Det ansågs att en 
part som berörs direkt skall även ges möjlighet att yttra sig. I fallet var det en svensk fiskebåt som 
inte längre fick tillgång till en fiskelicens som andra inom gemenskapen fick under den tiden. 
233 Se mål C-294/90 British Aerospace mot Kommissionen. Den brittiska staten lämnade ett 
statligt stöd, vilket direkt bröt mot ett beslut som Kommissionen tagit i ett tidigare ärende. Ett 
sådant stöd måste därför upphävas då det inte har någon laglig grund samt det att medlemsstaterna 
skall lyda under EG. 
234 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 317. 
235 Se mål 49/88, Al-Jubail mot Rådet. 
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Den första är under fundamentala rättigheter. Detta gäller särskilt då de kan 
uppbringa straff gentemot en part. Det bör dock även observeras då 
antidumpingsförfarandet kan få konsekvenser vilka gör att ett företag blir lidande. 
Det ska dock vara direkt och individuellt. 
 
Det andra gäller situationen då en medlemsstat kan erhålla ett större skydd än 
Gemenskapen. Detta beror på att Gemenskapen inte har haft som syfte att 
utveckla rätten att yttra sig till den grad som har skett i vissa medlemsstater. 
 
Det tredje gäller rättigheten att inte dömas ohörd.236 Rätten att inte dömas ohörd 
har en prioritet vilken överstiger gemenskapslagstiftningen. Detta gör att den inte 
kan bli exkluderad genom lagstiftning.237 Således måste EG-domstolen och andra 
organ inom EG visa hänsyn oavsett om det finns lagstiftning som framhäver 
principen eller om i de fall då det fattas lagstiftning.238 Dock måste den anklagade 
parten åberopa att rätten att yttra sig har blivit kränkt i samband med rätten till 
försvar. Den tillämpas sålunda inte automatiskt. Undantag finns då parter har haft 
möjligheten att åberopa den under förfarandet utanför sitt originalförsvar i 
situationer då det har blivit särskilt tydligt under förfarandet att principen om 
rätten till försvar har blivit åsidosatt.239

 
I målet Fiskano240 kom rätten att inte dömas ohörd till uttryck i ett väldigt tydligt 
sammanhang. Fiskano fick aldrig möjlighet att yttra sig innan beslutet togs och 
fick inte heller möjlighet att i de därpå följande rättsakterna yttra sig. Till detta 
dömde EG-domstolen att oavsett mål måste en part, då det är en person, få 
möjligheten att yttra sig eftersom effekterna av det fattade beslutet kan få 
konsekvenser för personen ifråga. Detta är en allmänrättsprincip inom EG och 
måste således respekteras oavsett lagstiftning. På dessa grunder ogiltig förklarade 
Domstolen Kommissionens beslut.241

 
För att ytterligare utveckla resonemanget kan nämnas fallet Nederländerna mot 
Kommissionen242. Här ansåg EG-domstolen att PTT243 hade rätt att yttra sig under 

                                                 
236 Mål 49/88, Al-Jubail mot Rådet, p. 15-17. 
237 Mål T-260/94, Air Inter mot Kommissionen, p. 60. I Air Inter blir den berörda parten berövad 
på en flygrutt vilken de har haft exklusivt utnyttjande av under en lång period. Beslutet berör 
således Air Inter direkt och de borde därför ha erhållit möjligheten att yttra sig angående beslutet, 
vilket de inte åtnjöt. 
238 Mål C-35/95 P, Kommissionen mot Lisretal, p. 30. 
239 Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 250.  
240 Se mål C-135/92, Fiskano mot Kommissionen. 
241 Mål C-135/92, Fiskano mot Kommissionen, p. 38-43. 
242 Se förenade målen C-48/90 och C-66/90, Nederländerna m.fl. mot Kommissionen. Målen 
belyser situationen att det är tillåtet för en medlemsstat att upprätthålla en verksamhet vars syfte 
har ett ekonomiskt intresse för medlemsstaten: Denna verksamhet skall dock inte bedriva en 
otillbörlig konkurrens mot de privata aktörer som finns på marknaden. 
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förfarandet då de stod direkt nämnda i den lagstiftning vilken Kommissionen 
funnit oförenlig med gemenskapsrätten. På grund av att de stod direkt nämnda i 
lagtexten var den naturliga följden att de skulle lida ekonomiska konsekvenser av 
att få lagstiftningen ogiltigförklarad då den stod i favör till dem.244

 
Samma gäller i målet Air Inter245 i vilket Kommissionen lagstiftade om att 
Frankrike inte fick avhålla vissa internationella flygrutter till särskilda flygbolag. I 
och med denna lagstiftning förlorade Air Inter sin ensamrätt på en särskild 
flygrutt, vilket gjorde att de fick lida ekonomiskt.246

 
Vad anbelangar mål247 som berör finansiell hjälp så kan sägas att i denna situation 
fick inte de vilka erhöll finansiell hjälp möjlighet att yttra sig innan hjälpen drogs 
tillbaka. Förstainstansrätten ansåg nämligen att de borde ha fått en möjlighet att 
yttra sig då det var dessa parter som berördes direkt av beslutet som kom ifrån 
Kommissionen. Detta gäller även i de fall då medlemsstaten är den part vilken 
lyder gentemot Kommissionen.248  
 
Tridimas anser att de som åberopar rätten att inte dömas ohörd, som i de 
ovannämnda rättsfallen, oftast gör detta på grunden att Kommissionen har tagit ett 
beslut utan att visa hänsyn till de berörda parterna.249

 
Det har dock förekommit mål då rätten att inte dömas ohörd har åberopats innan 
förfarandet ens har inletts gentemot en individ. 
 
I målet Technische Universität München250 ansåg EG-domstolen att 
Kommissionen inte kan utförda ett beslut om att ett universitet inte fick importera 
ett instrument, vilkets motsvarighet inte fanns att tillgå inom Gemenskapen. 
Domstolen ansåg dock att Kommissionen desto mindre hade någon rätt att 
åsidosätta universitetets möjlighet att yttra sig innan detta beslut genomfördes.251 
Dock framhöll Generaladvokaten Jacob att principen om rätten att yttra sig inte 

                                                                                                                                     
243 PTT är en privat posttjänst inom Nederländerna. 
244 De förenade målen C-48/90 och C-66/90, Nederländerna m.fl. mot Kommissionen, p. 50-52. 
245 Se mål T-260/94, Air Inter mot Kommissionen. 
246 Mål T-260/94, Air Inter mot Kommissionen, p. 59-60. 
247 Se mål T-450/93, Lisrestal mot Kommissionen. 
248 Mål T-450/93, Lisrestal mot Kommissionen, p. 42-53. 
249 Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 251. 
250 Se mål C-269/90, Technische Universität München mot Kommissionen. Fallet påpekade 
Kommissionens befogenhet vad gällde import av teknisk apparatur som var avsedd att användas 
inom utbildningsväsendet. Universitet ansåg nämligen att de inte hade någon skyldighet att betala 
tull då det inte var avsett för en privat verksamhet.  
251 Mål C-269/90, Technische Universität München mot Kommissionen, p. 24-25. 
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borde vara tillämplig då förfarandet inte gällde något straff, utan snarare ett 
nekande till en förmån som universitetet eftersträvade att erhålla.252

Tridimas framhåller dock att det ovannämnda rättsfallet var banbrytande då det i 
tidigare rättsfall vilka berör snarlika situationer har dömts till förmån för 
Kommissionen.253

Domen som kom i Technische Universität München fick ytterligare utveckling av 
domen i France-Aviation254. Här framhölls det att rätten att inte dömas ohörd inte 
endast gäller "komplicerade tekniska bedömningar", utan även situationer då 
Kommissionen använder sig av egna taxeringar. I det nyligen nämnda målet var 
situationen den att France-Aviation skulle erlägga en återbetalning på en rättvis 
grund vad anbelangar tullavgift.255

Det framkom dock i målet Windpark Groothusen256 att företag som är verksamma 
inom energisektorn och inte kan få finansiellt stöd, inte heller har någon rätt att 
yttra sig. Förstainstansrätten motiverade detta med att under den process, vilken 
avgör om de blir tilldelade stöd, som pågår ska Kommissionen förlita sig på den 
information vilken företagen har lämnat. Det blir således rättfärdigat genom att 
det är flera hundra processorer som skall gås igenom och därav blir det inget 
åsidosättande av rätten att yttra sig.257

 
Lenaerts och Vanhamme påpekar att: 

 
”... in cases where the applicable legislation does not confer a right upon the 
applicant to make known his views at some stage following the filing of his 
application, the recognition of any such right should be the exception rather tan the 
rule.”258

 
Denna rätt kan således endast åberopas om den gällande myndigheten har samlat 
bevis emot en part eller riktar in sig på en parts beteende under behandlingen av 
partens ansökan.259 Det går således att applicera detta på Windpark Groothusen då 

                                                 
252 Mål C-269/90, Technische Universität München mot Kommissionen, Generaladvokatens 
yttrande p. 43. 
253 Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 252. 
254 Se mål T-346/94, France-Aviation mot Kommissionen. France-Aviation behandlar situationen 
då en part ber om återbetalning av importtull. Parten krävde således att de skulle ges möjlighet att 
yttra sig inför beslutet om de skulle få återbetalning eller inte. 
255 Mål T-346/94, France-Aviation mot Kommissionen, p. 33-34. 
256 Se mål T-109/94, Windpark Groothusen mot Kommissionen. Målet klarlägger när en part kan 
åberopa ett ogiltigförklarande av ett beslut inom energisektorn. Det gäller även vad som krävs för 
att få åberopa ogiltigförklarandet.  
257 Mål T-109/94, Windpark Groothusen mot Kommissionen, p. 48-50. 
258 Lenaerts, Koen & Vanhamme, Jan, Procedural rights of private parties in the community 
administrative process, Common Market Law Review, 1997 Netherlands, s. 537. 
259 Lenaerts, Koen & Vanhamme, Jan, Procedural rights of private parties in the community 
administrative process, Common Market Law Review, 1997 Netherlands, s. 537. 
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det inte är möjligt att en part vid varje avslagen ansökan skall få rätt att åberopa 
rätten till försvar. Om fallet skulle ha varit som nämnts ovan, hade institutionerna 
varit tvungna att låta alla parter få en möjlighet att yttra sig angående beslutet som 
blev riktat emot dem. Det kan dock bli gällande om en part har skillnader, vilket 
kräver särbehandling.260  
 
 

5.3 Aktinsyn 
 
Principen om audi alteram partem kan inte fungera effektivt om den ena parten 
inte blir delgiven de dokument vilka är av relevans för målet.261

 
I förpackningsplast målen262 anförde Generaladvokat Vesterdorf att ”audi alteram 
partem” är en fundamentalt grundläggande rättsprincip inom den administrativa 
lagstiftningen inom gemenskapen. Alltså måste ett företag ha möjligheten att 
undersöka de dokument och andra sorters bevis som Kommissionen har som syfte 
att åberopa emot företaget.263

 
I målet AEG264 framhöll EG-domstolen att det inte är möjligt att grunda en talan 
gentemot ett annat företag på dokument vilka är sekretessbelagda. Detta då 
Kommissionen har som skyldighet att delge de involverade de dokument vilka har 
relevans. Således bör inte Kommissionen använda de dokument som är 
sekretessbelagda.265  
 
                                                 
260 Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 253. 
261 Levitt, Matthew, Access to the file: The Commission’s Administrative Procedures in Cases 
under Article 85 and 86, Common Market Law Review, Netherlands 1997, s. 1414. 
262 Se de förenade målen T-1/89, Rhone.Poulenc; T-2/89, Petrofina; T-3/89, Atochem; T-4/89, 
Basf; T-6/89, Enichem; T-7/89, Hercules; T-8/89, DSM; T-9/89, Huels; T-10/89, Hoechst; T-
11/89, Shell; T-12/89, Solvay; T-13/89, ICI; 14/89, Montedipe; T-15/89, Chemie. Dessa mål 
handlar om ett samordnat förfarande på polypropen marknaden. Polypropen är en sorts plast 
vilken används till förpackningar. Företagen står anklagade för att inte har agerat självständigt på 
marknaden. De har även haft möten för att avgöra hur de ska fortsätta agera på marknaden. De har 
även utbyt upplysningar för att underlätta arbetet på marknaden. 
263 Se de förenade målen T-1/89, Rhône. Poulenc; T-2/89, Petrofina; T-3/89, Atochem; T-4/89, 
Basf; T-6/89, Enichem; T-7/89, Hercules; T-8/89, DSM; T-9/89, Huels; T-10/89, Hoechst; T-
11/89, Shell; T-12/89, Solvay; T-13/89, ICI; 14/89, Montedipe; T-15/89, Chemie, 
generaladvokatens yttrande Sektion I del A p. 2. 
264 Se mål 107/82, AEG mot Kommissionen. Detta mål omfattar rätten till försvar och selektiva 
distributionssystem. AEG bedriver en verksamhet vilken endast säljer till auktoriserade 
återförsäljare, detta i sig är inte oförenligt med art. 81.1 det är snarare det att AEG inte godkänner 
återförsäljare även om de uppfyller de objektiva kraven. Det diskuteras även om priser inte 
behöver vara konkurrensbegränsande. Kan ett företag använda högra priser för att få en större 
kompetens och därmed säkerhet för varorna som säljs på marknaden.  
265 Mål 107/82, AEG mot Kommissionen, p. 23-25. 
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Det går således att fastslå att de som försvarar sig gentemot Kommissionen i 
konkurrensärende har en rättighet att få ta del av Kommissionens dokument för att 
klargöra sitt eget försvar. Principen om aktinsyn blir således en underprincip till 
rätten till försvar.266

 
I BPB och British Gypsum267 stadfästes detta synsätt. Generaladvokat Legér 
påvisade detta genom yttrandet att denna rättighet redan var en allmän rättsprincip 
och utvecklingen således inte bör motsättas.268

 
I ett rättsfall framhölls dock att enda möjligheten till att åberopa rätten till 
aktinsyn är i en situation då förvärvade rättigheter är involverade. I Hercules269 
slog Förstainstansrätten fast att det inte finns någon rätt till aktinsyn utan 
förvärvade rättigheter.270 Levitt hävdar även att rätten till aktinsyn endast existerar 
för att garantera rätten att inte dömas ohörd.271  
 
Vad är det som således krävs för att garantera att en part har samma möjlighet till 
försvar som Kommissionen? Aktinsyn bör således inte tolkas ur ett formellt 
perspektiv utan snarare genom referenser till frågan i rättsfallet. Levitt anser att 
det finns tre övervägande vilka bör iakttas enligt följande: 
 

1. Naturen av den faktiska anklagelsen framförd av Kommissionen. 
 
2. Principen att det inte är upptill Kommissionen att avgöra vilka dokument 

som är eller kan vara relevanta för företagets försvar gentemot 
anklagelsen. 

 
3. Principen om lika medel, vilket kräver att den försvarande parten måste ha 

tillgång till samma information som Kommissionen. 272 
 

                                                 
266 Levitt, Matthew, Access to the file: The Commission’s Administrative Procedures in Cases 
under Article 85 and 86, Common Market Law Review, Netherlands 1997, s. 1415. 
267 Se mål C-310/93, BPB och British Gypsum mot Kommissionen. Detta är ett överklagande 
vilket belyser rätten till aktinsyn. Det belyser de områden där den anklagade inte har möjlighet att 
få ta del av de dokument som har skickats internt mellan Kommissionen och medlemsstater. De 
diskuterar även möjligheten för företag som inte är delaktiga i målet att lämna yttrande utan att bli 
tillkännagivna, då de riskerar att bli utsatta för hämndaktioner. 
268 Mål C-310/93, BPB och British Gypsum mot Kommissionen, Generaladvokatens yttrande p. 
112. 
269 Se mål T-7/89, Hercules mot Kommissionen. 
270 Mål T-7/89, Hercules mot Kommissionen, p. 53. 
271 Levitt, Matthew, Access to the file: The Commission’s Administrative Procedures in Cases 
under Article 85 and 86, Common Market Law Review, Netherlands 1997, s. 1416.  
272 Levitt, Matthew, Access to the file: The Commission’s Administrative Procedures in Cases 
under Article 85 and 86, Common Market Law Review, Netherlands 1997, s. 1417. 
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Det första övervägandet belyses genom ICI mot Kommissionen273 där 
Förstainstansrätten klargjorde att det kommer an på Kommissionen att delge 
företaget som är anklagat den information som anses nödvändig för att kunna göra 
ett klart och tydligt uttalande angående beslutet. Om omständigheterna skulle leda 
till en kränkning av rätten till försvar skall detta prövas mot de specifika fakta 
som finns tillgänglig i målet.274  
Rätten påpekade dock i målet att ifall utgången i rättsfallet beror på att den 
försvarande parten inte fick tillgång till de dokument som hade störst påverkan på 
avgörandet, så skall detta ses som en kränkning av rätten till försvar Det ska 
således inte vara möjligt för Kommissionen att undvika att presentera den 
information vilken har störst relevans för beslutet.275

Vidare kan en part inte åberopa att den inte har fått ta del av handlingar vilka har 
blivit inhämtade av Kommissionen från det egna företaget. Detta då 
Kommissionen endast tar fotokopior. ICI hade således kvar original dokumenten. 
Det går således inte att hävda att en rätt till aktinsyn blivit kränkt när företaget är i 
besittning av dokumenten. Det påpekades i målet att ICI kan granska sina egna 
handlingar.276

Dock påvisade EG-domstolen i AEG att det inte är vilka dokument som är det 
viktiga, utan snarare vilka slutsatser Kommissionen kan dra av detta material.277 I 
rättsfallet BPB och British Gypsum mot Kommissionen278 påpekade 
Generaladvokaten GA Léger följande: ”Att kräva att den enskilde bevisar att han 
skulle ha kunnat ändra sitt försvar och kanske erhålla ett annat beslut om han hade 
haft tillgång till en handling som inte lämnats ut, vore att lämna utanför domarens 
prövning en fråga som inte borde undgå dennes kontroll.”279

 
Det andra övervägandet blev fastslaget innan domarna i ICI280 och Solvay281. 
Enligt domen i Hercules282 framhöll EG-domstolen att det försvarande företaget 
hade rätt till alla dokument, oavsett om de är till deras favör eller inte. Det 

                                                 
273 Se de förenade målen T-36/91 och T-37/91 ICI mot Kommissionen. Detta mål handlar om ett 
samordnat förfarande. Det belyser även rätten till aktinsyn som krävs för att kunna upprätthålla 
principen om jämlika medel. Frågan är således om Kommissionen skall kunna använda dokument 
som den försvarande parten inte har tagit del av. 
274 Mål T-36/91, ICI mot Kommissionen, p. 69-70. 
275 Mål T-36/91, ICI mot Kommissionen, p. 78. 
276 Mål T-37/91, ICI mot Kommissionen, p. 64-66. 
277 Mål 107/82, AEG mot Kommissionen, p. 26-27. 
278 Se mål C-310/93, BPB och British Gypsum mot Kommissionen. 
279 Mål C-310/93, BPB och British Gypsum mot Kommissionen, Generaladvokatens avgörande, p. 
119. 
280 Se förenade målen T-36/91 och T-37/91, ICI mot Kommissionen 
281 Se mål T-30/91, Solvay mot Kommissionen. Detta mål, likt ICI, handlar om samordnat 
förfarande och rätten till försvar. De innehåller även diskussioner kring möjligheten för ett 
parallell beteende mellan företag. T.ex. om de höjer priserna samtidigt, beror det på att företagen 
känner av markanden lika väl eller gör de det i symbios?  
282 Se mål T-7/89, SA Hercules mot Kommissionen. 
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förutsätts dock att dessa dokument har framkommit under Kommissionens 
undersökning. Dock med förbehållet att Kommissionen skall respektera andra 
företags hemligheter eller de interna dokument som är sekretessbelagda inom 
Kommissionen.283

EG-domstolen ansåg i ICI att Kommissionen var tvungen att kräva ett avslöjande 
av alla de dokument som de själva hade som tanke att använda till stöd för sina 
anklagelser. Detta gällde särskilt de dokument vilka kunde ses som klart 
rättfärdigande. Det har även blivit fastslaget att det inte är upptill Kommissionen 
att avgöra vilka dokument som är rättfärdigade och vilka som inte är.284  
 
Det tredje övervägandet, vilket belyser principen om lika medel, är ett av EG-
domstolens nya angreppssätt för frågor vilka berör processor. De ser detta som en 
allmän princip. I ICI påvisade Förstainstansrätten att ett företag måste ha samma 
dokument som Kommissionen innehar. De behöver dock inte vara identiska. Med 
detta menade Förstainstansrätten att det således räcker med en tillräckligt 
omfattande sammanfattning för att företaget ska ha samma detalj kunskap om 
handlingarna.285  
 
Levitt framhåller att det således inte är upptill företaget att bevisa att 
Kommissionen har hemlighållit relevanta dokument. Detta gäller särskilt under 
förfarande då Kommissionen upptäckt ett flertal handlingar. Med andra ord är det 
upptill ovanstående att tillgodose företaget med den information vilken är av 
relevans för företaget i målet.286

 
 

5.3.1 Lagtext 
 
Det finns ett tillkännagivande från Kommissionen i vilket definitionen av vad ett 
dokument är och vilka som har rätt till tillgång av dessa dokument.287

 
I punkt 1 klargörs det att personer företag och företagssammanslutningar skall ges 
tillfälle att yttra sig angående de invändningar som gjorts mot dem. De ska 

                                                 
283 Mål T-7/89, SA Hercules mot Kommissionen, p. 54. 
284 Mål T-36/91 ICI mot Kommissionen, p. 54 och 91. EG-domstolen förklarade även att 
Kommissionen inte kan ha rollen som undersökare, åklagare, domare och jury samt fungera som 
rådgivare till försvaret. 
285 Mål T-36/91 ICI mot Kommissionen, p. 93. 
286 Levitt, Matthew, Access to the file: The Commission’s Administrative Procedures in Cases 
under Article 85 and 86, Common Market Law Review, Netherlands 1997, s. 1420. 
287 Se Kommissionens tillkännagivande om reglerna för tillgång till kommissionens handlingar i 
ärenden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, enligt artiklarna 53, 54 och 57 i EES-avtalet 
och enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004. 
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dessutom ha tillgång till dokument vilka är av relevans för att iaktta deras rätt till 
försvar. Detta gäller dock endast under förfaranden vilka berör artiklarna 81 och 
82 i EG-fördraget, artiklarna 53, 54 och 57 i EES-avtalet samt i Rådets förordning 
nr 139/2004288. Enligt punkt 10 måste en part få tillgång till alla de handlingar 
som kommer att användas under ärendet. Detta dock med förbehållet att det inte 
gäller interna handlingar, företagshemligheter samt andra sekretessbelagda 
uppgifter.  
 
I del 3 av tillkännagivandet diskuterar Kommissionen vilka dokument som inte är 
tillgängliga. I punkt 12 står det att de handlingar som skickas internt inom 
Kommissionen, varken kan fälla eller fria en part. Detta då Kommissionen inte 
har någon möjlighet att använda dessa som bevisning under ett ärende. Eftersom 
de inte kan använda dem som bevisning finns det heller inget ansvar gentemot 
"rätten till försvar" vad anbelangar interna handlingar. I punkt 17 påvisar 
Kommissionen att den akt vilken den skapar under ett förfarande kan innehålla 
två olika sådana. Den ena sorten är konfidentiella uppgifter och den andra är 
företagshemligheter. I många situationer brukar tillgången till dessa akter vara 
utesluten. Det finns dock möjligheten att få tillgång till ett redigerat material som 
dock inte har samma informationsvärde. När det kommer till konfidentiella 
uppgifter kan dessa bestå av t.ex. brev från andra företag som kan hjälpa 
Kommissionen i dess utredning. Dessa brev blir skyddade om det företag som är 
under granskning har en marknadsdominans eller ett väldigt stort inflyttande på 
marknaden och då det finns en risk för hämndaktioner mot den som ”skvallrar”.289  
 
 

5.3.2 Utveckling 
 
EG-domstolen anser att rätten till aktinsyn bör definieras som en sammanfattning 
av de dokument som har insamlats av Kommissionen. Detta bör vara nerskrivet 
samt delgivet till den anklagade parten. Om det inte följs bryts principen om 
rätten till försvar. Akten kan därför uppfattas som den totala summan av 
dokument vilka har relevans för den försvarande.290

 

                                                 
288 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer ("EG: s koncentrationsförordning"). 
289 Kommissionens tillkännagivande om reglerna för tillgång till kommissionens handlingar i 
ärenden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, enligt artiklarna 53, 54 och 57 i EES-avtalet 
och enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004, p. 10, 12, 17-19. 
290 Levitt, Matthew, Access to the file: The Commission’s Administrative Procedures in Cases 
under Article 85 and 86, Common Market Law Review, Netherlands 1997, s. 1421. 
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I Cement målen291 vilkas dom kom under 2000 fanns det en diskussion kring 
rätten till aktinsyn. I Förstainstansrättens avgörande påvisade Rätten att själva 
syftet med aktinsyn är att de som har blivit delgivna anmärkningar skall kunna 
bemöta denna bevisning på ett tillfredställande sätt. Den ansåg även att det inte 
var upptill Kommissionen endast att avgör vilka dokument som en försvarande 
part kan ha nytta av vid ett förfarande. Parten ifråga bör även den avgöra ifall 
handlingarna är av relevans eller inte. Kommissionen bör således vara skyldig att 
delge parten hela akten, dock med undantaget att sekretessbelagda dokument inte 
offentliggörs292. 
 
Förstainstansrätten har dock påpekat att i de situationer rätten till aktinsyn blivit 
åsidosatt, kan inte det endast vara grund för ogiltigförklaring av målet. Detta då 
aktinsyn är beroende av rätten till försvar. Således krävs det att även rätten till 
försvar har blivit åsidosatt för att en part skall kunna ogiltig förklara målet. 
Principen kan bli åsidosatt om de dokument som inte blev utdelad hade kunnat 
påverka målet till en sådan grad att utgången hade blivit annorlunda.293  
 
I TACA målen294 behandlades en diskussion angående konfidentiella uppgifter. 
ACL ansåg nämligen att de hade rätt till protokoll från de möten som 
Kommissionen hade med den klagande parten. För att klargöra detta yttrade 
Rätten att Kommissionen inte har någon skyldighet att föra protokoll över de 
möten de har med de olika parterna. Detta gäller vid muntliga möten. De måste 
dock föra protokoll om de har för avsikt att använda informationen i förfarandet.  
 
Förstainstansrätten påpekade att även om Kommissionen har möten med andra 
parter, leder inte detta till ett åsidosättande av svarandes rätt till försvar.295 Det 
                                                 
291 Se de förenade målen T-25/95, Cimenteries; T-26/95, Cembureau; T-30/95, ASBL; T-31/95, 
ENCI; T-32/95, VNC; T-34/95, Ciments luxembourgeois; T-35/95, Dyckehoff; T-36/95, SFIC; T-
37/95, Vicat; T-38/95, Groupe Origny; T-39/95, Ciments français; T-42/95, Heidelberger Zement; 
T-43/95, Lafarge Coppée; T-44/95, Aalborg Portland; T-45/95, Alsen; T-46/95, Alsen; T-48/95, 
BDZ; T-50/95, Unicem; T-51/95, Fratelli Buzzi; T-52/95, CVCP; T-53/95, The Rugby Group; T-
54/95, BCA; T-55/95, Asland; T-56/95 Castle Cement; T-57/95, HGCC; T-58/95, Coporación 
Uniland; T-59/95, Oficemen; T-60/95, Irish Cement; T-61/95, Cimpor; T-62/95, Secil; T-63/95, 
ATIC; T-64/95, Titan Cement Company; T-65/95, Italcementi; T-68/95, HFG; T-69/95, Hisalba; 
T-70/95 Aker RGI; T-71/95, Scancem; T-87/95, Cementir; T-88/95, BCI; T-103/95, ETE; T-
104/95, Tsimenta Chalkidos. Dessa mål handlar om ett samordnat förfarande inom cement- 
industrin. De belyser även rätten till försvar och då särskilt delen aktinsyn då många av företagen i 
detta fall kände att de aldrig fick ta del av den relevanta informationen. Målet berör även kartell 
och monopolfrågor samt företagssammanslutningar. Det hade även förekommit möten under vilka 
marknaden har planerats och uppdelats mellan företagen för att på så sätt minska konkurrensen 
mellan de olika aktörerna.  
292 Mål T-25/95, Cimenteries mot Kommissionen, p. 1. 
293 Mål T-25/95, Cimenteries mot Kommissionen, p. 2.  
294 Se de förenade målen T-191/98, T-212/98 till T-214/98, TACA. 
295 Mål T-191/98, Atlantic Container Line mot Kommissionen, p. 349-359. Detta mål belyser 
gruppundantag för linjetrafiken. Kommissionen har i detta fall hävt gruppundantaget. Detta då de 
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kan även konstateras att Kommissionen inte har någon skyldighet att lämna ut 
information vilken innehåller affärshemligheter, då denna information kan vara 
till skada för företaget. Det skydd som affärshemligheter har kallas ”ett alldeles 
särskilt skydd”.296  
 
Det finns även ett skydd vilket erhålls då en part i ett mål lämnar sin åsikt 
angående målet. Detta skydd brukar ges till parter som agerar mot ett företag i 
dominerande ställning. Ett sådant företag har dessvärre möjligheten att utföra 
hämndåtgärder gentemot de som har involverat sig i målet. Detta gäller inte 
endast mot konkurrenter utan det kan även innefatta leverantörer och kunder.297 
Kommissionen kan dock inte nöja sig med att inte avslöja namnen på dem som 
begärt skydd, de måste även hemlighålla de som inte begärt det. Grunden för detta 
är att om de anger de som inte krävde konfidentiell behandling, kan det 
dominerande företaget använda sig av uteslutningsmetoden. De enkäter som 
Kommissionen brukar delge de andra aktörerna på marknaden är således inriktade 
på de områden som de är verksamma i, vilket gör det lättare för ett dominerande 
företag att avgör vem som sagt vad.298

 
 

5.4 Legal privilege 
 
Principen om legal privilege innebär att den information som utbyts mellan en 
klient och en advokat är sekretessbelagd. I konkurrensärende har detta en stor 
relevans då klienten kan få rådgivning från en jurist utan att oroa sig för att den 
informationen hamlar i fel händer. Observera dock att det inte gäller en sådan som 
är anställd av företaget. Det måste således vara en extern jurist.299 

 

                                                                                                                                     
företag som var under det fick en kollektiv dominans, vilket har fått som följd att det skadar 
konkurrensstrukturen för linjekonferenser. 
296 Mål T-353/94, Postbank mot Kommissionen, p. 87. Detta rättsfall behandlar vilka dokument 
som får användas av Kommissionen och vilka som belagda under sekretess och för således inte bli 
delgivet den försvarande parten i målet. Målet handlar även om lojalitet mellan medlemsstaterna 
och gemenskapens institutioner och vilka regler som gäller däremellan. 
297 Mål T-5/02, Laval mot Kommissionen, p. 98-100. Målet mellan Laval och Kommissionen 
illustrerar dominerande ställning och vilka skyldigheter ett företag. De går även igenom risken 
med att Kommissionen sprider sekretessbelagd information från företag, vilka är mindre aktörer 
på samma marknad som Laval. 
298 Mål T-221/95, Endemol mot Kommissionen, p.69-71. Detta mål handlar om Kommissionen 
skyldighet att utreda på begäran av en medlemsstat samt under vilka omständigheter 
Kommissionen måste föra protokoll under ett muntligt möte. Målet handlar även om 
företagskoncentrationer och dominerande ställning, vilken antingen skapas eller förstärks. 
299  Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 247. Se även Allgårdh, 
Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, Stockolm 2004, s. 
103. 
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Första gången legal privilege kom till uttryck var i rättsfall AM & S300. AM & S 
hävdade att principen om legal privilege var väletablerade i alla medlemsstater 
inom EG, även om den tar sig olika uttryck i de olika medlemsstaterna. Det borde 
således ses som att legal privilege även är tillämpligt på gemenskapsrätten. Om 
Kommissionen skulle neka denna sekretessprincip, fanns det en risk att 
dokumentens förtroliga karaktär försvann och relationen mellan advokat och 
klient försvagas. Sökanden nekade aldrig till att det är upptill Kommissionen att 
avgöra vilka handlingar som är skyddade, de ska dock endast iaktta beskrivningen 
av dessa dokument. Således skall institutionens inspektörer inte ta del av de 
fullständiga dokumenten. Om detta inte är tillräckligt för att Kommissionen ska 
avgöra ifall de är skyddade, ska en oberoende tredje part granska dokumenten och 
sedan avgöra om det behövs vidare granskning. Storbritannien medgav dock att 
även om legal privilege är erkänd i Gemenskapens länder, kan den dock ha en 
betydelse, vilken skiftar mellan staterna. Även CCBE301 ansåg att detta skydd var 
erkänt och påpekade att ifall det inte går att lösa huruvida dokumenten är 
sekretessbelagda eller inte, bör detta avgörs i skiljedomstol. I de fall då 
Kommissionen inte godtar detta, bör EG-domstolen bedöma dokumenten utifrån 
en sakkunnigs utlåtande angående dokumentens förtroliga karaktär.302

 
Kommissionen ansåg dock att den åberopade principen inte kunde göras gällande. 
Detta då den situation som var vid handen i detta mål inte kan förbise de 
dokument som har utbyts mellan advokat och klient. Frankrike ansåg i denna 
situation att advokat och klient inte kan fungera som skiljemän för att avgöra 
vilka dokument som är skyddade. Detta då det är orimligt att den som blir 
undersökt i ett konkurrensärende skall avgöra vilka handlingar som 
Kommissionen kan ta del av.303

 
EG-domstolen redovisade att det är upptill Kommissionen att avgöra vilka 
handlingar som är nödvändiga för att genomföra en undersökning. Det är således 
inte det berörda företaget, en tredje part som är sakkunnig eller skiljeman som 
avgör detta. Vidare påpekade Domstolen att det inte ska nekas att Legal Privilege 
fanns inom medlemsstaterna. Det är även upptill EG-domstolen att respektera de 
olika medlemsstaternas rättstraditioner. Alla individer har således en rättighet att 
vända sig till en advokat för att få juridisk rådgivning. 304

 
                                                 
300 Se mål 155/79, AM & S mot Kommissionen. Målet gällde en ogiltigförklaring av ett beslut 
vilket kommissionen tagit. I detta beslut stod det att finna att AM & S skulle framlägga alla 
dokument vilka de ansåg var skyddade av legal privilege. Kommissionen hade begärt detta för att 
kunna genomföra en undersökning gentemot AM & S. 
301  Europeiska gemenskapens advokaters rådgivande kommitté. 
302  Mål 155/79, AM & S mot Kommissionen, p. 2-4, 6, 8. 
303  Mål 155/79, AM & S mot Kommissionen, p. 9-10, 12. 
304  Mål 155/79, AM & S mot Kommissionen, p. 17-18, 20, 24. 
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EG-domstolen förtydligade även den situationen att: 
 

”... brevväxlingen mellan en advokat och hans klient huvudsakligen grundar sig på 
erkännandet av själva advokatgärningen, i den mån denna bidrar till att 
upprätthålla rättsreglerna, finner detta skydd i andra medlemsstater sitt 
berättigande i det mer specifika kravet - som för övrigt erkänts även i de 
förstnämnda staterna - på iakttagandet av rätten till försvar.”305  
 

Detta skydd brukar även framläggas i samband med "god advokatsed". Det bör 
således ses som att detta intresse skall skyddas. 
 
Domstolen ansåg således att även om Kommissionen har rätt att kräva dokument 
för att genomföra en undersökning, borde de respektera relationen mellan en 
extern advokat och klienten. Handlingarna som skall skyddas av legal privilege 
ska dock granskas av en bemyndigad person från EG. Kommissionen kan således 
inte kräva att få ta del av alla dokument. Den som är under granskning kan inte 
undvika att utlämna de dokument som anses ha betydelse för utgången av 
undersökning, detta så länge de inte kränker principen om rätten till försvar.306

 
Legal privilege var under en längre tid inte inskriven direkt i någon lagtext. Den 
var inte heller förekommande i alla medlemsstaterna. Principen var endast 
inskriven i art. 14 förordning nr 17/66307.308 I samband med detta mål upphöjde 
EG-domstolen legal privilege till en allmän rättsprincip inom EG. Detta fick 
konsekvensen att Kommissionens undersökningskraft reducerades.309 EG-
domstolen sammanfattade det således med att det går att urskilja ett någorlunda 
skydd från de olika medlemsstaterna gällande kommunikationen mellan advokat 
och klient. Det fanns dock skillnader mellan medlemsstaterna. Det gällde därför 
att finna vissa kriterier, vilka skulle vara uppfyllda för att kunna driva igenom 
principen.  
 

1. Det första kriteriet var att kommunikationen skedde med syftet att skydda 
klientens rätt till försvar. Detta gäller både före och efter processen.  

 
2. Det andra kriteriet är att det skulle vara med en extern advokat. Det gäller 

således inte för en företagsjurist. Det har dock framhållits att det även 
                                                 
305  Mål 155/79, AM & S mot Kommissionen, p. 20. 
306  Se mål 155/79, AM & S mot Kommissionen. 
307 Règlement n° 17/66/CEE de la Commission, du 2 mars 1966, dérogeant en ce qui concerne la 
durée de validité des certificats d'exportation pour les farines de froment et de seigle à certaines 
dispositions du règlement n°. 
308 Mål 155/79, AM & S mot Kommissionen, p. 11. 
309 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 325. 
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borde gälla de interna juristerna. Detta då de följer samma regler som 
externa jurister.310  Här ska dock tilläggas att skyddet endast gäller för 
advokater som är registrerade i en av medlemsstaterna. Advokaten kan 
därför inte vara registrerad i ett land utanför Gemenskapen. 311  

   
 
I Hilti312 expanderades legal privilege. Principen blev då utvecklad till att även 
gälla interna meddelande till ägarna av ett företag. Dock med förbehållet att 
meddelandena endast innehöll information angående den rådgivning som 
företaget fått från en extern advokat.313 Allt under förutsättning att rådet inte kom 
via post. I målet påpekades det således att principen skall upprätthållas även om 
dokumentet skickats som intern post.314

 
Både AM & S och Hilti har blivit kritiserade. Främst då kritikerna anser att det är 
för snäva bedömningar i förhållande till "common law" systemet. Som nämnts 
innan anser de att interna jurister som arbetar under samma professionella sed 
som externa jurister bör ingå under principen om legal privilege. Vidare anses det 
även att det ska gälla notiser och råd innan processen.315

Dessa kritiker har blivit motarbetade i ett nyligen avkunnat rättsfall. I målet Akzo 
Nobel316 följde förstainstansrätten samma bana som i tidigare mål317 och fastslog 
således att principen om legal privilege inte inkluderar interna jurister. 

 
5.5 Rätten att inte behöva vittna mot sig själv 
 
Rätten att inte behöva vittna mot sig själv utvecklades i Orkem318. Vid det 
aktuella målet fanns det inte heller något uttryck för rätten att inte behöva vittna 

                                                 
310 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 326. 
311 Mål 155/797, AM & S mot Kommissionen, p. 19, 21, 23-24, 25-26. 
312 Se mål T-30/89, Hilti mot Kommissionen. Detta mål handlar om Hiltis dominanta position. 
Dessutom har de ett patent knutet till sina produkter vilket gör att de kan kräva priser vilka inte 
anses vara rättvisa gentemot konsumenten.  
313 Mål T-30/89, Hilti mot Kommissionen, p. 16. 
314 Mål T-30/89, Hilti mot Kommissionen, p. 18. 
315 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 326. 
316 Se de förenade målen T-125/03 R och T-253/03 R Akzo Nobel mot Kommissionen. Detta mål 
handlar om Kommissionens möjligheter att genomföra undersökningar. Vad som ingår i dessa 
rättigheter, hur företagen ska agera för att vara tillmötes gående.  
317 Förenade målen T-125/03 R och T-253/03 R Akzo Nobel mot Kommissionen, p. 95-96, 100-
102. 
318 Se mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, Målet berör en ogiltigförklaring av ett beslut vilket 
var riktat mot Orkem. Detta då Orkem ansåg att beslutet kränkte deras rätt till försvar. Rätten till 
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mot sig själv vare sig i primär- eller sekundärrätt. Principen har dock även 
utvecklats genom Solvay319 och Otto mot Postbank320.321

Orkem ansåg nämligen att de genom det utlämnade beslut blivit tvungna att vittna 
mot sig själv, samt ange andra företag. De ansåg att detta stred mot de mänskliga 
rättigheterna och andra grundläggande friheter. EG-domstolen påpekade dock att 
Kommissionen har en sådan befogenhet, särskilt om situation kan påverka det 
allmänna intresset genom en snedvridning av konkurrensen. Vidare påpekades 
emellertid att rätten att inte behöva vittna mot sig själv, endast gäller fysiska 
personer i medlemsstaterna. Detta är således inte jämförbart med juridiska 
personer vilka begår brott av ekonomisk karaktär.322  
 
Generaladvokaten Darmon ansåg att det inte fanns någon rättighet inom EG, 
vilken öppnade upp för möjligheten att inte behöva vittna mot sig själv. Han 
ansåg därför att det var självklart att Kommissionen hade rätt till de dokument 
som de krävde. Dock påpekade han att det i förarbetena till lagstiftningen ifråga 
stod att finna ett uttryck för rätten att inte behöva vittna mot sig själv. Detta fanns 
inte kvar när förordningen blev godkänd.323  Även om Kommissionen har rätt till 
de dokument som behövs för att genomföra en undersökning, får detta krav aldrig 
kränka principen om rätten till försvar.324

Generaladvokaten fann dock att principen om att inte behöva vittna mot sig själv 
är gällande inom EG, dock inte i denna situation. Här påpekades också att den 
snarare har sitt ursprung inom straffrätt. I den undersökningen som genomfördes 
fann han dessutom att desto längre ifrån straffrätten han kom desto mindre tydlig 
blev principen om att inte behöva vittna mot sig själv. I en vidare undersökning av 
de olika medlemsstaterna fann Darmon att endast Spanien och Tyskland erkände 
principen om att inte behöva vittna mot sig själv i konkurrensärende. Han medgav 
dock att rätten att inte behöva vittna mot sig själv är en allmän rättsprincip inom 
EG och därför bör respekteras.325 Således kan Kommissionen inte kräva 
information, vilken kan leda till ett erkännande.326 Den får dock kräva alla 
                                                                                                                                     
försvar blev kränkt genom att Kommissionen i ett indirekt hänseende tvingade Orkem att vittna 
mot sig själv i en undersökning, vilken kunde få konsekvenser för Orkem. Det ansågs även bevisat 
att Kommissionen iakttog ett rättsstridigt beteende i förhållande till deras befogenheter. 
319 Se mål 27/88, Solvay mot Kommissionen. Situationen i målet är ett konkurrensärende. De 
diskuterar även vilka skyldigheter ett företag har att lämna information till Kommissionen vid en 
utredning.  
320 Se mål C-60/92, Otto mot Postbank. I detta mål diskuterar dem artiklarna 81 och 82 i EG-
fördraget. De behandlar även de fundamentala rättigheterna. Nämnas bör rättigheten att inte 
behöva vittna mot sig själv.  
321 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund  2005, s. 327. 
322  Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, p. 18-19, 29. 
323  Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, GA Darmons Yttrande, p. 88, 90-91. 
324  Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, p. 34. 
325  Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, GA Darmons yttrande, p. 94-98, 117, 122. 
326  Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, p. 35. 
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upplysningar som är nödvändiga, så länge den informationen inte innehåller ett 
krav på ett erkännande.327

 
I målet Funke mot Frankrike328 fastslog Europadomstolen att artikel 6 European 
Convention on Human Rights erbjuder en anklagad part att förbli tyst och således 
undviker risken att vittna mot sig själv.329

 
Det ska framhållas att det inte går att begränsa principen till endast straffrättsliga 
mål. Groussot anser dock att Europadomstolen har hämtat sin inspiration från EG-
domstolen.330  
 
Denna princip är dock inte tillämplig i medlemsstaterna om staten inte har 
godkänt rätten att inte behöva vittna mot sig själv. Vissa anser att detta kan vara 
till nackdel för företag i konkurrensärende. Detta då en rättegång mot 
Kommissionen hade varit mer rättvis än i det egna landet.331

 
I ett nyligen avkunnat rättsfall332 fann Domstolen att en part i ett 
konkurrensärende inte har som skyldighet att lämna sådan information, vilket 
innebär ett indirekt eller direkt erkännande av parten att den har deltagit i 
samarbetet.333 Det bör dock påpekas att rätten att inte behöva vittna mot sig själv 
ofta nämns i samband med presumtionen att någon är oskyldig.334

 
I Mannesmannröhren335 målet krävde Kommissionen att företaget skulle delge 
dem viss information. De fick som respons att detta inte var möjligt då det hade 
inneburit att företaget vittnat mot sig själv. De utvecklade detta vidare med att 
påpeka att om de hade delgivit Kommissionen den information som de krävde 
hade de även lämnat ut bevis vilket var mot dem själv. Detta är således inte 

                                                 
327  Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 248. Se även Bernitz, Ulf 
& Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Upplaga 2:1, Marknadsrättsförlaget AB, Anders 
Kjellgren och Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002, s. 120. 
328 Se mål Funke mot Frankrike (10828/84). 
329 Mål Funke mot Frankrike (10828/84), p. 44. 
330 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 328-329. 
331  Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 248-249. 
332 Se mål C-238/99 P, LVM mot Kommissionen. Detta mål har en vid genomgång om de olika 
allmänna rättsprinciper som finns inom EG samt vilka som tillämpas på företag och hur dessa bör 
tillämpas för att det ska ske korrekt. 
333 Mål C-238/99 P, LVM mot Kommissionen, p. 273. 
334 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 331. 
335 Se mål T-112/98, Mannesmannröhören mot Kommissionen. I detta mål framkommer det att 
EG-domstolen och Förstainstansrätten inte har någon behörighet att undersöka mål som berör 
konkurrensrätten som vidare kan anses vara förenliga med europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna.  
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möjligt enligt presumtionen att någon är oskyldig.336 Förstainstansrätten fann 
detta möjligt då Kommissionen är tvungen att respektera rätten till försvar. Dock 
vidmakthöll Förstainstansrätten att ett företag som är under utredning av 
Kommissionen är tvungen att samarbeta.337

                                                 
336 Mål T-112/98, Mannesmannröhören mot Kommissionen, p. 36-37, 57. 
337 Mål T-112/98, Mannesmannröhören mot Kommissionen, p. 61-64. 
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6. Offentlighetsprincipen 
 
 
 
 
 

6.1 Grundandet 
 
Sverige med en lång tradition av offentlighet har även principen stadfäst genom 
tryckfrihetsförordningen. I 2 kapitlet 1 § står det att "till främjande av ett fritt 
meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt 
att taga del av allmänna handlingar". Enligt samma förordning 14:5 så är 
utlänning likställd med svensk medborgare. 
 
Omfattningen av offentligheten styrs av sekretesslagen som beskriver vilka 
undantag som finns från offentlighetsprincipen. Det innebär att massmedia och 
allmänheten skall ha tillgång och insyn i statens och kommunernas verksamhet. 
  
Kortfattat kan man säga att detta innebär för svenskt vidkommande att det finns: 

 
• Offentlighet för allmänna handlingar hos myndigheter 
 
• En meddelar- och yttrandefrihet finns som innebär att anställda med 

statlig/kommunal tjänst i vissa fall har rätt att föra vidare uppgifter till 
massmedia  

 
• Enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har varje 

svensk medborgare har rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för 
offentliggörande och också rättighet att anskaffa information i vilket ämne 
som helst för sådant uppgiftslämnande eller offentliggörande338. Likställd 
med svensk medborgare är utlänning339 . Omfattningen har dock 
begränsningar som styrs av Sekretesslagen. 

 
• Alla har rätt att närvara vid rättegångar, alltså offentlighet vid 

domstolsförhandlingar. 
 

                                                 
338 YGL 1:2 och TF 1:1 3st. 
339 YGL 11:1 och TF 14:5. 
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• Alla har rätt att närvara vid beslutande församlingars sammanträden, alltså 
vid riksdagens kammare, kommunfullmäktige osv. 

 
Alla handlingar som finns hos myndigheter i Sverige är föremål för offentlighet. 
Begränsningar att ta del av dessa finns som påtalats ovan. Bland annat så ska det 
vara allmänna handlingar och inte klassificerade som hemliga. Omfattningen av 
detta finns som ovan påtalats i tryckfrihetsförordningen samt i sekretesslagen. 340

 
Historiskt sett så har principen om offentlighet varit ett ganska nordiskt fenomen. 
Detta ganska liberala synsätt som företräddes av det s.k. "North Western 
European block" stod i ganska skarp kontrast mot det övriga EU. Det var i 
huvudsak så att en generell tillgång till information bara var grundlagsfäst i 
Grekland, Portugal, Nederländerna, Sverige och i viss mån tillgänglig i Danmark, 
Frankrike och Italien.   Inom EU kan man istället tala om att en huvudregel om 
sekretess var förhärskande. Denna princip innebär kortfattat att allt är 
sekretessbelagt som inte är offentligt. 341

Med den nordiska rättskulturens inträde i EU så började en ny era med öppenhet 
att skapas342. Att poängtera Sveriges, Finlands och Nederländernas roll i detta 
arbete för större öppenhet inom unionen följer naturligt om man ser på det arbete 
som lades ned av dessa länder.  
 
 

6.2 Rättsutveckling framtill lagtext 
 
Att den s.k. sekretessprincipen var huvudregel inom EU ska dock inte tolkas så att 
det inte fanns offentlighet. Det fanns inget fördragsstöd, men detta hindrade dock 
inte att en påverkan från olika medlemsstater, däribland som ovan sagts Sverige, 
gjorde att en ändring var nödvändig. 
 
Med de senaste årens utveckling av informationsvolymen inom EU när det gäller 
utbudet ifrån och mellan olika aktörer både från det allmänna och inom det 
institutionella arbetet fanns det en stor diskrepans mellan teorin i fördraget och det 
praktiska dagliga arbetet.  
 

                                                 
340 "Offentlighet och sekretess hos det allmänna" - Information om sekretesslagen m.m. utgiven av 
Regeringskansliet.  
341 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 64. 
342 Resonemanget förs i Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Upplaga 2:1, 
Marknadsrättsförlaget AB, Anders Kjellgren och Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002, s. 129. 
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Diskussionen om en utveckling av öppenheten började under 1990-talet och 
inställningen blev att medborgarna måste känna tilltro och förtroende för unionen.  
Att de finska och svenska ordförandeperioderna inom EU påverkade 
utformningen och utvecklingen mot ökad öppenhet är som sagt ingen överdrift.  
1993 antog Rådet och Kommissionen en s.k. "Uppförandekodex" (Code of 
Conduct) om handlingsoffentlighet.343 Det var en öppenhet inom Rådet och 
Kommissionen som var för sig som skapades och med detta kom till uttryck att 
allmänheten hade rätt till tillgång tillhandlingar som upprättats344. Det var dock en 
ganska bräcklig princip, då reglerna kunde ändras eller upphävas av 
institutionerna själva.345

 
Att öppenheten är av största vikt konstaterades av Europaparlamentets dåvarande 
justitieombudsman Jacob Söderman. I sin rekommendation från 1996 påpekade 
han att "alla Gemenskapens organ enligt god förvaltningssed borde ha 
bestämmelser om tillgången till förvaltningshandlingar och om grunderna för 
sekretessbeläggning".  
  
Att ett nytt synsätt skulle vara nödvändigt för att driva utvecklingen framåt 
visades klart genom att inte bara diskussionen om öppenhet via lagtext fördes. En 
ändrad attityd kom också tillstånd. Söderman påpekade att:  
 

"Förutom handlingsoffentlighet kräver öppenheten också aktivitet från 
myndigheternas sida, dvs. att medborgarna delges frågor och upplysningar som är 
av betydelse för samhällsdebatten. Dessutom måste den strukturella klarheten i 
beslutsfattandet tryggas samt beslut fattas och bestämmelser utarbetas på ett språk 
som medborgarna kan förstå." 

 
Detta ledde till att det via Amsterdamfördraget346 infördes i artikel 1 i EU-
fördraget att "beslut skall fattas så öppet och så nära medborgarna som 
möjligt"347. Till EG-fördraget fogades en artikel 255, enligt vilken medborgare 
och juridiska personer inom EG-området har rätt till tillgång till parlamentets, 
rådets och kommissionens handlingar. 
 
 

                                                 
343 Uppförandekodex av den 6 december 1993 för allmänhetens tillgång till rådets och 
kommissionens handlingar. 
344 Rådsbeslut 93/731/EG och kommissionsbeslut 94/90/EKSG, EG, Euroatom. 
345 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 244. 
346  Se avsnittet  "Förkortningar och förklaringar" - Olika fördrag inom EG och EU-rätten 
347 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 243. 
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6.3 Lagtext 
 
EG-fördragets artikel 255 slår fast att "öppenhet skall vara huvudprincipen". Detta 
kom som ovan nämnts till uttryck genom Amsterdamfördraget348 där det i EU-
fördragets artikel 1349 står i andra stycket att "… besluten skall fattas så öppet och 
nära medborgarna som möjligt". Denna revision av gemenskapsfördragen hölls 
vid en regeringskonferens 1996/1997 som betonade EU: s arbete mot ökad 
öppenhet.  
  
Europaparlamentet, Kommissionen och rådet har senare i sina arbetsordningar 
gett Institutionerna närmare bestämmelser Rådets Beslut 2001/840/EG, 
Kommissionens beslut 2001/937/EG och Parlamentet EGT L 61/2003. En 
handbok för medborgarna om rätten till tillgång till institutionernas handlingar 
publicerades år 2002. 
 
Av största betydelse är förordningen nr 1049/2001 som handlar om allmänhetens 
tillgång till Europaparlamentets, Rådets och Kommissionens handlingar. Denna 
förordning beskriver principer, villkor och gränser för att få del av dessa 
institutioners handlingar350. Den antogs den 28 maj 2001 och det kan inte nog 
betonas vikten av att det i EU-fördraget infördes en allmän offentlighetsprincip 
och grundläggande bestämmelser om handlingsoffentlighet i Europaparlamentet, 
Kommissionens och Rådet 351. 
 
I en gemensam förklaring som institutionerna gav i samband med 
öppenhetsförordningen uppmanades också gemenskapens andra institutioner och 
organ att tillämpa regler som motsvarar öppenhetsförordningen. 
  
Förordningen innehåller 19 artiklar. Kortfattat kan den beskrivas med följande: 
 
Syftet med förordningen är att "fastställa principer, villkor och gränser"… för 
rätten till tillgång till Europaparlamentets, Rådets och Kommissionens handlingar 
i enlighet med artikel 255 i EG-fördraget med tyngdpunkt så att det garanteras 
tillgång till dessa för varje unionsmedborgare men också i vissa fall utomstående. 
 
Undantagen som kan komma i fråga är när det rör samhällsintresset om allmän 
säkerhet, försvar och militära frågor, internationella förbindelser och sist men inte 

                                                 
348  Se avsnittet "Förkortningar och Förklaringar". 
349  EU-fördraget - Maastrichtfördraget. Se avsnittet "Förkortningar och Förklaringar".  
350 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, 
Stockolm 2004, s. 244. 
351  Redogörelse för arbetet inför och under det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 
2001 med handlingsoffentlighet i EU: s institutioner. Skr 2001/02:110. Sid 5. 
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minst gemenskapens eller medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska 
politik. Även den enskildas rättigheter framförallt genom lagstiftning om 
enskildas personuppgifter betonas. 
 
En viktig del återfinns i punkten nr 5: "En medlemsstat får begära att institutionen 
inte skall lämna ut en handling som härrör från denna medlemsstat utan att 
medlemsstaten dessförinnan harv lämnat sitt medgivande." 
Detta innebär alltså att för att ta ett konstruerat fall om en person i Sverige begär 
ut en offentlig handling från annat land enligt svensk offentlighetsprincip och det 
förekommer uppgifter om annan så kan den svenska myndigheten vara tvungen 
att begära godkännande från annat lands myndighet352.  
 
En ansökan om tillgång till en handling skall inges i skriftlig form och behöver 
inte motiveras av sökanden. Handläggningen ska behandlas skyndsamt och att en 
bekräftelse om mottagandet ska skickas till sökanden. Detta faktum är viktigt då 
vissa regler om preskription finns beskriva. Inom 15 dagar ska institutionen 
antingen bevilja eller avslå den. Ges inget besked alls så anses ansökan vara 
avslagen och då har sökanden rätt till att väcka talan mot institutionen via EU-
ombudsmannen353

 
Hur får man då tillgång till uppgifterna? 
Det kan ske antingen genom att personligen få ta del av informationen "på stället" 
eller genom att få en kopia. 
 
Varje Institution skall upprätta ett register till allmänhetens förfogande och 
"Officiella tidningen" är det forum som används för att publicera handlingarna 
som är offentliga.  
Förordningen talar om yttersta vikt att medborgarna får del av den information 
som innefattas i offentlighetsprincipen. Förordningen354 har s.k. "direkt effekt"355  
 
Även om det nu är principen om öppenhet som gäller så innebär inte detta att det 
inte finns någon sekretess att hänsyn till. Bestämmelser om dessa undantag är 
många och kan sägas bestå av att om sekretess skall tillämpas så ska följande 
kriterium vara uppfyllda: 
 

• Beslutet måste vara tydligt motiverat. 
 

• Det ska också framgå vilken bedömning som gjorts 
                                                 
352  S.k. Originator Control"  
353  Ombudsmannen. Se avsnittet "Förkortningar och förklaringar".  
354  Förordning. Se avsnittet "Förkortningar och förklaringar". 
355  Direkt effekt. Se avsnittet "Förkortningar och förklaringar". 
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• Det är inte godtagbart att använda allmänna avslagsbeslut för flera 
handlingar utan det ska specificeras för varje sådant.  

 
• Det ska också framgå varför det inte kan lämnas ut och inte bara hänvisa 

till bestämmelsen.   
 
För att inte principen om öppenhet ska få till följd att skada uppkommer så finns 
det begränsningar inskrivna i fördraget. Detta uttrycks enligt artikel 287 EG med 
följande: "Medlemmarna av gemenskapens institutioner, medlemmarna av 
kommittéer samt tjänstemän och övriga anställda i gemenskapen skall, även efter 
deras uppdrag upphört, vara förpliktigade att inte lämna ut upplysningar som 
omfattas av tystnadsplikt, särskilt uppgifter om företag, deras affärsförbindelse 
eller deras kostnadsförhållanden."  
  
 

6.4 Rättsutveckling efter lagtext 
 
En stor del av utvecklingen måste tillskrivas EG-domstolen. Den har via praxis, 
främst via det omskrivna rättsfallet Journalisten356 och de något senare i tid fallen 
Hautala357, Olli Mattila358, Aldo Kuijer359 möjliggjort att öppenheten verkligen 
har ökat. Osäkerheten för institutionerna hur de tidiga reglerna360 skulle tillämpas 
medförde att Domstolen avgjorde att antal fall.361  
Ett senare fall är Turco362, som trots sitt avslag om tillgång till handlingar, nog får 
sägas ha givit undantagsbestämmelserna i förordningen en klarare innebörd. 
                                                 
356 Mål T-174/95 Svenska Journalistförbundet mot Rådet (1998) REG II-2289. Här kom till 
uttryck att det inte alls i samma omfattning fanns en öppenhet inom EU som i Sverige. Fallet rörde 
allmänhetens tillgång till Rådets handlingar. I Sverige lämnades alla handlingar utom två ut medan 
i Rådet 16 av 20 sekretessbelades. 
357 Målet C-533/99 P Rådet mot Heidi Hautala och andra (2001) REG. 1-9565. Fallet handlade om 
Rådet kunde sekretessbelägga en hel handling även om bara vissa delar skulle hemligstämplas. 
Domstolen kom fram till att an s.k. avmaskning skulle ske av de delar som inte borde lämnas ut 
och alltså göra resten offentliga. "Undantag att inte lämna ut handlingar skall tillämpas restriktivt." 
358 Målet C-353/01 P Olli Mattila mot Rådet och Kommissionen. Målet är ett avgörande av 
överklagandet av Förstinstansrättens mål T-204/99 med samma parter (2001) REG II- 2265. 
"Sökanden behöver inte motivera sina skäl för att få ut ett dokument." 
359 Målet T-211/00 Aldo Kuijer mot Rådet (2002) REG II-485. ”Domstolen får göra en egen 
bedömning av handlingars värde av att skyddas efter att ha tagit del av dokumentet/dokumenten. 
360 "Code of Conduct.” 
361 Resonemanget kring detta och ovan citerade rättsfall beskrivs i Allgårdh, Olof & Norberg, 
Sven, EU och EG-rätten, Upplaga 4:1, Norstedts Juridik AB, Stockolm 2004, s 245-246. 
362 Mål T-84/03 M. Turco mot Rådet - Maurizio Turco mot Rådet. Målet rörde - Institutionell 
rätt/tillgång till handlingar. Den klagande hade begärt att få tillgång till de handlingar som nämns 
vid ett rådsmöte, bland vilka förekom ett yttrande från dess rättstjänst om ett förslag till direktiv 
om minimistandarder för mottagandet av asylsökande i medlemsstaterna. Rådet avslog begäran 
med stöd av undantaget i artikel 4.2 i förordningen om tillgång till handlingar, där det står att en 
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6.5 Resonemang 
 
Viktigt att betona om den "nya" öppenheten inom EU principen som är befäst via 
"öppenhetsförordningen" är att den gäller för tre av de fem s.k. Institutionerna 
inom Gemenskapen. 
 
Det finns inte alls på samma sätt den omfattning vi har i Sverige363. Ett exempel 
på detta är att vi har långtgående rättigheter om s.k. meddelarfrihet som inte alls 
finns officiellt inom unionen.  Dock är utvecklingen på stark frammarsch mot ett 
"öppnare" EU inom alla områden. (Se resonemanget i avsnitt 6.6.) 
 
 

6.6 Nutid 
 
Det är alltså den s.k. öppenhetsförordningen364 som blir tillämplig när det kommer 
an på frågor rörande Kommissionens, Europaparlamentets och Rådets handlingar. 
 
Som tidigare påpekats utgav Institutionerna en gemensam förklaring i samband 
med förordningen. Här uppmanades också andra institutioner och organ inom 
gemenskapens att tillämpa regler som motsvarar den nyvunna principen om 
offentlighet och öppenhet. Vid frågor om dessa tillämpas de beslut om öppenhet 
som kom till uttryck före Amsterdamfördraget. För att EU-medborgarna sen 
också ska veta vad de skall leta efter så ska ett offentligt register föras över 
Institutionernas handlingar365. 

                                                                                                                                     
sådan begäran kan avslås om det skulle kunna skada skyddet av de rättsliga förfarandena och de 
juridiska yttrandena . att undantaget inte gällde juridiska yttranden om lagförslag utan bara 
yttranden som utarbetas i samband med rättsliga förfaranden.. Detta godtogs inte av 
Förstinstansrätten som kom fram till följande: "Bara för att handlingen i fråga är ett juridiskt 
yttrande var i sig inte skäl nog för att motivera tillämpningen av undantaget.  Formen är i sig inte 
avgörande och prövning av undantagets tillämpning bör göras från fall till fall. Endast de delar 
som innehåller juridiska yttranden omfattas av detta undantag och i brist på andra undantag bör 
tillträde ges till de delar som inte omfattas av ett undantag. Dock var rådets vägran godtagbar i det 
aktuella fallet. Att sprida innehållet i yttrandet skulle medföra en risk för att det uppstod en 
osäkerhet kring legaliteten hos den rättsakt som senare antogs. Förstainstansrätten framhöll också 
att fastän motiveringen var rent allmän är den rimlig då ett offentliggörande av innehållet i själva 
yttrandet skulle göra att undantaget förlorade sitt syfte." Det var också välmotiverat att se till att 
yttrandenas oberoende skyddas från obehörig påverkan utifrån. Slutligen fanns det inte heller 
något högre allmänt intresse som motiverade spridningen och som enligt klaganden är grundat på 
principerna om insyn, öppenhet och demokrati. Eftersom dessa principer har tillkommit genom 
själva förordningen, kan de inte på egen hand motivera att det finns ett högre allmänt intresse som 
är annorlunda.
363 Se resonemang avsnitt 6.1– Grundandet.   
364 Europaparlamentets förordning nr 1049/2001. 
365 http://www.valtineuvosto.fi/eu/teemoja/avoimuus/sv.jsp 2006-04-10 Kl. 16.53 

 74



Praktiskt sätt innebär förordningen en rättighet att få ta del av vilken handling 
som helst som finns inom Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen. 
 
Som ovan beskrivits så ska Institutionerna föra register över handlingar som finns 
hos dem. Internet har förenklat proceduren så till vida att om det inte finns att 
tillgå via detta, kan man skriftligen begära en kopia på handlingen. Den kan man 
få på elektronisk väg eller via vanlig post  
 
Skäl till att vilja ha del av handlingen behöver inte redovisas.  
 
Sekretess av handlingen kan ju finnas och det krävs då att Institutionerna 
redovisar detta endast enligt de undantag som finns i förordningen. Listan är som 
sagt uttömmande vilket innebär att det inte får vägras på andra grunder än dessa.  
 
Överprövning kan ske vid avslag till annan instans inom institutionerna och som 
sista utväg även ett klagomålsförfarande till den Europeiska Ombudsmannen eller 
att väcka talan i EG-domstolen 
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7. Analys och slutsats 
 
 
 
 
 

7.1 SWOT-analys 
 
SWOT-analys366 som historiskt sätt har använts mest inom ekonomi och 
marknadsföringsområdena gör det möjligt att på ett strukturerat och väldefinierat 
sätt få en komplett bild av ett material. Matrisen används då på följande sätt att 
man för in det material och de frågeställningar man vill analysera i rutorna för att 
därefter få en lättarbetlig analysmodell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-Analys
Strength
(Styrka )

Weakness
(Svagh et)

Oppo rtunity
(Möjlighet)

Threat
(Hot)

                                                 
366 Förkortningen står för: Strength- Weakness- Opportunity and Threat. "Styrka - Svaghet 
Möjlighet och Hot." Analysen används ofta inom marknadsekonomin. Vi använder den för att få 
en helhetsbild av principerna.  Se avsnittet "Förkortningar och förklaringar". 
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7.1.1 Proportionalitet 

SWOT-analys
Styrka:

Flexibel. Ej ifrågasatt. 
Väldokumenterad. Tydlig. ”Tung”. 
Medbestämmande. 
Fördragsstadgad. EG-domstolens 
proportionalitetstest.

Svaghet:
Komplex. Svårtillämpad. Politisk-
aspekt. Skönsmässiga bedömningar. 
Oklar beslutsmakt. Delarna blir 
viktigare än helheten. Nationella 
bedömningar blir annorlunda.

Möjlighet:
Tillämpningsområde. 
Medbestämmande. 
Påverkbar. Utrymme för 
alla.

Hot:
Urholkad. Överstatligt. 
Eventuell konstitution. 
Decentralisering.

 

7.1.1.1 Styrka 
 
Flexibilitetsaspekten: Proportionalitetsprincipen är en av de mest flexibla 
principerna inom Gemenskapen. Som det har visats ovan finns det stora skillnader 
inom proportionalitet. Dessa är t.ex. skillnaden mellan Institutionerna och 
medlemsstaterna. 
EG-domstolen behöver dessutom inte alltid genomföra alla tre stegen i 
proportionalitetstestet. De kan således välja att endast lyfta fram proportionalitet 
"stricto sensu". Dock är det så att om de väljer att genomföra hela testet och den 
anklagade åtgärden faller på lämplighet, behöver EG-domstolen inte ta hänsyn till 
de resterande delarna av testet.367 Detta har lett till att EG-domstolen många 
gånger väljer att tillämpa endast de två första delarna.368 Det har även förekommit 
för att ifrågasätta gemenskapslagstiftningen369 samt medel för att återbringa 
statligt stöd370. Det föreligger även situationer då EG-domstolen har givit 
riktlinjer, berörande fri rörlighet, till de nationella domstolarna.371 Det finns även 
                                                 
367 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 238. 
368 Se Mål 66/82, Fromançais mot FORMA. 
369 Se Mål C-84/94, Storbritannien mot Rådet. 
370 Se Mål T-55/99, CETM. 
371 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005, s. 239. 
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ett dualtest inom proportionalitet, vilket även det visar på att det förekommer en 
stor flexibilitet inom principen.372

 
Styrkeaspekten: Ifrågasättandet av proportionalitet är i stort sett obefintligt. Detta 
då den mer fungerar som ett verktyg, vars syfte är att pröva lagstiftning. Det har 
snarare blivit så att det enda som ifrågasätts är om den har blivit tillämpad på ett 
korrekt sätt. 373 Fördelen för en princip att inte bli ifrågasatt är att den antagligen 
redan har blivit ifrågasatt vad den ska och därför efter har de arbetat mer på att 
utveckla den. Inom EG var de först tveksamma från vilket land de skulle hämta 
inspiration till principen. Då detta var avgjort har det vänt till att var en av de mest 
effektiva principerna inom unionen.374

 
Dokumentationsaspekten: Proportionalitetsprincipen är väldigt väldokumenterad. 
Det första som tyder på detta är det stora rättspraxis som existerar på området, 
samt det faktum att den åberopas i stort sett varje gång en part känner sig kränkt 
eller missgynnade av lagstiftningen. Det har även genomförts många rättsfall i 
vilka de gör en väldigt noggrann genomgång av principen. Detta är dels för att 
förklara för parterna vad som är fel eller rätt, dels för att det i många situationer 
inte räcker med en snabb genomgång utan det behövs en väl genomförd 
presentation. 375

 
Tydlighetsaspekten: Att principen är tydlig är svårt att argumentera emot. Detta 
beror främst på det som nämnts ovan, att den är välbeprövad. 
Proportionalitetstestet är den grund som mest tydliggör principen. Det är 
odiskutabelt att testet är tydligt. Lagstiftningen får inte använda medel som 
övergår målet. EG-domstolen har klargjort detta i ett flertal fall.376  
 
Tyngdaspekten: Principen om proportionalitet är utan tvekan en tung princip. Den 
nämns många gånger som principernas princip. Det är således en självklarhet att 
EG-domstolen ska kunna döma bort lagstiftning, vilkens medel överstiger målet. 
Den har även gjort det vid ett flertal tillfällen.377 Ett annat tecken på 
proportionalitetsprincipens tyngd är att många länder innan de blev medlemmar 
av Gemenskapen inte hade denna princip som en av de grundläggande inom 
samhället. De var inte heller tvungna att inför principen när de blev medlemmar. 
Dock har det blivit på det sättet att alla de nya medlemmarna, som trädde in efter 
                                                 
372 Se mål 170/84, Bilka-Kaufhaus GmbH. Detta mål går igenom situationen då företag 
diskriminerar kvinnor framför män i anställningsförhållande. 
373 Se kap. 4. 
374 Se kap. 4.1. 
375 Se kap. 4.3-4.4. 
376 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005. 
377 Se mål 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique mot High Authoirty. 
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principens genomförande, har infört den i sin lagstiftning. Detta beror antagligen 
på att tillämpningen är tydlig och väldigt effektiv.378

 
Medbestämmandeaspekten: Proportionalitet ger medborgarna inom Gemenskapen 
en vis medbestämmande rätt. De kan i de situationer, de upplever att ett krav från 
de nationella myndigheterna överstiger vad som är nödvändigt, vända sig till EG-
domstolen för att få ett ogiltigförklarande. Detsamma gäller för medlemsstaterna. 
Det har förekommit situationer då en antagen förordning som exempel, gynnar en 
medlemsstat, men missgynnar en annan. Det måste dock finnas en saklig grund 
för att det skall gå igenom.379  
 
Lagaspekten: Ytterligare en styrka som denna princip har är att den är inskriven i 
fördraget. I och med det har den fått samma status som vilken annan lagstiftning. 
Dock är det så att den även utan detta stöd överstiger lagstiftningen inom EG.380  
 
Tillämpningsaspekten: Proportionalitetsprincipens test är antagligen principens 
starkaste sida. Detta verktyg som EG-domstolen använder gör det möjligt att på 
ett enkelt och smidigt sätt avgöra ifall en regel är nödvändig eller inte. En annan 
fördel med testet är att domstolen inte alltid behöver genomföra hela, vilket 
nämns i samband med flexibiliteten. Genom att undersöka lämpligheten i en lag, 
framkommer det om den är nödvändig att genom för samt om det går emot någon 
av Gemenskapens grundpelare. I samband med testet om nödvändighet, kan 
domstolen utröna om det hade kunnat genomföras på ett smidigare sätt eller om 
lagstiftningen inte kan vara ”mjukare”. Även proportionalitet stricto sensu, där 
EG-domstolen skall balansera de olika intressena mot varandra frambringar en vis 
styrka. Genom den sista delen i testet får de även en överblick hur den förslagna 
lagstiftningen kan komma att påverka den enskilda mannen.381  
 
 

7.1.1.2 Svaghet 
 
Komplexitetsaspekten: För många tillämpare av proportionalitet uppfattas 
principen som komplex. Detta då den vid en första anblick kan ge en känsla av 
vara orörlig och svårtillämpad. Att proportionalitetsprincipen kan bli uppfattad 
som sådan beror många gånger på att det som en part har åberopat som 
oproportionerligt inte alltid är det. Det finns nästan fler rättsfall i vilka 
lagstiftningen döms som proportionerlig än oproportionerlig. Detta beror inte på 

                                                 
378 Se kap. 4.1. 
379 Se mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft. 
380 Se kap. 4.2. 
381 Se kap. 4.4. 
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att EG-domstolen försöker försvara någons ställning utan beror ofta på att det 
föreligger komplexa problem bakom själva lagstiftningen, vilket omöjliggör 
tillämpandet av proportionalitet. Dock brukar det oftast bero på att en part enbart 
känner sig kränkt.382

 
Ej tillämpligaspekten: I vissa hänseenden tar inte EG-domstolen hänsyn till 
proportionalitet. Detta är mest förekommande inom områden där det råder en stor 
del politiska aspekter och det är inte upptill EG-domstolen att avgöra dessa. Det 
kan även bero på t.ex. Skönmässig bedömning från en av Gemenskapens 
Institutioner. Den skönmässiga bedömningen är en grund vilken EG-domstolen 
lägger stor vikt vid. Detta beror främst på att de institutioner som framlägger en 
ny lag, bör vara de som bäst vet om det är motiverat att genomföra sådana hinder 
eller liknande.383  
 
Balansgångsaspekten: Gällande den balansgång som genomförts i 
proportionalitetstestet finns det många gånger problemet med att en medlemsstat 
finner sig kränkt. I detta hänseende kan proportionaliteten börja vackla, då det inte 
är dess uppgift att helga delar av ett mål utan snarare att fokusera på helheten.384  
 
Bedömningsaspekten: De gånger de nationella domstolarna tar på sig att 
genomföra proportionalitetstestet finns det en risk för att de olika bedömningarna 
ser annorlunda ut. Detta då perspektivet ofta handlar om den nationella 
situationen och en prioritering för att denna ska framhållas och gynnas i 
jämförelse med andra medlemsstater.385  
 
 

7.1.1.3 Möjligheter 
 
Tillämpningsaspekten: En av de möjligheter som proportionalitet har är att den 
inte har blivit tillämpad inom alla de områden vilken den har potential att bliva. 
Den är således inte uttömd på vilka områden som är gällande. Den blir dock mer 
och mer tillämpad inom "nya områden". Detta kan då få effekten att 
Gemenskapen eller medlemsstaterna inte längre kan införa lagstiftning som vilken 
missgynnar den stora massan.386

 
                                                 
382 Se målen C-69/89, Nakajima mot Kommissionen och C-280/93, Tyskland mot Rådet. 
383 Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General Principles of Community 
Law: Towards a jus commune europaeum?,  Lund 2005. 
384 Se kap. 4.4.3. 
385 Se målen C-169/91, Council of the City of in Stoke-on-Trent; 169/89, Gourmetterie; mål 
302/86, Kommissionen mot Danmark och C-29/95, Eckehard Pastoors. 
386 Se kap. 4. 
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Medbestämmandeaspekten: Som nämnts innan medför proportionalitet en vis 
medbestämmanderätt, även om den är indirekt. Det är även en möjlighet för 
individer och medlemsländer att utöka. Om skyddet för den enskild ökar, ökar 
även möjligheten att angripa lagstiftning som inte står i samklang med målen som 
är uppsatta inom Gemenskapen.387  
 
Påverkansaspekten: Proportionalitetens framväxt och utveckling gör även att 
Gemenskapens lagstiftning blir påverkbar och fullt möjlig att ändra för personer 
eller företag som inte innehar någon maktposition. Proportionalitet kan brukas av 
alla och därför finns det även möjlighet för att skapa ett utrymme för alla.388

 
 

7.1.1.4 Hot 
 
Spekulationsaspekten: Ett av de hot som finns gentemot proportionalitet är om 
EG-domstolen börjar urholka dess styrka. Om proportionaliteten hade förlorat den 
möjlighet, den har i dagens situation, att ogiltigförklara lagstiftning eller tvinga 
lagstiftaren att ändra den, hade proportionalitet inte blivit mer effektiv än 
subsidiaritet. Det blir således av yttersta vikt att proportionaliteten inte urholkas.  
 
Överstatlighetsaspekten: Om Gemenskapen skulle komma att uppnå en nivå som 
är högre än dess nuvarande överstatlighet finns det en risk att de vägrar erkänna 
proportionalitet för att ifrågasätta dess lagstiftning. Om så hade skett kan det 
komma att bli en organisation som mer kan liknas vid diktatur än demokrati. 
Medlemsstaterna och dess medborgare måste ha rättigheten att ifrågasätta 
lagstiftning vilken de anser är felaktigt genomförd eller om medlet är för strängt 
för målet.389  
 
Maktfördelningsaspekten: En eventuell konstitution hade kunnat ha en skadlig 
effekt på proportionalitet, då maktfördelningen inom Gemenskapen hade blivit 
mer tydlig och EG-domstolen då skulle komma att få en större möjlighet att driva 
en linje, enligt vilken de i stort sätt lämnade EG: s institutioner fria händer med en 
skönmässig bedömning.390  
 
En decentralisering av Gemenskapen hade även det kunnat skada 
proportionalitetsprincipen. Detta främst genom att de regionala maktinnehavarna 
hade börjat tillämpa lagstiftning som gynnar deras egna och städer som ligger 

                                                 
387 Se kap. 4.1.1. 
388 Se mål C-112/00, Schmidberger samt mål C-368/95, Familiapress. 
389 Se kap. 4.1.2. 
390 Se kap. 4.1.1. 
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närmst till hands. Ett sådant korrupt system undviks genom proportionalitet, då 
det tillåter ifrågasättande. 
 
 

7.1.2 Rätten till försvar 

SWOT-analys
Styrka:

Mångfacetterad. Flera olika 
tillämpningsområden. Starkt 
förankrad. Tydlig. Straffrättslig 
princip. Skyddar företag, särskilt 
inom konkurrensrätt.

Svaghet:
Ingen direkt regel. Inte 
fördragsstadgad. Otydlig. Straffrättslig 
princip. Ej tillämpningsbar (ibland). 
Ifrågasatt. Balansgång. Administrativt 
eller processuellt.

Möjlighet:
Utvecklas ständigt. 
Outnyttjade 
tillämpningsområden. Större 
skydd.

Hot:
Demokratiska 
grundvärderingar urholkas. 
Vem avgör vad? När blir 
skyddet för stort?

 

7.1.2.1 Styrka 
 
Tillämpningsaspekten: En av principen till rätten om försvars starka sidor är att 
den är mångfacetterad. Med detta menas att den inte endast består av en princip 
utan fler underprinciper, vilket gör att den får flera olika tillämpningsområden. De 
underprinciper som vi har nämnt i denna uppsats är inte uttömmande. Det är dock 
de största inom rätten till försvar. Att en princip innehåller flera olika 
underprinciper har även fördelen att de som berörs utvidgas och inte blir föremål 
för en lika snäv avgränsning.391

 
Omfattningsaspekten: Då rätten till försvar består av: rätten att inte dömas ohörd 
eller rätten att yttra sig392, legal privilege393, aktinsyn394 och rätten att inte behöva 
vittna mot sig själv395, gör det att den har en väldigt bred täckning. 
                                                 
391 Se kap. 5. 
392 Se kap. 5.2. 
393 Se kap. 5.4. 
394 Se kap. 5.3. 
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Inom rätten att inte dömas ohörd går den att tillämpa på alla de situationer inom 
EG som berör en individ eller ett företags rätt att komma till tals innan ett 
förfarande inleds gentemot vederbörande.396  
Legal privilege tillåter företag att ha en relation mellan sig själv och den externa 
juristen utan att Kommissionen har rätt till den information som går däremellan. 
Genom detta kan ett företag införskaffa sig rådgivning och utreda olika beteende 
som pågår inom den egna organisationen utan att oroa sig för att falla på eget 
grepp.397

Aktinsyn tillåter ett företag att bli delgiven den information vilken är nödvändig 
för att kunna upprätta ett respektabelt försvar. Om ett företag hade varit utan den 
information som Kommissionen har, dock inte all information, hade de varit 
tvungna att bygga sitt försvar på vad de tror att de står anklagade för. Med hjälp 
av aktinsyn får de således en möjlighet att förberedda sig på samma material som 
Kommissionen.398

Rätten att inte behöva vittna mot sig själv frambringar fördelen att ett företag eller 
en individ inom företaget inte behöver yttra sig om sådana saker som kan vara till 
skada för personen eller företaget. Det kan även innefatta situationer där en 
person inte vill delge information som kan skada andra företag.399

 
Rättspraxisaspekten: Principen om rätten till försvar har blivit starkt förankrad i 
rättspraxis. Detta har gjort att den har blivit tillämpad inom många områden och 
information som kring ger principen är väldigt starkt underbyggd. Genom denna 
förankring har EG-domstolen även tillåtet olika tolkningar inom principen och 
dess underprinciper. Detta har hjälpt till att utveckla principen till dess nuvarande 
form.400 Erkännandet har gått till den grad att principen överstiger gemenskapens 
lagstiftning.401

 
Tydlighetsaspekten: Principen om rätten till försvar är många gånger väldigt 
tydlig.402  
T.ex. inom rätten att inte dömas ohörd går det att se att personer eller företag som 
står åtalade, måste ges en möjlighet att yttra sig. Om de inte skulle ha haft 
möjlighet att yttra sig hade de inte varit en rättvis rättegång då båda parterna eller 

                                                                                                                                     
395 Se kap. 5.5. 
396 Se kap. 5.2. Se även mål 32/62, Alvis; mål 35/67, Van Eick; mål 121/76, Moli; mål 75/77, 
Mollet; mål 115/80, Demont; mål 142/84, De compte; mål 319/85, Misset; mål 17/74, Transocean 
Marine Paint Association; mål 49/88, Al-Jubail; mål T-450/93, Lisretal; mål C-32/95 P, 
Kommissionen mot Lisretal; mål C-135/92, Fiskano; mål C-294/90 British Aerospace. 
397 Se kap. 5.4. 
398 Se kap. 5.3. 
399 Se kap. 5.5 
400 Se kap. 5. 
401 Se kap. 5.2. Se även mål T-450/93, Lisretal; mål T-260/94, Air Inter. 
402 Se kap. 5.1. Se även förordning 99/62. 
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fler måste höras.403 Det är här tydligheten träder fram. Detta då det hade varit ett 
stort hinder för individer och företag om principen hade varit otydlig. Hade de 
inte vetat när det skulle tillämpa den och under vilka omständigheter de hade rätt 
att tillämpa den hade det funnits en risk att principen om att inte dömas ohörd 
hade blivit svårtillämpad och sällan använd.404  
Aktinsyn är även det en del som är tydlig.405 Kommissionen har som nämnts ovan 
delgett en rapport i vilken de förskriver under vilka omständigheter en individ 
eller företag under ett konkurrensförfarande har rätt att få akter tilldelade. De 
klargör däri vilka dokument som skall vara tillgängliga och vilka som är lagda 
under sekretess eller ses som annan information, vilken inte ska delges.406   
 
En annan styrka med principen är att den härstammar från en straffrättslig princip. 
Fördelen med detta är att straffrätt är vida erkänt för att vara tydligt och lätt tolkat. 
Dessutom öppnar det upp för att skydda de mänskliga rättigheterna.407  
 
Skyddsaspekten: Principen om rätten till försvar skyddar även företag från att bli 
överkörda av Kommissionen. Den erbjuder alltså ett skydd som gör att företag 
kan behålla sin integritet.408 Genom att skydda företagen undviks risken med ett 
storebrorssamhälle. Detta skydd är särskilt påtagligt inom konkurrensrätten, vilket 
är det område där rätten till försvar oftast tillämpas.409 Det beror på att det inom 
konkurrensrätten finns en möjlighet för Kommissionen att utfärda böter mot 
företag som har brutit mot konkurrenslagstiftningen.410

 

                                                 
403 Se kap. 5.2. Se även mål 17/74, Transocean Marine Paint Associatoin; mål C-135/92, Fiskano. 
404 Se mål C-269/90, Technische Universität München; förenade målen C-48/90 och C-66/90, 
Nederländerna m.fl. mot Kommissionen; mål T-260/94, Air Inter mot Kommissionen; mål T-
450/93, Lisrestal mot Kommissionen. 
405 Levitt, Matthew, Access to the file: The Commission’s Administrative Procedures in Cases 
under Article 85 and 86, Common Market Law Review, Netherlands 1997. Se även de förenade 
målen T-36/91 och T-37/91 ICI; mål T-30/91, Solvay. 
406 Se Kommissionens tillkännagivande om reglerna för tillgång till kommissionens handlingar i 
ärenden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, enligt artiklarna 53, 54 och 57 i EES-avtalet 
och enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004. 
407 Se kap. 5.5. 
408 Se kap. 5.2. Se även mål T-36/91 ICI; mål 85/76, Hoffmann-La Roche. 
409 Se kap. 5.5. Se även de förenade målen T-25/95, Cimenteries; T-26/95, Cembureau; T-30/95, 
ASBL; T-31/95, ENCI; T-32/95, VNC; T-34/95, Ciments luxembourgeois; T-35/95, Dyckehoff; 
T-36/95, SFIC; T-37/95, Vicat; T-38/95, Groupe Origny; T-39/95, Ciments français; T-42/95, 
Heidelberger Zement; T-43/95, Lafarge Coppée; T-44/95, Aalborg Portland; T-45/95, Alsen; T-
46/95, Alsen; T-48/95, BDZ; T-50/95, Unicem; T-51/95, Fratelli Buzzi; T-52/95, CVCP; T-53/95, 
The Rugby Group; T-54/95, BCA; T-55/95, Asland; T-56/95 Castle Cement; T-57/95, HGCC; T-
58/95, Coporación Uniland; T-59/95, Oficemen; T-60/95, Irish Cement; T-61/95, Cimpor; T-
62/95, Secil; T-63/95, ATIC; T-64/95, Titan Cement Company; T-65/95, Italcementi; T-68/95, 
HFG; T-69/95, Hisalba; T-70/95 Aker RGI; T-71/95, Scancem; T-87/95, Cementir; T-88/95, BCI; 
T-103/95, ETE; T-104/95, Tsimenta Chalkidos. 
410 Se kap. 5.4. 
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7.1.2.2 Svaghet 
 
Otydlighetsaspekten: En av rätten till försvars svagheter är att den inte innehåller 
någon direkt regel i sig själv, utan reglerna framkommer i dess underprinciper. 
Med detta följer att en part inte endast åberopa rätten till försvar, de måste även ha 
en underprincip att stödja det på.411  
 
Principen är inte stadgad i EG-fördraget. Dock är underprinciperna det, men 
rätten till försvar är endast uppbyggd av rättspraxis. Det har således blivit en 
samlingsterm för fler principer. Genom att den inte är inskriven i fördraget 
förlorar den även styrka. Företag eller individer blir tvungna att förlita sig på 
rättspraxis, vilket kan bli omständligt ifall de inte finner något som passar in på 
deras situation.412  
 
En annan svaghet är att principen ibland kan uppfattas som otydlig.413 Detta då 
inte i avseendet rätten till försvar, utan till dess underprinciper. Rätten att inte 
behöva vittna mot sig själv är en del som ofta framträder som otydlig.414 Detta då 
det finns rättspraxis som går emot varandra och således skapar en zon inom 
rättstillämpningen som inte påvisar om det blir aktuellt att tillämpa principen eller 
inte. EG-domstolen har påpekat att Kommissionen har rätt att kräva att företag 
vittnar gentemot sig själv, genom att t.ex. delge information om företaget, vilken 
Kommissionen har rätt till under utredningen. Även om denna information kan 
innebära ett indirekt erkännande.415 Även legal privilege lider av en viss 
otydlighet. Detta då det pågår en diskussion i vilken de försöker utreda hur långt 
underprincipen sträcker sig. Det är dock fastslaget och väldigt tydligt att den 
tillämpas mellan företag och en extern advokat.416 Fråga gäller då om det även 
gäller vidare befordring av denna information. T.ex. om den verkställande 
direktören har ett rådgivande möte med den externa advokaten och sedan vänder 
sig till styrelsen för att informera dem om den rådande situationen. Bör detta ses 
som handlingar som faller under legal privilege. Detta är en av otydligheterna 
som uppstår när en princip inte är helt genomarbetad och fortfarande utvecklas.417  
Inom aktinsyn har det även uppstått otydlighet. Detta främst genom att EG-
domstolen skickar dubbla signaler. Viss av dess rättspraxis har blivit avvisade i 

                                                 
411 Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999. 
412 Se kap. 5. 
413 Se kap. 5. 
414 Se kap. 5.5. 
415 Se mål 374/87, Orkem mot Kommissionen. 
416 Se kap. 5.4. 
417 Se mål 155/79, AM & S mot Kommissionen. 
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efterföljande rättsfall.418 Denna otydlighet har förstärkts, då den ibland går 
tillbaka igen till den äldre praxisen i nästa mål .419    
 
Även om det har nämnts som en styrka att den har sitt ursprung från en 
straffrättslig princip är detta även en svaghet, då straffrätt inte behandlas inom 
Gemenskapen. Vid stiftandet av rätten till försvar fördes det därför noggranna 
undersökningar om vad som kunde innefattas av den straffrättsliga delen och hur 
långt detta skulle sträcka sig. Den straffrättsliga principen kan således ha blivit 
urholkad på vägen. Skillnaden mellan straffrätt och annan lagstiftning överlag 
skiljer sig rätt markant. Vid tillämpandet av Gemenskapslagstiftning borde där 
finnas en möjlighet för tolkning, dock tillåter inte straffrätt det. Dessutom bör det 
tilläggas att ursprungsprincipen inte var liknande i alla medlemsländerna. Vissa 
av medlemsstaterna hade en betydligt snävare tillämpning och gav lite utrymme 
till skydd, medan andra gav större. Rätten till försvar har därför fått gå en 
medelväg från straffrättslig princip till Gemenskapslagstiftning.420  
 
Tillämpningsaspekten: I vissa situationer är rätten till försvar inte 
tillämpningsbar.421 Detta kan gälla situationer då det är upptill 
gemenskapsinstitutionerna att utfärda t.ex. licenser. I sådana situationer är det 
väldigt många aktörer som söker och det tar upp en väldigt stor tid för 
institutionerna att genomföra det arbete som krävs för att avgöra vilka som har 
rätt till licensen.422 I dessa situationer har EG-domstolen fastslagit att en part som 
blir nekad inte kan åberopa rätten till försvar och däri rätten att yttra sig. Detta då 
det är såpass många aktörer som blir granskade och de kan inte ta hänsyn till en 
parts åsikt.423 Det finns även situationer då den inte tillämpas på grund av att de 
måste skydda andra företag.424

 
Rätten till försvar har även blivit ifrågasatt av olika medlemsstater. Oftast dem 
som inte har den inom det egna rättssystemet eller endast en liten del. 
Kommissionen är även de en stor part som ifrågasätter principen. Detta beror på 
att det är oftast deras arbete som blir begränsat av principen. Vid t.ex. 
konkurrensärenden där Kommissionen skall utreda om det finns aktörer som beter 
sig på ett felaktigt sätt på den interna marknaden, vill Kommissionen antagligen 

                                                 
418 Se kap. 5.3. samt Levitt, Matthew, Access to the file: The Commission’s Administrative 
Procedures in Cases under Article 85 and 86, Common Market Law Review, Netherlands 1997. 
Se även mål T-7/89, SA Hercules. 
419 Se mål 107/82, AEG; mål C-310/93, BPB och British Gypsum; mål T-36/91, ICI. 
420 Se kap. 5.2. och 5.5. 
421 Se mål T-7/89, SA Hercules; mål T-36/91, ICI. 
422 Se kap. 5.2. 
423 Se mål T-109/94, Windpark Groothusen. 
424 Se mål T-221/95, Endemol; mål T-5/02, Laval. 
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inte bli begränsad i sin undersökning då företagen har rätt att hemlighålla 
information som hade kunnat vara avgörande för målets utgång.425  
 
Balansaspekten: En annan svaghet är att EG-domstolen måste gå en balansgång 
mellan de olika intressenternas behov.426 De måste ta hänsyn till Kommissionens 
utredningsmöjligheter och företagens rätt till integritet.427 Detta kan få 
konsekvenser att EG-domstolen måste tillåta undantag där Kommissionen tänjer 
lite på reglerna för att kunna ta del av den information som är nödvändig.428 Det 
kan även fungera åt det andra hållet. Dock är det mer förekommande att 
Kommissionen får sina utredningsmöjligheter hjälpta.429

 
För de olika aktörerna kan det vara svårt att avgöra när de olika delarna inom 
rätten till försvar skall tillämpas. Detta då de både består av administrativa och 
processuella principer. Som exempel kan nämnas rätten att inte dömas ohörd, 
vilken är en administrativ princip. Dock finns det undantag från regeln som 
tillåter en part att tillföra information som är av yttersta relevans under det 
processuella skedet som emellertid måste bestå av sådan information, vilken 
parten inte kunde förväntas känna till innan förfarandet.430

 
 

7.1.2.3 Möjlighet 
 
Utvecklingsaspekten: En av de möjligheter som finns inom principen om rätten 
till försvar är att den ständigt utvecklas. De delar som inte är helt fastslagna eller 
fortfarande har utrymme för att utvecklas. 
I rätten att inte dömas ohörd kan det således utvecklas till att inbegripa alla 
områden som berör icke statliga aktörer inom gemenskapen.431 För närvarande är 
inte situationen vänd åt det hållet, vilket gör att möjligheten finns där. Dessutom 
öppnar varje nytt praxis upp möjligheten för att framföra nya argument och nya 
delar på de redan existerande underprinciperna.432  

                                                 
425 Se mål 155/79, AM & S; mål T-30/89, Hilti; förenade målen T-125703 R och T-253/03 R 
Akzo Nobel. Se även Groussot, Xavier, Creation, Development and Impact of the General 
Principles of Community Law: Towards a jus commune europaeum?, Lund 2005 och Tridimas, 
Takis, The General Principles of EC Law, Oxford 1999. 
426 Levitt, Matthew, Access to the file: The Commission’s Administrative Procedures in Cases 
under Article 85 and 86, Common Market Law Review, Netherlands 1997. 
427 Se mål T-7/89, SA Hercules; mål T-36/91, ICI; mål T-30/91, Solvay. 
428 Se de förenade målen T-191/98,  T-212/98 till T-214/98, TACA. 
429 Se mål T-191/98, Atlantic Container Line. 
430 Se kap. 5.1. och 5.3. 
431 Se kap. 5.2. Se även mål 32/62, Alvis. 
432 Se mål C-269/90, Technische Universität München. 
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Som nämnts gäller legal privilege endast externa jurister. Det har dock diskuterats 
att utvidga detta till att även innefatta interna jurister som arbetar under samma 
hederskodex som de externa. I och för sig har det redan blivit nekat vid ett 
tillfälle, det utesluter dock inte för möjligheten att föra det på tal igen och däri 
hoppas på en ny tankegång.433  
 
Tillämpningsaspekten: Rätten till försvar är inte uttömt på tillämpningsområden. 
Det finns fortfarande många områden vilka EG-domstolen inte har behandlat. 
Härutav finns det en möjlighet för fortsatt utveckling av principen.  Det existerar 
underprinciper vilka inte har förts på tal än och som kan komma att ha stor 
betydelse inom den framtida rättsskipningen.434 Genom att rätten till försvar 
ständigt utvecklas finns det även möjligheter för de olika aktörerna att erhålla ett 
större skydd för sin verksamhet.435  
 
 

7.1.2.4 Hot 
 
Spekulationsaspekten: De demokratiska grundvärderingarna som gemenskapen 
vilar på kan komma att urholkas om EG-domstolen börjar motarbeta principen om 
rätten till försvar. Om t.ex. Domstolen tar bort möjligheten att yttra sig innan man 
döms kommer det inte att existera något som talar för en rättvis rättegång. Om 
parter inte får möjlighet att lägga fram ett försvar för sin sak, kan en domstol inte 
heller genomföra en objektiv bedömning. Detta kan liknas med naturprincipen 
från Common Law systemet, nemo judex in causa sua. Detta innebär som nämnts 
tidigare att en domare skall vara ”oengagerad och ointresserad”. Med detta menas 
att domaren själv inte får vara berörd av det ämne som behandlas. Ifall EG-
domstolen urholkar legal privilege har ett företag aldrig en möjlighet att 
införskaffa information om vad som är lagligt utan att oroa sig för att det 
genomförs en "gryningsräd" mot advokatbyrån i vilket det avslöjas ett samordnat 

                                                 
433 Se kap. 5.4. 
434 Se kap. 5. 
435 Se mål 49/88, Al-Jubail; Se även de förenade målen T-25/95, Cimenteries; T-26/95, 
Cembureau; T-30/95, ASBL; T-31/95, ENCI; T-32/95, VNC; T-34/95, Ciments luxembourgeois; 
T-35/95, Dyckehoff; T-36/95, SFIC; T-37/95, Vicat; T-38/95, Groupe Origny; T-39/95, Ciments 
français; T-42/95, Heidelberger Zement; T-43/95, Lafarge Coppée; T-44/95, Aalborg Portland; T-
45/95, Alsen; T-46/95, Alsen; T-48/95, BDZ; T-50/95, Unicem; T-51/95, Fratelli Buzzi; T-52/95, 
CVCP; T-53/95, The Rugby Group; T-54/95, BCA; T-55/95, Asland; T-56/95 Castle Cement; T-
57/95, HGCC; T-58/95, Coporación Uniland; T-59/95, Oficemen; T-60/95, Irish Cement; T-61/95, 
Cimpor; T-62/95, Secil; T-63/95, ATIC; T-64/95, Titan Cement Company; T-65/95, Italcementi; 
T-68/95, HFG; T-69/95, Hisalba; T-70/95 Aker RGI; T-71/95, Scancem; T-87/95, Cementir; T-
88/95, BCI; T-103/95, ETE; T-104/95, Tsimenta Chalkidos. Mål T-112/98, Mannesmannröhören 
berör även den aktuella situatoinen. 
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förfarande som exempel.436 . Dessa "om" som vi har beskrivit ska givetvis ställas i 
relation till sannolikheten för tendenser mot ett "slutnare" samhälle. Vi har sett att 
det politiska "klimatet" har hårdnat till437. 
 
Bedömningsaspekten: Ett annat hot är när frågan uppstår om vem som ska avgöra 
vad? Ska det vara upptill Kommissionen att avgöra vilken information som är 
sekretessbelagd eller vad som skyddas av legal privilege? Det finns således 
situationer då det är otydligt vem som ska avgöra detta. Om inte EG-domstolen 
tolkar det mer långtgående finns där således ett hot att avgränsningen sker 
godtyckligt och de ekonomiska aktörerna blir härmed de som får lida för att det 
inte är fastslaget vem som prövar vad.438  
 
Omfattningsaspekten: Det finns dock ett hot som innebär att det skydd som 
principen erbjuder kan bli för stort. Med detta menas att om Kommissionens 
rättigheter inskränks till den grad att de inte kan agera lika effektivt som innan, 
blir det även en snedvridning av marknaden och de olika områdena som företagen 
arbetar inom. T.ex. om ett företag som har dominans på en marknad och därefter 
börjar missbruka denna dominans och Kommissionen inleder en utredning för att 
undersöka hur långtgående detta missbruk är, borde den inte bli hindrad p.g.a. att 
företaget har ett alldeles för stort skydd och det blir således omöjligt att undersöka 
den interna strukturen inom företaget. Det måste således finnas en balans mellan 
skyddet och den makt Kommissionen har när den genomför utredningar.439  
 
 
 
 
 

                                                 
436 Se mål 374/87, Orkem; mål T-30/91, Solvay; mål C-310/93, BPB och British Gypsum; mål T-
112/98, Mannesmannröhören. Se även Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, 
Oxford 1999. 
437 Se resonemang i fotnot 87. 
438 Se de förenade målen T-25/95, Cimenteries; T-26/95, Cembureau; T-30/95, ASBL; T-31/95, 
ENCI; T-32/95, VNC; T-34/95, Ciments luxembourgeois; T-35/95, Dyckehoff; T-36/95, SFIC; T-
37/95, Vicat; T-38/95, Groupe Origny; T-39/95, Ciments français; T-42/95, Heidelberger Zement; 
T-43/95, Lafarge Coppée; T-44/95, Aalborg Portland; T-45/95, Alsen; T-46/95, Alsen; T-48/95, 
BDZ; T-50/95, Unicem; T-51/95, Fratelli Buzzi; T-52/95, CVCP; T-53/95, The Rugby Group; T-
54/95, BCA; T-55/95, Asland; T-56/95 Castle Cement; T-57/95, HGCC; T-58/95, Coporación 
Uniland; T-59/95, Oficemen; T-60/95, Irish Cement; T-61/95, Cimpor; T-62/95, Secil; T-63/95, 
ATIC; T-64/95, Titan Cement Company; T-65/95, Italcementi; T-68/95, HFG; T-69/95, Hisalba; 
T-70/95 Aker RGI; T-71/95, Scancem; T-87/95, Cementir; T-88/95, BCI; T-103/95, ETE; T-
104/95, Tsimenta Chalkidos. 
439 Se mål T-450/93, Lisrestal; mål T-260/94, Air Inter; de förenade målen T-36/91 och T-37/91 
ICI; mål 155/79, AM & S. 
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7.1.3 Offentlighetsprincipen 

SWOT-analys
Styrka:

Stor transparens. Förutsägbar. 
Ökad medbestämmanderätt. 
Förhindrar ”spel bakom 
kulisserna”. Förstärker 
demokratin. Ökad insyn.

Svaghet:
Ej slagit igenom på alla nivåer och 
områden. Paradigmskifte, tid att 
genomföra. Utlämnande. Gäller bara 
för institutioner. Stor diskrepans 
mellan medlemsstaterna historiskt 
sätt. Kostnad.

Möjlighet:
Ökad insyn. Förhindrar korruption. 
Kan utökas. Arbetsinsats/kostnad. 
Omfattningen blir större. Sprider 
sig till alla medlemsländerna.

Hot:
Godtycklig bedömning 
(sekretess/offentlighet). Kan 
inskränkas. Sekretess kan bli 
rådande. Arbetsinsats/kostnad.

 

7.1.3.1 Styrka 
 
Man får inte glömma bort att det inte är så länge sedan den s.k. sekretessprincipen 
var huvudregel inom EU/EG och att offentlighetsprincipen är en relativt ny 
tilldragelse. Det som gör att den sistnämnda har fått stor betydelse är utan tvekan 
den nordiska rättskulturens envetenhet plus EG-domstolens målmedvetenhet att 
befästa öppenheten för framtiden.  
 
Offentlighetsaspekten: Fördelen och dess styrka är utan tvekan att med 
offentlighet ökas öppenheten inom unionen. Att de senaste åren med vissa 
"skandaler" som har inträffat t.ex. den förra EU-kommissionens avgång pga. 
anklagelse om ekonomiska oegentligheter har skapat en grund för öppenhet och 
också ett stort intresse från allmänheten om vad gemenskapens finanser och 
resurser används till är utan tvekan ett faktum. Med principens framväxt i både 
omfattning och styrka blir möjligheterna mindre för korruption 
 
Medborgaraspekten: Genom att kunna få en inblick i hur inte bara landet utan 
också hela unionen fungerar gör också att pressen ökar på det allmänna. EU är i 
vissa fall en "koloss" som slukar oerhört mycket pengar. Att få veta hur och till 
vad de medel som varje år betalas in av medlemsländerna används är en rättighet 
som vi i Sverige är vana vid, men är för många andra EU-medborgare en nyhet. 
Vi har medlemsländer som inte alls har samma rättskultur och med nya stater som 
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tillkommer efter hand utökas utan tvekan denna kategori. Öststatländerna är en 
grupp som har haft ett strängt förhållningssätt till sekretess. För dessa blir det 
tvunget med en snabb omställning till detta nya betraktelsesätt som offentligheten 
har skapat. 
 
Demokratiaspekten: En ökad insyn med ett större informationsutbud är en 
nödvändighet för att demokratin inom Gemenskapen ska utvecklas. Med detta 
följer att Förordning 1049/2001 har ökat insynen inom unionen och med den 
uppmaning om offentlighet för andra organ som uttalats av institutionerna så finns 
det nu ett starkt fundament för framtiden mot ett öppnare EU.440

 
Lagstiftningsaspekten: En harmonisering av de nationella reglerna och en 
utvidgning av öppenheten kommer att klarlägga nivån vilket gör att EU och 
medlemsstaterna kommer att ha en homogen bedömning och tillämpning av 
reglerna. 
 
 

7.1.3.2 Svaghet 
 
Att vi är på rätt väg genom den tidigare nämnda förordningen om öppenhet och 
EG-domstolens målmedvetna kamp för en ökad insyn är helt klart. Dock ska det 
poängteras att det inte är en homogen nivå vi talar om.  
 
Lagstiftningsaspekten: För det första så är reglerna ganska begränsade när det 
gäller EU: s öppenhet. Förordningen441 gäller som tidigare betonats för 
Institutionerna enligt ovan. Att det fogades ett tillägg till förordningen om att 
också andra organ skulle öka sin öppenhet innebär dock inte att offentligheten har 
blivit lika befäst för dessa. Det finns fortfarande kvar ett motstånd till att lämna ut 
information inom vissa kulturer som har levt med den s.k. sekretessprincipen 
under längre tid 

 
Nationella aspekten: Resonerar man vidare på detta sistnämnda tema så står det 
också klart att vissa länder har nationella regler som är innebär mindre öppenhet 
och andra stater mera långtgående lagstiftning än gemenskapen. I Sverige har vi 
den för oss betydelsefulla meddelandefriheten och möjligheten att ta del av 
information som inte alls återfinns inom andra länders lagar.442  

                                                 
440 Europaparlamentets förordning nr 1049/2001 Om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, Rådets och Kommissionens handlingar. 
441 Europaparlamentets förordning nr 1049/2001 Om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, Rådets och Kommissionens handlingar. 
442 YGL 1:2 och TF 1:1 3st. 
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Ekonomiska aspekten: I detta resonemang kommer man obönhörligen till posten 
ekonomi. Att kostnaderna för EU ökar drastiskt är ingen överdrift. 
Genomförandet av offentligheten kostar.  
 
Spridningsaspekten: Även "integritetshänsynen" måste betonas. Vi lever i en 
värld som kännetecknas av ett snabbt informationsutbyte. Att inte missbruk av 
detta sker måste ses till 
 
 

7.1.3.3 Möjlighet 
 
Omfattningsaspekten: Att utöka insynen till att också gälla flera organ inom 
Gemenskapen är en väg som förhoppningsvis kommer att tas. Att en ökad 
offentlighet också kan möjliggöras inom medlemsländernas förvaltningar kan 
förväntas. Att skapa en allmän rättsprincip som offentlighetsprincipen har blivit 
gör att den får en stark genomslagskraft men också att det kan gå långsamt framåt. 
Som ovan nämnt i avsnittet 7.2.3.2 så finns det ett visst motstånd mot att "öppna" 
upp inom vissa organ. Dock har senare årens lagstiftning samt EG-fördragets 
artikel 255 gjort att EU har blivit öppnare.  
 
Nivåskillnadsaspekten: Öppenheten i övriga medlemsstater ät fortfarande på olika 
nivåer. Dock kan man förvänta att den harmonisering av enskilda staters 
lagstiftning till EU-rätten som sker kommer att ha en positiv utveckling för 
principen.  
 
Rättskipningsaspekten: Både Förstainstansrätten och EG-domstolen har, både 
historiskt och nu, haft stor del i utvecklingen. De har varit pådrivande för 
öppenheten inom EU och ofta fört rättsutvecklingen framåt i sina avgöranden. De 
har visat sig kunna hantera vissa konservativa och bakåtsträvande yttringar på ett 
djärvt sätt. 
Två exempel som belyser detta är dels målet Rådet mot Heidi Hautala och andra 
443 där Domstolen kom fram till att en s.k. avmaskning skulle ske av de delar som 
inte borde lämnas ut av de handlingar som Rådet hade hemligstämplat och att 
undantag att inte lämna ut handlingar skall tillämpas restriktivt, dels genom målet 
Mattila mot Rådet och Kommissionen444.  Här tog Domstolen ett stort steg när 
den påpekade att - "sökanden behöver inte motivera sina skäl för att få ut ett 
dokument". 

                                                                                                                                     
442 YGL 11:1 och TF 14:5 
443 Målet C-533/99 P Rådet mot Heidi Hautala och andra (2001) REG. 1-9565. 
444 Målet C-353/01 P Olli Mattila mot Rådet och Kommissionen. Målet är ett avgörande av 
överklagandet av Förstinstansrättens mål T-204/99 med samma parter (2001) REG. II- 2265.  
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7.1.3.4 Hot 
 
Informationsaspekten: Som diskuterats i avsnittet om svaghet så är möjligheterna 
idag ofantliga att överföra information. Handel med information är idag en lika 
viktig handelsvara som någon annan. Information till "fel" människor eller 
grupperingar som missbrukar denna kan dock få till följd att vi går en ny tid med 
sekretess till mötes.  Många av medlemsländerna har inte en tradition av 
offentlighet, vilket gör att den inte upplevs på alla håll som en grundsten i 
vardagen.  
 
Säkerhetsaspekten: Även i perspektivet säkerheten i världen globalt sett, så finns 
det hot. Terrorismen och det hårdnande politiska klimatet i världen kan ju 
onekligen leda till att öppenheten i samhället minskar.  Vi har ju sett resultatet i 
USA efter 11 septemberhändelsen där vissa rättsprinciper har blivit inskränkta. 445

 
Ekonomiska aspekten: Även denna sida måste beaktas. Precis som i avsnittet 
svaghet så kommer man inte ifrån i diskussionen att det kostar med öppenhet. Det 
är ju en ökad arbetsbelastning på förvaltningarna både inom EU och i 
medlemsstaterna.  
 
Nivåaspekten: Lika regler inom medlemsstaterna är en nödvändighet. Sverige och 
andra länder med historiskt sätt stark öppenhet måste driva utvecklingen mot 
detta. Juridiskt sätt kan nivån bli likvärdig men attityden hos myndigheter och 
människor är olika inom olika länder vilken kan ta sin tid att harmonisera. 
 
 

7.2 Vår analys och slutsats 
 
 

7.2.1 Fördelar: 
 
En princip får som namnet innebär en stark genomslagskraft. Vi har visat i denna 
uppsats att allmänna rättsprinciper har haft och har stor betydelse inom 
gemenskapsrätten. Detta mycket på grund utav att vissa av dem har blivit 
inskrivna i fördragen men även utan denna kodifiering fyller de hål som 
lagstiftningen inte täcker, samt att gemenskapsdomstolarna har tagit på sig ett 
stort ansvar genom att på ett tidigt skede använda principerna i sina resonemang 
och följande domslut. Då vi har en övergripande rätt inom EU får givetvis dessa 

                                                 
445 Se under fotnot 86 för viss utveckling av resonemanget. 
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domar stor räckvidd och stor betydelse för medlemsländerna och dess 
medborgare.  
 
Också demokratin och dess grundvärderingar mår väl av att man har 
rättsprinciper, då dessa genomsyrar samhället och inte inskränks utanvidare. 
Allmänna rättsprinciper innefattar även en moraluppfattning som genomsyrar 
rättsmedvetandet hos medborgarna då vissa av dem har blivit inskrivna i lagtext 
t.ex. i nationell lagstiftning på ett tidigt skede 
 
Intressant är att se att även om principerna om rätten till försvar, proportionallitet 
och offentlighet har tillkommit under skilda perioder, har viljan att bygga 
samhället på dessa värderingar legat fast. De allmänna rättsprinciperna som får 
sägas ligga till grund för en modern demokrati och rättsstat innebär många 
konkretiserade lagregler som nog kan sägas ökar medlemsstaternas efterlevnad av 
gemenskapslagstiftningen. 
 
EU är som tidigare sagt en kolloss. Det innebär att det tar tid för medborgarna att 
ta åt sig alla nya lagar och värderingar. Principerna håller detta maskineri 
"väloljat" och förutsägbart. 
 
Sammanfattningsvis vill vi påstå att principerna är flexibla, väldokumenterade 
och tydliga främst genom EG-domstolens prejudikatsverkan Tillämpningsområdet 
är stort och principerna växer i styrka genom kodifieringen i lagtext och via 
domstolarnas vilja att använda sig utav dem. 
  
 

7.2.2 Nackdelar:  
 
EU är fortfarande, trots all harmonisering av lagstiftning sammansatt av länder 
med olika rättssystem historiskt sätt. Det gör att stor diskrepans fortfarande kan 
finnas framförallt med inträdet av nya medlemsstater. Lagstiftningen har inte 
slagit igenom på alla områden och nivåer.  
 
Vissa av de allmänna rättsprinciperna som inte finns uttryckt i fördraget kan vara 
svåra att "inlemma" i de nationella rättssystemen. Vi ser resultat av detta vid 
tillämpningen av offentlighetsprincipen där stor skillnad i öppenhet finns. 
 
Har man inte den historiska bakgrunden kan rättsprinciperna vara komplexa och 
svårtillämpade. En politisk vändning gör att skönmässiga bedömningar blir 
möjliga. 
 

 94



Även nationella bedömningar kan skilja sig åt Vissa av principerna finns inte 
fördragsstadda vilket innebär otydlighet och svåra att tillämpa nationellt.  
  

7.2.3. Slutsats 
 
I denna uppsats har det genomförts en undersökning av tre olika allmänna 
rättsprinciper inom EG/EU. Dessa kommer från olika stadier i Gemenskapens 
utveckling. Vi hoppades att vi skulle finna en skillnad i resonemang när de 
skapades och infördes. Det blev dock inte svaret, utan snarare så att det föreligger 
en symbios i utvecklandet av allmänna rättsprinciper. EG-domstolen vilar således 
på väldigt starka grundvärderingar som tydliggörs av denna utveckling.  
 
En annan intressant aspekt av de tre allmänna rättsprinciper vi valde är att 
proportionalitet är solid i det hänseendet att den är som den är och den kommer 
inte att försvinna i framtiden. För att citera Joseph Heller: ”det blir ett moment 
22.”446 Med detta menar vi att om Gemenskapens institutioner tar bort 
proportionalitetsprincipen kommer antagligen EG-domstolen att döma detta som 
oproportionerligt. Vad som framkommer är att proportionalitet är en såpass 
fundamental del av EU: s samhällsstruktur att den är svårrubbad. Det är således 
inte förvånande att doktrinen talar om den som principernas princip.  
Detta till skillnad från rätten till försvar som många gånger har blivit ifrågasatt i 
samband med vissa av dess underprinciper. Dock bör den ses med att andra 
underprinciper är väldigt välgenomförda och i mångt och mycket befäst inom 
Gemenskapen.  
Vidare har även offentlighetsprincipen visat på ett annat fenomen inom EU. Detta 
är att denna princip har ersatt en annan allmän rättsprincip. Således visar detta på 
att inte alla principer är lika solida som proportionalitetsprincipen. Om en princip 
inte uppfyller det som var tänkt kan den bli ersatt av en annan. Vi uppfattar detta 
både som en styrka och en svaghet. Resonemanget kring en princip är att den ska 
ligga fast och inte ändras. Att ändra en allmän rättsprincip är en möjlighet som 
existerar, men det är en väldigt långdragen process. 
Styrkan är att det är en institution som har förmåga och möjlighet att förändra. I 
detta fall EG-domstolen. Svagheten är att EU är en union sammansatt av 
medlemsstater med olika rättstraditioner, vilket innebär att lagregler kan ändras 
snabbt på gemenskapsnivå, men tillämpning och attityd är en mer utdragen 
process i medlemsstaterna. 
 

                                                 
446 Heller, Joseph, Moment 22, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2004. 
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Ett annat tydligt drag hos allmänna rättsprinciper är att de är skapade av EG-
domstolen i rättspraxis. Det finns dock undantag som bekräftar regeln.447 De 
flesta har även blivit inskrivna i EG-fördraget eller sekundärlagstiftning. Detta 
brukar dock inte ske förrän EG-domstolen har tolkat in dem. I visst hänseende 
måste man förstå att de allmänna rättsprinciperna härstammar från de olika 
medlemsstaterna och därav kan ha betydligt mer djupgående rättstraditioner än de 
som återfinns inom Gemenskapen. EG-domstolen har dragit ett ”stort lass” vid 
olika ställningstagande. De har i många fall, som vi har visat, tagit ett stort ansvar 
och således manifesterat ett nytänkande inom Gemenskapen. 
 
Som tydliggjorts finns det en stor mängd rättsfall inom de allmänna 
rättsprinciperna. Detta visar dels på att det finns en vilja att föra fram dessa, dels 
även att pröva dem och testa deras hållbarhet. Även om det har skett en stark 
förankring i Gemenskapens lagstiftning, kan det ta lång tid för dessa att få en 
praktisk betydelse inom medlemsstaterna. Det har när det gäller 
offentlighetsprincipen visat sig finnas stora skillnader inom Unionen vid 
”öppenhet” på lägre nivåer och i olika medlemsländer. Samma sak kan visas med 
rätten till försvar. Detta då vissa medlemsstater har ett mer långtgående skydd och 
andra mindre för sina medborgare. 
 
En fråga man kan ställa sig är om det finns utrymme för fler allmänna 
rättsprinciper. Domstolen har gällande sekretess och offentlighet visat att det är 
möjligt att fundamentalt ändra rättstillämpningen. Huruvida detta kommer ske 
igen får framtiden utvisa. En förändring som vi tror är möjlig är att EG-domstolen 
börjar utveckla mer specifika rättsprinciper. Detta är dock inte inom området för 
denna uppsats och lämnas därför utan vidare diskussion.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att EG-rätten är en dynamisk rättsordning som 
visar stor flexibilitet, adoptionsförmåga och rättstillämpning utöver det vanliga. 
Vi har blivit imponerade genom uppsatsens gång av EG-rätten. Den har visat på 
en större förmåga för förändring än vad som i allmänhet framkommer.  

                                                 
447 Som exempel kan nämnas demokratiprincipen. 
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