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Sammanfattning 
För att möjliggöra etablerande av den gemensamma marknaden krävs 

framför allt avskaffande av handelshinder mellan medlemsstaterna och 
därmed ett säkerställande av fri rörlighet inom gemenskapen för bland annat 
varor. Genom Romfördragets artikel 28-29 regleras denna fria varurörlighet 
då dessa bestämmelser förbjuder medlemsstaterna att införa och att 
upprätthålla sådana nationella regler som utgör kvantitativa import- och 
exportrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan. 

Då en medlemsstat, genom att upprätta ett statligt handelsmonopol, 
förbehåller sig den exklusiva rätten till exempelvis import eller export av en 
specifik vara, riskerar detta att resultera i sådana begränsningar på 
gemenskapshandeln som fördraget vill undvika. Genom sin inköps- eller 
exportpolitik kan medlemsstaten, via monopolet, avgöra hur stora 
kvantiteter av en viss vara som ska införas i eller exporteras från landet. 
Statliga handelsmonopol ger följaktligen, på samma sätt som lagstadgade 
kvantitativa restriktioner, medlemsstaterna en möjlighet att med hänsyn till 
nationella intressen begränsa gemenskapshandeln och kringgå den 
grundläggande principen om fria varurörelser. Med hjälp av statliga 
handelsmonopol kan detta emellertid ske utan att lagar och förordningar 
som kan angripas med hjälp av artiklarna 28 eller 29 behöver upprätthållas. 
Upphävandet av kvantitativa import- och exportrestriktioner samt åtgärder 
med motsvarande verkan är således inte tillräckligt för att garantera den fria 
rörligheten för varor så länge statliga handelsmonopol, vilka är kapabla att 
begränsa handeln mellan medlemsstaterna, existerar. 

I en specialbestämmelse, artikel 31, regleras existensen av statliga 
handelsmonopol och deras agerande. Artikeln förbjuder inte 
medlemsstaterna att upprätthålla statliga handelsmonopol, men stadgar att 
de ifrågavarande monopolen ska utformas på ett icke-diskriminerande sätt.  
Då statliga handelsmonopol således inte nödvändigtvis behöver upphävas 
trots att de uppenbarligen kan innebära handelshinder på den gemensamma 
marknaden, kan avgränsningsproblem uppkomma mellan artiklarna 31 och 
28-29. Artikel 31 har visserligen fastslagits fordra att hänsyn tas till den 
allmänna principen om fria varurörelser och nämnda artiklar har länge 
tillämpats kumulativt. På senare år har dock i praxis hävdats att artikel 31 
ska ses som en specialbestämmelse med exklusiv tillämpning på statliga 
handelsmonopol och att nämnda artikel i vissa fall eventuellt kan motivera 
undantag från ovan sagda princip, nämligen i de fall monopolet ifråga 
garanterar strukturell likabehandling samt syftar till att uppnå ett mål av 
allmänintresse. Kritik har riktats mot senare praxis. Denna har hävdats stå i 
strid med tidigare sådan, vilken i princip undantagslöst har förbjudit 
handelshindrande ordningar. Vidare har hävdats att det genom senare domar 
felaktigt skapats en ny undantagsregel inom ramen för artikel 31. 

Huruvida det är riktigt att se senare praxis som inkonsekvent och oriktig 
är inte helt klart. Emellertid kan konstateras att Domstolen har lämnat allt 
större utrymme åt nationella allmänintressen och särordningar och därmed 
till viss del frångått det strikta bekämpandet av protektionistiska tendenser.  
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1 Inledning  
Av Romfördragets (nedan fördraget) artikel 2 framgår att fördragets mål 

bland annat är att tillförsäkra den ekonomiska utvecklingen inom 
gemenskapen, att främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av 
näringslivet inom gemenskapen som helhet, att säkerställa en hållbar 
tillväxt, en hög grad av konkurrensraft och en höjning av levnadsstandarden 
samt borga för tätare förbindelser mellan medlemsstaterna. I samma artikel 
omnämns etableringen av den gemensamma marknaden som en metod att 
uppnå dessa mål. De mål som anges i artikel 2 ska uppnås genom 
fullföljande av den gemensamma politik som anges i artikel 3, vilket bland 
annat innebär avskaffandet av handelshinder mellan medlemsstaterna på den 
interna marknaden (artikel 3(c)). De artiklar som syftar till att garantera 
dessa mål hittar man i fördragets tredje del. Utifrån dessa bestämmelser kan 
en gemensam marknad beskrivas som en marknad där varor, tjänster, 
personer och kapital kan cirkulera fritt mellan medlemsstaterna på samma 
sätt som inom en medlemsstats territorium. För den internationella handeln 
med varor, är kvantitativa import- och exportrestriktioner normalt sett 
sådana faktorer som verkar mest begränsande på denna fria rörlighet. 
Således förbjuder fördraget, genom de grundläggande bestämmelserna i 
artiklarna 28 och 29, införandet och existensen av sådana nationella åtgärder 
som utgör kvantitativa import- och exportrestriktioner mellan 
medlemsstaterna.  
 

Då en medlemsstat, genom att upprätta ett statligt handelsmonopol, 
förbehåller sig den exklusiva rätten till exempelvis import av en specifik 
vara, riskerar detta självklart att resultera i sådana begränsningar på 
gemenskapshandeln som fördraget vill undvika. Genom sin inköpspolitik 
kan medlemsstaten, via monopolet, avgöra hur stora kvantiteter av en viss 
vara som ska införas i landet. På motsvarande sätt kan ett statligt monopol 
med exklusiv rätt till export avgöra vilka produkter och hur stora kvantiteter 
av dessa som ska exporteras. Genom att använda sin exklusiva rätt kan 
monopolet störa lagen om tillgång och efterfrågan och påverka priserna på 
den inhemska marknaden. Ett statligt monopols handelshindrande verkan är 
speciellt markant i de fall det statliga monopolet, utöver exklusiv rätt till 
import eller export, dessutom har exklusiv rätt till produktion. Monopolet 
har då alla möjligheter och dessutom ett starkt intresse av att styra import 
och export så att försäljningen av den egna produktionen garanteras och 
dess priser kan upprätthållas.  
 

Problemet som, genom existensen av statliga handelsmonopol, kan 
uppstå på den fria marknaden är att det faktum att en medlemsstat, enligt 
förbudsbestämmelserna i artiklarna 28 eller 29, har ålagts att upphäva sina 
kvantitativa restriktioner är till liten nytta för en utländsk exportör som vill 
marknadsföra sina varor på ifrågavarande stats marknad om medlemsstaten 
istället har upprättat ett statligt handelsmonopol och genom detta vägrar 
köpa exportörens varor samt istället instruerar monopolet att köpa 
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motsvarande inhemska varor. Även i situationer då konkurrerande inhemsk 
produktion inte existerar kan, genom beaktande av andra hänsyn än 
skyddandet av inhemsk produktion, ett statligt handelsmonopol skapa 
begränsningar på import eller export.  
 

Statliga handelsmonopol ger följaktligen, på samma sätt som kvantitativa 
restriktioner, medlemsstaterna en möjlighet att med hänsyn till nationella 
intressen av olika slag begränsa gemenskapshandeln och kringgå den 
grundläggande principen om fria varurörelser samt snedvrida den fria 
konkurrensen. Med hjälp av statliga handelsmonopol kan detta ske utan att 
lagar och förordningar som kan angripas med hjälp av artiklarna 28 och 29 
behöver upprätthållas. Upphävandet av kvantitativa import- och 
exportrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan är således inte 
tillräckligt för att garantera den fria rörligheten för varor så länge statliga 
monopol, vilka är kapabla att begränsa handeln mellan medlemsstaterna, 
existerar. Detta insåg fördragsskaparna tidigt. Den mest närliggande 
lösningen var att inta en bestämmelse i fördraget som underkastade statliga 
handelsmonopol samma regler som kvantitativa restriktioner, det vill säga 
att införa ett generellt förbud mot statliga handelsmonopol. Starka politiska 
intressen var emellertid knutna till de då existerande statliga 
handelsmonopolen och ett direkt avskaffande av dessa var således inte 
politiskt möjligt. Samtidigt var de allmänna reglerna om upphävande av 
kvantitativa restriktioner, som framgått, inte tillräckliga för att komma till 
rätta med de problem som de statliga handelsmonopolen gav upphov till. En 
specialbestämmelse rörande de statliga handelsmonopolen skapades därför, 
nämligen nuvarande artikel 31.  

Bestämmelsen präglas av ett försök att förena de motstridiga intressen 
som nämnts ovan. De statliga handelsmonopolen ska således inte kunna 
användas för protektionistiska och handelsbegränsande syften, samtidigt 
som deras existens inte direkt förbjuds genom fördraget. 
 

1.1 Syfte och disposition 
Mot bakgrund av inledningen framgår att existensen av statliga 

handelsmonopol inom gemenskapen kan leda till begränsningar på den fria 
marknaden. Då de statliga handelsmonopolen regleras av en 
specialbestämmelse som inte kräver deras upphävande, men som samtidigt 
fordrar att hänsyn tas till den allmänna principen om fria varurörelser, kan 
avgränsningsproblem uppkomma i förhållande till de fördragsartiklar som 
ska garantera denna fria rörlighet.  

Syftet med denna uppsats är att därför att undersöka de statliga 
handelsmonopolens förhållande till principen om den fria rörligheten för 
varor, såsom denna uttrycks i artikel 28-30. Då statliga handelsmonopols 
existens och förehavanden främst regleras av specialbestämmelsen i artikel 
31, är det utifrån denna artikel som uppsatsens undersökning görs. 
Uppsatsen avser således att, mot bakgrund av artikel 31 och dess 
tillämpningsområde, försöka klargöra hur de statliga handelsmonopolen och 
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deras existens förhåller sig till ovan nämnda regler som garanterar den fria 
varurörligheten. 

För att möjliggöra en undersökning av kopplingen mellan sistnämnda 
artikel och artikel 28-30, utreds först den inverkan artikel 31 har på de 
statliga handelsmonopolen. Således granskas artikel 31: s ordalydelse, vilka 
typer av monopol som omfattas av bestämmelsen samt syfte och omfattning 
av den förpliktelse som nämnda artikel ålägger medlemsstaterna. Efter 
denna undersökning av artikel 31 följer en genomgång av hur bestämmelsen 
i allmänhet, enligt olika teorier, förhåller sig till övriga fördragsartiklar. 
Avslutningsvis mynnar undersökningen ut i en analys av hur artikel 31 och 
reglerna om den fria rörligheten för varor, artikel 28-30, enligt nuvarande 
praxis förhåller sig till varandra och vilka undantag som eventuellt kan 
göras gällande i situationer som faller under artikel 31.  

Utifrån denna analys försöker jag sedan ge en övergripande bild av hur 
förhållandet mellan nämnda bestämmelser inverkar på de statliga 
handelsmonopolen och vad detta får för resultat på den gemensamma 
marknaden. Den sammanfattande kommentar som avslutar uppsatsen gör 
inte anspråk på att vara heltäckande. Den syftar istället till att ge en 
kommentar till senare domstolspraxis och att om möjligt ge en förklaring till 
de frågetecken som uppkommit beträffande denna praxis med avseende på 
EG-domstolens (nedan Domstolen) ibland inkonsekventa och motstridiga 
uttalanden och fastställanden.  
 

1.2 Metod och material 
Uppsatsen bygger på en traditionell juridisk metod där genomgång och 

analys görs av lagstiftning, rättsfall samt doktrin. Främst grundas uppsatsen 
på en studie av lagtext och praxis från Domstolen, vilken i relevant mån 
omfattar yttranden från Generaladvokaterna. Därutöver har även doktrin och 
artiklar från juridiska skrifter använts. Nyare doktrin som specifikt 
behandlar statliga handelsmonopol är tämligen sällsynt. Större delen av 
relevant aktuell doktrin rör bestämmelserna om den fria rörligheten för varor 
alternativt exklusiva rättigheter i allmänhet och statliga handelsmonopol 
behandlas i denna doktrin endast i begränsad omfattning. Jag har därför varit 
tvungen att i viss mån och beträffande vissa delar av uppsatsen använda mig 
endast av ett mindre antal litterära källor, alternativt äldre material. Ett 
större antal oberoende och nyare källor är självfallet att föredra. Där detta 
inte har varit möjligt har jag emellertid försökt att likväl göra en så aktuell 
framställning som möjligt.  

Jag har, då det i doktrinen föreligger en mängd olika uppfattningar 
beträffande just hur artikel 31 ska tolkas, använt doktrin i den mån 
gemensamma uppfattningar och principer bland författarna har kunnat 
utläsas. I viss mån har emellertid, där sådana råder, skilda uppfattningar 
tagits upp och dessa har då ställts mot varandra. Detta för att ge en så 
heltäckande bild av rättsläget som möjligt. I övrigt har doktrin främst fått 
komplettera granskningen av Domstolens praxis. Uppsatsen bygger således 
framför allt på rättsfallsstudier som har analyserats i syfte att bidra till mer 
eller mindre konkreta slutsatser beträffande tolkningen av relevant lagtext 
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och av den inverkan Domstolens senare praxis haft på rättsläget inom 
gemenskapen. 
 

1.3 Avgränsning 
Jag har valt att inrikta mig på de statliga handelsmonopolens förhållande 

till den fria rörligheten för varor. Således inskränker sig uppsatsen till att 
behandla artikel 31 i förhållande till de grundläggande regler i fördraget som 
rör säkerställandet av denna fria rörlighet, närmare bestämt artikel 28-30. 
Övriga fördragsartiklar som kan bli aktuella då ett statligt handelsmonopol 
ifrågasätts och som har viss betydelse för säkerställandet av den fria 
rörligheten för varor har av utrymmesskäl utelämnats.  

Då uppsatsen rör fri rörlighet för varor, behandlas följaktligen inte 
handelsmonopolens förhållande till etableringsfriheten inom gemenskapen. 
Jag har vidare valt att utelämna konkurrensrättsliga aspekter.  

Uppsatsen har inriktats på de regler som riktar sig direkt till 
medlemsstaterna och de åtgärder som krävs av dessa för uppfyllande av 
fördragets mål. Jag har därför valt att inte behandla artikel 86(1). Först och 
främst hittas denna bestämmelse bland konkurrensreglerna, vilka redan har 
konstaterats falla utanför uppsatsens syfte. Artikel 86(1) är visserligen en 
förbudsbestämmelse som ålägger medlemsstaterna att, beträffande 
offentliga företag och företag som beviljats särskilda eller exklusiva 
rättigheter, inte vidta åtgärder som strider mot fördraget. Bestämmelsen 
riktar sig således, trots att den återfinnes bland konkurrensreglerna, till 
medlemsstaterna. Bland de verksamheter som faller under artikeln innefattas 
dessutom statliga handelsmonopol. Då denna regel emellertid, som nämnts, 
återfinnes bland konkurrensreglerna och främst reglerar de ifrågavarande 
företagens beteende, primärt är inriktad på att säkerställa iakttagandet av de 
gemenskapsrättsliga konkurrensreglerna samt inte specifikt omfattar statliga 
handelsmonopol, har jag dock valt att inte närmare undersöka denna artikel, 
trots att den kan vara av visst intresse vid en undersökning av statliga 
handelsmonopol.  

Då stycke två i artikel 86 har konstaterats vara den tillämpliga 
undantagsbestämmelsen i fall som regleras av artikel 31, vilken är grunden 
för undersökningen i denna uppsats, behandlas däremot artikel 86 i detta 
avseende. Inte heller i denna del görs emellertid några kopplingar till 
artikelns första stycke.    

Beträffande undersökningen av artikel 31 så begränsas denna till att 
endast omfatta artikelns nuvarande utformning, då betydelsen av artikel 31 
som övergångsbestämmelse främst är av historiskt intresse och då den 
nuvarande artikel 31 inte innehåller några materiella förändringar i 
förhållande till den äldre artikel 37. 
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1.4 Monopolbegreppet – allmän definition 
I allmänt språkbruk betecknar begreppet monopol en ensamrätt till någon 

form av verksamhet. Ofta rör det sig om ekonomisk verksamhet, såsom 
inköp, försäljning eller produktion. Begreppet kan ges en funktionell mening 
och betecknar då en situation, det vill säga själva ensamrätten i sig. Det 
åsyftar dock i allmänhet oftast företaget eller personen som innehar den 
ifrågavarande ensamrätten. Man talar då om monopol i institutionell 
mening.  

Då monopol uppstår självmant på marknaden, talar man om naturliga 
eller faktiska monopol, så kallade de facto monopol. Då det inte är fråga om 
ett naturligt monopol, utan en exklusiv rättighet som givits via lagstiftning 
så talar man om legala monopol eller de jure monopol. Denna typ av 
monopol ligger väldigt nära de rena monopolsituationerna då en ensam 
säljare själv kan sätta priser utan att behöva ta hänsyn till eventuella 
konkurrerande produkter. Detta gäller även i de fall statens ensamrätt på 
kontraktsmässig grund överförts till ett privat subjekt.  

De legala monopolen kan delas upp i olika kategorier, beroende på vilken 
form av ensamrätt som föreligger. Man talar således om tjänstemonopol, 
produktionsmonopol, importmonopol, exportmonopol, partihandelsmonopol 
samt detaljhandelsmonopol.1  

Det kan i princip sägas att fördragets artikel 82, vilken hittas bland de 
EG-rättsliga konkurrensreglerna, tar sikte på att avvärja de facto 
monopolens missbruk av sin dominanta position. Artikel 31 syftar å sin sida 
till att omforma de legala monopolen.2  

                                                 
1 Gundersen, Fridtjof Frank, Statlige handelsmonopoler og EF, 1973, s. 19 f 
2 Hesselrud, Mats, De offentliga monopolens förenlighet med EG, 1992, s. 6 
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2 Artikel 31 – innehåll och 
funktion 

2.1 Allmänt om artikel 31 
Artikel 31 lyder: 

 
1. Medlemsstaterna skall säkerställa att statliga handelsmonopol anpassas 
på sådant sätt att ingen diskriminering med avseende på anskaffnings- och 
saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas medborgare.  
 Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på varje organ genom 
vilket en medlemsstat, rättsligt eller i praktiken, direkt eller indirekt 
kontrollerar, styr eller märkbart påverkar import eller export mellan 
medlemsstaterna. Dessa bestämmelser skall även tillämpas på monopol som 
staten överlåtit på andra. 
 
2. Medlemsstaterna skall inte vidta några nya åtgärder som strider mot de 
principer som anges i punkt 1 eller som begränsar räckvidden av de artiklar 
som avser förbud mot tullar och kvantitativa restriktioner mellan 
medlemsstaterna. 
 
3. Om ett statligt handelsmonopol har en reglering som är utformad för att 
underlätta avsättningen eller det ekonomiska utbytet av jordbruksprodukter 
skall vid tillämpningen av reglerna i denna artikel likvärdiga garantier för 
sysselsättning och levnadsstandard tillförsäkras berörda producenter. 
        

Artikel 31 i dess nuvarande utformning skapades genom 
Amsterdamfördraget,3 för att ersätta de tillfälliga övergångsregler som 
upphörde att gälla efter den 31 december 1969. Artikel 31, som innan 
Amsterdamfördragets ikraftträdande benämndes artikel 37, innehöll tidigare 
sex punkter.4 De då existerande punkterna (3), (5) och (6) var 
övergångsbestämmelser och dessa togs därför bort i samband med 
skapandet av nämnda fördrag.5  

Bestämmelsen är och har varit kontroversiell vilket bland annat framgår i 
en artikel av Colliard i vilken han pratar om bestämmelsens ”dunkla 
klarhet” (the obscure clarity of Article 31).6 Vidare konstaterade Domstolen 

                                                 
3 Amsterdamfördraget trädde i kraft den 1maj 1999 
4 För att underlätta vidare läsning av uppsatsen, kommer ifrågavarande artikel hädanefter 
benämnas artikel 31. Detta även för de fall av exempelvis praxis och litteratur som hänvisar 
till artikel 31 i dess äldre utformning, det vill säga artikel 37  
5 Steinicke, Michael, Privilegerede virksomheder og EU-Retten, 2002, s. 130 
6 Oliver, Peter, Free movement of goods in the European Community: under articles 28 to 
30 of the EC Treaty, 2003, s. 427, med hänvisning i not 2 till Colliard, C A, L’obscure 
clarté de l’article 37 du traité de la Communauté économique européenne, Recueil Dalloz, 
1964, s. 266 
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själv i fallet Costa v. ENEL7 artikelns ”komplexitet”. Svårigheten att tolka 
artikeln beror till stor del på att den utformats på ett otydligt sätt med vaga 
uttryck som ”anpassning” och ”diskriminering”. Den politiskt känsliga 
aspekten av statliga monopol, beträffande frågor som nationell suveränitet 
och nationell ekonomisk politik, bidrar också till att öka 
tolkningssvårigheterna.8 Nämnda oklarheter har gjort att artikeln genom 
åren undergått ett antal skiftningar och de har också gjort att det redan 
komplicerade förhållandet mellan artikel 31 och övriga 
fördragsbestämmelser blivit än mer invecklat. Till ganska nyligen rådde 
dessutom den allmänna uppfattningen att bestämmelsen hade blivit 
föråldrad och Domstolens praxis före 1997 gav tydligt intrycket att artikel 
31 hade mycket liten, om ens någon, självständig betydelse och tillämpning 
vid sidan av dåvarande artikel 30 (nu 28).9 Regleringen av statliga 
handelsmonopol behandlades samtidigt av allt att döma utifrån dåvarande 
artikel 90 (nu 86),10 som hittas bland de EG-rättsliga konkurrensreglerna 
och som omfattar offentliga företag samt företag som beviljats exklusiva 
och särskilda rättigheter, vilket uteslöt tillämpningen av artikel 31.  

Att anse att artikel 31 mist sin relevans visade sig dock vara förhastat. 
Bestämmelsen har under de senaste åren upplevt något av en renässans. I 
oktober 1997 avgjorde Domstolen ett antal fall vilket gav artikeln ny kraft.11 
Dessa var Franzén,12 beträffande det svenska alkoholmonopolet, samt fyra 
fall som samtliga gällde gas- och elektricitetsmonopol.13 Det senaste målet 
av intresse, Hanner,14 i vilket det svenska apoteksmonopolet ifrågasattes, 
avgjordes 2005. 
 

2.1.1 Direkt effekt 
Både artikel 31(1) och 31(2) har enligt Domstolens praxis direkt effekt.15 

I Costa v. ENEL16 fastslogs att artikel 31(2) haft denna egenskap ända sedan 
fördragets ikraftträdande, medan artikel 31(1) i Pubblico Ministero v. 

                                                 
7 Mål C-6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 1141 
8 Buendia Sierra, José Luis, Exclusive rights and state monopolies under EC law: Article 86 
(formerly Article 90) of the EC Treaty, 1999, s. 77 
9 För att underlätta vidare läsning av uppsatsen, kommer ifrågavarande artikel hädanefter 
benämnas artikel 28. Detta även för de fall av exempelvis praxis och litteratur som hänvisar 
till artikel 28 i dess äldre utformning, det vill säga artikel 30 
10 För att underlätta vidare läsning av uppsatsen, kommer ifrågavarande artikel hädanefter 
benämnas artikel 86. Detta även för de fall av exempelvis praxis och litteratur som hänvisar 
till artikel 86 i dess äldre utformning, det vill säga artikel 90 
11 Oliver, 2003, s. 428; Steinicke, 2002, s. 131 
12 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909 
13 Mål C-157-160/94 Commission v. Netherlands, Italy, France & Spain (Gas and 
electricitymonopolies) [1997] ECR I-5699 
14 Mål C-438/02 Hanner [2005] 
15 Oliver, 2003, s. 429 
16 Mål C-6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 1141 
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Manghera (Manghera)17 och Rewe-Zentral v. HZA Landau (Rewe)18 sades 
ha direkt effekt sedan övergångsperiodens utgång.19

 

2.1.2 Import och export från och till icke-
medlemsstater 

I artikel 31(1) stycke två framgår att artikel 31 endast är tillämplig 
beträffande de företag som märkbart påverkar import och export ”mellan 
medlemsstaterna”. Import direkt från en icke-medlemsstat faller således 
utanför tillämpningsområdet för artikel 31.20 Detsamma gäller export direkt 
till en icke-medlemsstat.21 I fallet Hansen v. HZA Flensburg (Hansen II)22 
kom Domstolen fram till detta även utifrån placeringen och utformningen av 
artikel 31. Domstolen uttalade att:23

 
”....the provisions of that Article cannot be applied to products imported 
from third countries since the arrangements for the importation of such 
products are subject not to the provisions governing the internal market but 
to those relating to commercial policy”.  
 

Ovan sagda betyder dock inte att artikel 31 tillåter diskriminering av 
produkter härrörande från länder utanför gemenskapen. Enligt artikel 23 och 
24 anses en produkt som lagligen importerats till en medlemsstat från tredje 
land vara i fri omsättning inom gemenskapen. En produkt som importerats 
till en medlemsstat från en annan åtnjuter därför fördragets, inklusive artikel 
31, skydd, även i de fall produkten ursprungligen kommer från en icke-
medlemsstat.24

 

2.2 Artikel 31 och monopolbegreppet 

2.2.1 De facto monopol och de jure monopol 
Begreppet monopol innefattar, som nämnts, såväl en funktionell aspekt, 

det vill säga själva den exklusiva rättigheten som beviljats ett visst företag, 
som en institutionell aspekt som avser själva företaget som åtnjuter denna 
exklusiva rättighet.25 Då det i artikel 31 talas om ”monopol” får man därför 
intrycket av att den ifrågavarande enheten, för att falla under nämnda 
artikel, ska ha beviljats en exklusiv rättighet av något slag.26 Detta leder i 
                                                 
17 Mål 59/75 Pubblico Ministro v. Manghera (Manghera) [1976] ECR 91 
18 Mål 45/75 Rewe-Zentrale v. Hauptzollamt Landau/Pfalz (Rewe) [1976] ECR 181 
19 Oliver, 2003, s. 429 
20 Steinicke, 2002, s. 132 
21 Buendia Sierra, 1999, s. 88 
22 Mål 91/78 Hansen v. Hauptzollamt Flensburg (Hansen II) [1979] ECR 935 
23 Mål 91/78 Hansen II [1979] ECR 935, p. 19 
24 Buendia Sierra, 1999, s. 88 f 
25 Se mer om begreppet exklusiva rättigheter, Buendia Sierra, 1999, kap. 1 
26 Buendia Sierra, 1999, s 83 
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sin tur till att man får anta att monopolbegreppet i artikel 31 avser legala 
monopol, det vill säga enheter som av staten beviljats ensamrättigheter. Då 
de facto monopol uppstår på annat sätt än genom offentliga myndigheters 
uttryckliga beviljande av exklusiva rättigheter, är frågan huruvida även 
dessa monopol kan anses omfattas av artikel 31.27 I doktrin råder olika 
uppfattningar om detta.28 Steinicke menar att termen ”anpassa” i artikel 
31(1) stycke ett tyder på att staten ska ha möjlighet att förändra eller 
påverka monopolet ifråga. En effektiv statlig påverkan på ett monopol är 
endast möjlig då det rör sig om ett legalt monopol och det är följaktligen 
endast i dessa fall de offentliga myndigheterna har tillräckligt mycket 
inflytande för att anpassa monopolet. En anpassning av ett naturligt de facto 
monopol får således ske med hjälp av den konkurrensrättsliga bestämmelsen 
i artikel 82 och inte med hjälp av artikel 31.29

Artikel 31 får, mot bakgrund av detta, således anses endast omfatta 
statliga (de jure) monopol, det vill säga monopol skapade av staten i 
enlighet med nationell lag.30 De facto monopolen träffas istället av 
fördragets konkurrensregler och faller därmed utanför syftet med denna 
uppsats. Denna uppfattning stöds även av Borch.31

 

2.2.2 Begreppet handelsmonopol och övriga 
monopolformers ställning under artikel 31 

2.2.2.1 Handelsmonopol och varubegreppet 
Artikel 31 är, enligt sin ordalydelse, endast tillämplig på 

handelsmonopol. Begreppet handelsmonopol åsyftar företag som sysslar 
med handel med varor.32 Av denna anledning har bestämmelsen placerats i 
det kapitel i fördraget som rör kvantitativa restriktioner och åtgärder med 
motsvarande verkan beträffande varuhandel.33 I Costa v. ENEL34 fastslog 
Domstolen att artikel 31 kan tillämpas på monopol som avser å ena sidan:  
 
”transaktioner med en konkurrensutsatt handelsvara, som är föremål för 
handel mellan medlemsstaterna, och å andra sidan spelar en verksam roll i 
denna handel.”  
 

Det krävs alltså inte att varan ifråga verkligen är föremål för handel 
mellan medlemsstaterna, utan det räcker att möjligheten till detta finns. 

                                                 
27 Steinicke, 2002, s. 134 
28 Steinicke, 2002, s. 134, med hänvisning i not 291 till Thiesen, Rolf-Dieter, Die Stellung 
der staatlichen Handelsmonopole nach dem EWG-Vertrag unter besonderer 
Berücksichtigung der Gegelung des Tabaksmarkets, s. 74. Steinicke och Thiesen anser att 
artikel 31 inte kan anses omfatta de facto monopol. Buendia Sierra, 1999, s. 86, är 
emellertid av motsatt åsikt 
29 Steinicke, 2002, s. 135 
30 Blum, Françoise, Logue, Anne, State monopolies under EC law, 1998, s. 120 
31 Borch, Alex, Romatraktatens artikkel 37, 1991, s.10 
32 Blum m.fl., 1998, s. 120 
33 Oliver, 2003, s. 427 
34 Mål C-6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 1141 
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Exempel på varor som omfattas eller har omfattats av statliga 
handelsmonopol är tobak, tobaksprodukter (såsom cigarettändare), 
tändstickor, alkohol, bananer, krut och andra sprängämnen, elektricitet, olja, 
salt, gas samt telefoner och telekommunikationsutrustning.35

Handelsmonopolen täcker import, export och marknadsföring av varor.36  
Varubegreppet i artikel 31 har samma innebörd som det har i artiklarna 28 
och 29, vilket fastslogs av domstolen i fallet Sacchi37 just mot bakgrund av 
artikel 31: s placering i fördraget samt att man i bestämmelsen använder sig 
av termer som ”import”, ”export” och ”produkter”.38  
 

2.2.2.2 Tjänstemonopol 
I det ovan nämnda fallet Sacchi39 kom Domstolen fram till att monopol 

på TV-reklam utgör en tjänst enligt nuvarande artikel 49 och därför inte 
faller under tillämpningsområdet för artikel 31. Ett tjänstemonopol faller 
således inte under handelsmonopolsbegreppet.40 Avgörandet i Sacchi 
bekräftades senare i Société Coopérative du Béarn v. Mialocq (Mialocq).41 I 
sistnämnda fall tillade Domstolen dock att:42  
 
”...the possibility cannot be ruled out that a monopoly over the provision of 
services may have an indirect influence on trade in goods between Member 
States. Thus an undertaking or group of undertakings which exercises a 
monopoly over the provision of certain services may contravene the 
principle of the free movement of goods, if, for example, such a monopoly 
leads to discrimination against imported products as opposed to products of 
domestic origin.” 
 

I vissa fall är en vara nära kopplad till en tjänst av ett visst slag. Ett 
företag kan exempelvis ha beviljats monopol över en viss vara och därtill en 
tjänst med anknytning till denna vara. På telekommunikationsområdet 
ansågs exempelvis ett monopol över telefoniutrustning generellt sett 
innefatta ett monopol även över installationstjänster och underhåll av 
produkterna ifråga.43 På motsatt sätt kan ett tjänstemonopol i sig innefatta 
ett varumonopol genom att varan ifråga har en naturlig anknytning till den 
monopoliserade tjänsten. Tjänstemonopolet kan därigenom utöva indirekt 
inflytande över varuhandeln mellan medlemsstaterna genom att behandla 
importerade och inhemska varor olika och det kan då bedömas även mot 
bakgrund av artikel 31.44 Ett exempel på detta är fallet Bodson.45 I detta fall 

                                                 
35 Blum m.fl., 1998 s. 120; Molde, Jørgen, Vesterdorf, Bo, Holst-Christensen, Nina, Hagel-
Sørensen, Karsten, EU-Karnov, 2005, s. 193 
36 Blum m.fl., 1998, s. 120 
37 Mål 155/73 Giuseppe Sacchi (Sacchi) [1974] ECR 409 
38 Oliver, 2003, s. 429 
39 Mål 155/73 Sacchi [1974] ECR 409 
40 Ibid p.10 
41 Mål 271/81 Soc. Coopérative du Béarn v. Mialocq m.fl. (Mialocq) [1983] ECR 2057 
42 Mål 271/81 Mialocq [1983] ECR 2057, p 10 
43 Blum m.fl., 1998, s. 106; Terminal Equipment Directive, 88/301/EEC; Mål C-202/88 
French Republic v. Commission (Terminal Equipment) [1991] ECR I-1223 
44 Molde m.fl., 2005, s. 192, p. 13 
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inbegrep ett monopol över begravningstjänster även monopol över sådana 
produkter som ansågs ha nära anknytning till denna typ av tjänster, såsom 
kistor och marmorverk. Ytterligare ett exempel är fallet Gervais.46

Ett tjänstemonopol kan alltså under vissa omständigheter falla under 
reglerna om fri rörlighet för varor, nämligen om tjänstemonopolet ifråga, 
genom sin nära anknytning till en vara av ett visst slag, direkt påverkar 
handeln med varor mellan medlemsstaterna.47

 

2.2.2.3 Produktionsmonopol  
Även produktionsmonopol har ansetts falla utanför artikel 31 och anses 

alltså generellt sett inte utgöra ett statligt handelsmonopol enligt denna 
bestämmelse.48 Avgränsningsproblem kan dock uppstå i de fall ett organ 
som givits monopol beträffande produktionen av en vara också ges exklusiv 
rätt att sälja denna, åtminstone när det gäller försäljning på 
detaljhandelsstadiet.49  

Enligt Buendia Sierra tillåter existensen av ett produktionsmonopol i 
många fall medlemsstaten att påverka importen av råmaterial samt att 
kontrollera exporten av färdiga produkter. Detta leder till att 
produktionsmonopol, enligt honom, bör kunna anses utgöra statliga 
handelsmonopol och att de därmed också kan falla under artikel 31. Buendia 
Sierra påpekar dock att detta inte nödvändigtvis betyder att artikel 31 
förbjuder sådana exklusiva rättigheter (se mer nedan, avsnitt 2.4.1.2.5, 
beträffande exklusivrättigheternas förenlighet med artikel 31).50  

I fallet Commission v. Netherlands (electricity)51 fann Domstolen att det 
rörde sig om ett statligt handelsmonopol trots att den nederländska 
regeringen bestred detta. Den nederländska regeringen hävdade att 
monopolet ifråga (SEP) inte var ett handelsmonopol då dess främsta uppgift 
var att på nationell nivå planera och sätta i gång produktionsenheter samt att 
dela produktions- och transportkostnader. Detta innebar att SEP inte 
utövade någon kommersiell verksamhet i egentlig mening och därför inte 
utgjorde ett statligt handelsmonopol.52 Domstolen avvisade detta argument 
genom att peka på att artikel 31 är tillämplig på sådana situationer då en 
nationell myndighet befinner sig i en position genom vilken den kan 
kontrollera, styra eller märkbart påverka handeln mellan medlemsstaterna 
genom ett organ som upprättats just för detta syfte, vilket var fallet med det 
ifrågavarande monopolet, trots att dess huvudsakliga uppgifter låg inom 
produktionsområdet.53  
 

                                                                                                                            
45 Blum m.fl., 1998, s. 106; Mål 30/87 Bodson v. SA Pompes Funebres (Bodson) [1988] 
ECR 2479  
46 Mål C-17/94 Gervais m.fl. (Gervais) [1995] ECR I-4353 
47 Ibid p. 35-37 
48 Oliver, 2003, s. 427 
49 Oliver, 2003, s. 430; Mål 90/82 Commission v. France (tobacco I) [1984] ECR 2011 
50 Buendia Sierra, 1999, s. 84, not 35 
51 Oliver, 2003, s. 430; Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-
5699  
52 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 19 
53 Ibid p. 20 
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2.2.2.4 Detaljhandels – och partihandelsmonopol 
Artikel 31 är tillämplig på såväl detaljhandelsmonopol som 

partihandelsmonopol, vilka alltså båda definieras som handelsmonopol. 
Detta framgår tydligt av fallet Commission v. France (tobacco I)54 i vilket 
man ansåg att en åtgärd i form av priskontroll på tobak i detaljistledet skulle 
undersökas mot bakgrund av (och sedan befanns strida inter alia mot) artikel 
31 då det statliga monopolet åtnjöt såväl exklusiva produktions- som 
detaljhandelsrättigheter.55

 

2.2.2.5 Importlicenssystem 
Domstolen konstaterade i fallet Commission v. France (Artificial 

insemination)56 att ett importlicenssystem inte i sig utgör ett statligt 
monopol. Denna uppfattning, som även kommissionen anslöt sig till, är 
rimlig då termen ”statligt monopol” knappast kan anses innefatta ett system 
skapat av staten genom vilket vem som helst har rätt att ansöka om en 
import-, export- eller detaljhandelslicens och som endast baseras på 
objektiva kriterier som är lätta att uppfylla. För det första är ett system 
genom vilket vem som helst ges möjlighet att delta, både rättsligt och i 
praktiken, överhuvudtaget inte ett ”monopol”. För det andra ger inte ett 
sådant system staten möjlighet att kontrollera, styra eller märkbart påverka 
import och export på det sätt som krävs i artikel 31(1) andra stycket (se mer 
om märkbar påverkan nedan, avsnitt 2.3.2.1.2).57

I överensstämmelse med ovan nämnda fall, fastslog Domstolen i målet 
Banchero58 vidare att artikel 31 inte var tillämplig på en statlig bestämmelse 
som stadgade att detaljhandel med tobaksvaror förbehölls sådana 
detaljhandlare som hade fått tillstånd av det offentliga. Detta då det 
offentliga inte hade någon möjlighet att kontrollera eller påverka 
detaljhandlarnas dispositioner beträffande inköp, vare sig för att säkra 
avsättningen av monopolets egna varor eller för att främja eller begränsa 
införsel av tobaksvaror från andra medlemsstater.59  
 

2.3 Tillämpningsområdet för artikel 31 
Artikel 31 riktar sig till medlemsstaterna och huvudsituationen på vilken 

artikel 31 är tillämplig hittar man i artikel 31(1). Första stycket i artikel 
31(1) ålägger medlemsstaterna förpliktelsen att anpassa sina statliga 
handelsmonopol. Andra stycket i artikel 31(1) tillägger:  
 
Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på varje organ genom vilket 
en medlemsstat, rättsligt eller i praktiken, direkt eller indirekt kontrollerar, 

                                                 
54 Mål 90/82 Commission v. France (tobacco I) [1984] ECR 2011 
55 Oliver, 2003, s. 430 
56 Mål 161/82 Commission v. France (Artificial Insemination) [1983] ECR 2079 
57 Oliver, 2003, s. 432 
58 Mål C-387/93 Banchero [1995] ECR I-4663 
59 Ibid p. 30-31 
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styr eller märkbart påverkar import eller export mellan medlemsstaterna. 
Dessa bestämmelser skall även tillämpas på monopol som staten överlåtit 
på andra. 
 

Såsom både Generaladvokat (nedan GA) Cosmas och GA Léger 
påpekade förutsätter denna definition att två olika kriterier förenas. För att 
artikel 31 ska bli tillämplig krävs ett organisationselement och ett 
funktionselement.60    
 

2.3.1 Organisationselementet 

2.3.1.1 Den kommersiella karaktären hos ett 
handelsmonopol  

Organisationselementet förutsätter först och främst, för tillämpning av 
artikel 31, att det statliga monopolet avser handel. Den kommersiella 
karaktär som krävs hos de monopol som åsyftas i artikel 31 och som gör att 
de definieras som handelsmonopol, betyder att dessa enheter är ”företag” i 
konkurrensrättslig mening.61 Det konkurrensrättsliga företagsbegreppet 
utgörs av enheter som utövar viss ekonomisk aktivitet, det vill säga bedriver 
handel med varor eller tjänster på en viss marknad.62 Enligt avsnitt 2.2.2.1 
och 2.2.2.2 ovan omfattar handelsmonopolbegreppet emellertid endast 
varumonopol, medan tjänstemonopol, såvida de inte har en direkt inverkan 
på handeln med varor mellan medlemsstaterna, faller utanför definitionen. 
Statliga handelsmonopol är således enheter som utövar någon form av 
ekonomisk aktivitet, det vill säga import, export och /eller distribution av 
specifika produkter.63  

Ett organ som endast bedriver administrativ verksamhet och handhar 
myndighetsutövning utan att på något sätt vara inblandat i utförandet av en 
ekonomisk aktivitet är inte ett företag och kan därför inte heller vara ett 
statligt handelsmonopol enligt artikel 31. Däremot kan ett statligt organ som 
utför en ekonomisk aktivitet och som samtidigt har reglerande funktioner 
eller på annat sätt ägnar sig åt icke-ekonomiska aktiviteter vara ett statligt 
handelsmonopol.64 Ett exempel på detta är det italienska tobaksmonopolet, 
AAMS. Det statliga organet ifråga bedrev ekonomiska aktiviteter 
(produktion och import av samt partihandel med tobak), men utövade 
dessutom offentliga myndighetsfunktioner (beviljande av 
detaljhandelsrättigheter).65  

För att avgöra huruvida ett organ är ett statligt handelsmonopol tittar man 
främst på dess funktioner och inte på dess institutionella karaktär. Ett organ 
                                                 
60 GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 
28; GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 32 
61 Buendia Sierra, 1999, s. 80 
62 Se exempelvis Mål 118/85 Comm. v. Italy [1987] ECR 2599, p. 7; Mål C-35/96 Comm. v. 
Italy [1998] ECR 3851, p. 36; Mål C-309/99 Wouters m.fl. [2002] ECR 1577, p. 47  
63 Buendia Sierra, 1999, s. 80; Steinicke, 2002, s. 133 
64 Buendia Sierra, 1999, s. 81; Steinicke, 2002, s. 133; Mål 90/82 Commission v. France 
(tobacco I) [1984] ECR 2011  
65 Buendia Sierra, 1999, s. 81; Mål C-387/93 Banchero [1995] ECR I-4663, p. 49 
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som är en integrerad del av den statliga administrationen och som saknar 
egen rättslig status kan fortfarande utföra en ekonomisk aktivitet. Detta 
faktum ger organet i fråga karaktären av ett företag i fördragets mening och 
gör det till ett statligt handelsmonopol i enlighet med artikel 31. Så var fallet 
med det italienska tobaksmonopolet,66 vilket handhades av ett organ som 
utgjorde en integrerad del av det italienska finansdepartementet. Denna typ 
av fall är dock inte så vanliga. Normalt sett har företaget som utför 
aktiviteten ifråga egen rättslig status, trots att det nästan alltid står under 
medlemsstatens direkta kontroll.67  
 

2.3.1.2 Den statliga karaktären hos ett 
handelsmonopol 

Kravet på monopolets kommersiella karaktär medför att begreppet 
statligt handelsmonopol avser samma sak som begreppet företag i 
konkurrensrättslig mening, då sistnämnda begrepp omfattar ”varje enhet 
som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form och 
sättet för dess finansiering”.68 Utöver detta kräver organisationselementet 
emellertid att den ifrågavarande enheten dessutom är av statlig karaktär.69

2.3.1.2.1 Offentliga organ och offentliga företag 
Kravet på att monopolet är av statlig karaktär innebär att den 

ifrågavarande enheten måste ha ett särskilt samband med staten.70 I artikel 
31(1) stycke två fastslås att skyldigheten att anpassa handelsmonopol gäller 
alla organ genom vilka staten kan påverka gemenskapsrättslig import och 
export. Ett statligt handelsmonopol kan således vara en del av 
förvaltningen71 och utövas av ett departement, en departementsavdelning 
eller ett regeringsorgan, eller vara ett självstyrande offentligt företag.72 I 
samtliga fall har staten möjlighet att utöva direkt kontroll över 
verksamheten.73 Att artikel 31 implicit ålägger staten ansvar för monopolets 
agerande och kräver att staten ”anpassar” monopolet ifråga antyder ett 
särskilt nära förhållande mellan staten och den ifrågavarande enheten eller 
verksamheten.74  
 

                                                 
66 Mål 78/82 Commission v. Italy (tobacco) [1983] ECR 1955; Mål C-387/93 Banchero 
[1995] ECR I-4663 
67 Buendia Sierra, 1999, s. 81 
68 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 33; Mål C-41/90 Höfner and Elser v. 
Mactroton (Höfner) [1991] ECR I-1979, p. 21 
69 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 34 
70 Oliver, 2003, s. 431 
71 Se exempelvis Mål 30/87 Bodson [1988] ECR 2479, p. 13 
72 Se exempelvis Mål C-158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 2; Mål 
C-159/94 Comm. v. France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 3; Mål C-189/95 
Franzén [1997] ECR I-5909, p. 15 
73 Blum m.fl., 1998, s. 121 
74 Buendia Sierra, 1999, s. 82 
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2.3.1.2.2 Privata företag som tilldelats exklusiva eller 
särskilda rättigheter 

Användandet av begreppet ”medlemsstat” i artikel 31 förefaller till en 
början antyda att de företag som åsyftas i artikeln nödvändigtvis måste vara 
offentligt ägda företag, det vill säga företag som står under direkt kontroll av 
de offentliga myndigheterna i medlemsstaterna.75 Artikel 31 riktar sig 
visserligen till medlemsstaterna och ålägger dem, som framkommit, 
ansvaret för monopolens agerande och en förpliktelse att anpassa dessa. 
Förhållandet mellan medlemsstaten och företaget måste dock inte 
nödvändigtvis ha denna form av direkt kontrollkaraktär. Andra stycket i 
artikel 31(1) visar klart, genom formuleringen ”monopol som staten 
överlåtit på andra”, att bestämmelsen är tillämplig även när förhållandet är 
friare.76 Begreppet statligt handelsmonopol ska således inte förstås så att det 
endast omfattar statligt ägda verksamheter med lagstadgat monopol på 
handeln med en viss vara. Så länge staten har någon form av inflytande över 
den ifrågavarande enhetens agerande beträffande import eller export rör det 
sig om ett statligt handelsmonopol. Begreppet omfattar följaktligen även 
monopol som skapats genom statens beviljande av exklusiva rättigheter till 
privata företag.77 I dessa fall beror statens möjlighet till påverkan över 
företagets import eller export på det faktum att staten har ett avgörande 
inflytande över företaget ifråga genom att företaget av staten har givits dessa 
särskilda eller exklusiva rättigheter. Inga andra faktorer, såsom lagstiftning 
som tillåter staten att fastställa importmängder, krävs.78   

Vad beträffar det statliga inflytandet, ska formuleringen ”rättsligt eller i 
praktiken” inte tolkas som en utvidgning av artikelns tillämpningsområde 
till att omfatta sådana privata företag som åtnjuter monopol utan någon som 
helst inblandning av staten (de facto monopol). Artikelns andra mening 
omfattar endast sådana privata företag till vilka staten har tilldelat särskilda 
befogenheter som rent faktiskt skapar ett monopol, det vill säga monopol 
som bygger på myndighetsbeslut vars ensamrätt garanteras rättsligt, så 
kallade de jure monopol. Rent ekonomiska monopol omfattas, som 
konstaterades ovan, därmed inte av artikel 31. I annat fall skulle artikel 31, 
som tidigare framkommit, inkräkta på tillämpningsområdet för artikel 82 
och övriga konkurrensregler i fördraget.79  
Ett statligt handelsmonopol kan följaktligen föreligga antingen då det 
offentliga (staten) äger den kommersiella verksamheten ifråga, eller då 
denna verksamhet blivit tilldelad en ensamrätt av något slag, det vill säga 
beviljats monopolställning.  

                                                 
75 Steinicke, 2002, s. 132 
76 Buendia Sierra, 1999, s. 82 
77 Steinicke 2002, s. 132 f; exempelvis Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) 
[1997] ECR I-5699, p. 2-4; GA Roemer i Mål 82/71 S.A.I.L v. Italy (S.A.I.L) [1972] ECR 
119; GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 22, 34 
78 Buendia Sierra, 1999, s. 82; Mål 30/87 Bodson [1988] ECR 2479, p.14 förefaller hävda 
det motsatta, men i Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699 
tycks Domstolen rätta till felet. För liknande resonemang se Mål 13/70 Francesco & 
Cinzano GmbH v. Hauptzollamt Saarbrücken (Cinzano) [1970] ECR 1089 samt GA 
Roemer i Mål 82/71 S.A.I.L [1972] ECR 119 
79 Oliver, 2003, s. 431 
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I de flesta fall utövas statlig kontroll eller påverkan på import eller export 
genom ett ensamt företag eller offentligt organ. Artikel 31 är dock tillämplig 
även då statens märkbara påverkan på importen sker genom ett flertal 
företag eller organ som antingen agerar tillsammans eller enskilt.80 
Bestämmelsen har alltså ansetts täcka situationer då monopolet utövas av en 
grupp av företag eller av regionala statliga enheter såsom lokala 
myndigheter.81 I de fall då en grupp av företag åtnjuter regionala exklusiva 
rättigheter, är det faktum att gruppen är kapabel att märkbart påverka 
gemenskapshandeln tillräckligt för att gruppen ska definieras som ett statligt 
handelsmonopol under artikel 31. Avgörande i sådana situationer är 
beviljandet av de exklusiva rättigheterna, vilket ger staten möjlighet att 
utöva direkt inflytande över företagsgruppen och indirekt sådant över 
gemenskapshandeln.82  

Tidigare hävdades av vissa författare att artikel 31, då denna hänvisar till 
”medlemsstaterna”, endast åsyftar monopol som kontrolleras eller beviljas 
av de centrala myndigheterna i medlemsstaterna. Enligt Steinicke bör detta 
inte vara fallet. Steinicke hänvisar till andra bestämmelser i fördraget, i vilka 
det direkt hänvisas till ”staten”. I dessa bestämmelser ses hänvisningen till 
staten utan undantag som en hänvisning till ”det offentliga”, oftast i vid 
bemärkelse.83 Följaktligen bör även den hänvisning till ”statliga” 
handelsmonopol som hittas i artikel 31 ses som en hänvisning till alla 
handelsmonopol som beviljats exklusivrättigheter av en offentlig instans i 
någon form.84 I fallet Bodson85 fastslogs, i överensstämmelse härmed, att 
inte bara centralt styrda monopol, utan även regionalt och lokalt styrda 
sådana ska anses omfattas av artikel 31.86 Ett vidmakthållande av 
uppfattningen att sådana monopol inte omfattas av artikel 31 skulle ha givit 
medlemsstaterna möjlighet att undvika tillämpningen av nämnda artikel 
genom att helt enkelt omforma ett nationellt monopol till ett stort antal 
lokala eller regionala monopol. Lokala och regionala monopol, även i de fall 
de är begränsade till att omfatta en viss del av det nationella territoriet, kan 
alltså falla under artikel 31 så länge övriga förutsättningar för detta - främst 
det faktum att monopolet ifråga märkbart påverkar import eller export - är 
uppfyllda.87 Hur stor del av det nationella territoriet som måste täckas innan 
ett antal lokala monopol kan sägas märkbart påverka den mellanstatliga 

                                                 
80 Buendia Sierra, 1999, s. 86 
81 Blum m.fl., 1998, s. 121; Mål 30/87 Bodson [1988] ECR 2479, p. 13  
82 Buendia Sierra, 1999, s. 86 
83 Steinicke, 2002, s. 133; se exempelvis Mål 45/87 Commission v. Ireland (Dundalk) 
[1988] ERC 4929, i vilket en kommun hölls ansvarig för överträdelse av artikel 28, trots att 
denna artikel hänvisar till medlemsstaterna samt processen riktades mot en medlemsstat - 
Irland  
84 Steinicke, 2002, s. 133; Buendia Sierra, 1999, s. 83; GA Da Cruz Vilaça i Mål 30/87 
Bodson [1988] ECR 2479, p. 32-36; GA Roemer i Mål 82/71 S.A.I.L [1972] ECR 119  
85 Mål 30/87 Bodson [1988] ECR 2479 
86 Mål 30/87 Bodson [1988] ECR 2479, p. 13; se även GA Da Cruz Vilaça i Mål 30/87 
Bodson [1988] ECR 2479, p. 32-36; GA Roemer i Mål 82/71 S.A.I.L [1972] ECR 119. 
Detta gäller emellertid inte när den lokala myndigheten i sin tur fördelar uppgiften vidare 
till oberoende privata företag. I dessa fall har varken staten eller de lokala myndigheterna 
kontroll över verksamhetens agerande 
87 Steinicke, 2002, s. 133; Burrows, F, State monopolies, Yearbook of European Law, 1983, 
s. 28  
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handeln och sålunda falla in under artikel 31 är fortfarande oklart (se mer 
om märkbar påverkan nedan, avsnitt 2.3.2.1.2.)88

Oavsett vad som framkommit ovan, är artikel 31 emellertid inte tillämplig 
på situationer i vilka, som i Bodson,89 staten anförtror en lokal myndighet 
tillhandahållandet av en service samt försäljningen av produkter och den 
lokala myndigheten i sin tur anförtror ett eller flera oberoende privata 
företag uppgiften. Anledningen till detta är att den effekt på handeln som då 
möjligen uppstår inte grundas på vare sig statens eller de lokala 
myndigheternas agerande, utan på de privata företagens självständiga 
beteende.90

2.3.2 Funktionselementet 

2.3.2.1 Företagets/organets påverkan på 
gemenskapshandeln 

För att ett företag ska anses vara ett statligt handelsmonopol i enlighet 
med artikel 31(1), måste det uppfylla två förutsättningar, varav den första – 
organisationselementet - har behandlats ovan: 
 

- Enheten eller organet måste ha en viss anknytning till medlemsstaten 
så att staten kan utöva ett avgörande inflytande över denna enhets 
handlingar. 

  
Ytterligare en förutsättning måste dock föreligga: 

 
- Enheten eller organet måste inneha eller ha beviljats en position som 

tillåter medlemsstaten att, via enheten eller organet, kontrollera eller 
materiellt påverka import/export av varor från/till andra 
medlemsstater.91 

 

2.3.2.1.1 Exklusiva rättigheter – kontrollbegreppet 
Enligt det funktionella elementet avser artikel 31 en situation där de 

statliga myndigheterna åtminstone märkbart kan påverka handeln mellan 
medlemsstaterna med hjälp av det ovannämnda organet eller den 
ovannämnda enheten. Att räckvidden av artikel 31 begränsas till att omfatta 
endast sådana monopol som märkbart påverkar import och export framgår 
av artikel 31(1) stycke två. Sådana monopol som inte har någon effekt på 
varuhandeln mellan medlemsstaterna faller följaktligen utanför artikelns 
tillämpningsområde.92  

Då ett företag av staten beviljats en exklusiv import- eller exporträttighet 
faller det således automatiskt under artikel 31, då rättigheten ger företaget 

                                                 
88 Oliver, 2003, s. 431 f 
89 Mål 30/87 Bodson [1988] ECR 2479 
90 Blum m.fl., 1998, s. 121; Mål 30/87 Bodson [1988] ECR 2479, p. 14  
91 Buendia Sierra, 1999, s. 81 f 
92 Ibid s. 84 
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rätt att, med stöd i lag, kontrollera eller styra import och export.93 Exklusiva 
import- och exporträttigheter är dock inte de enda exklusiva rättigheter som 
skapar denna effekt.94 Även exklusiva marknadsföringsrättigheter kan ge 
företag som åtnjuter sådana rättigheter möjlighet att, åtminstone indirekt, 
kontrollera eller styra import eller export.95 Att staten har beviljat företaget 
den exklusiva rättigheten ifråga, ger staten, via dess kontroll över företaget, 
möjlighet att indirekt kontrollera gemenskapshandeln.  
I de fall konkurrenter existerar på marknaden, det vill säga då organet eller 
företaget inte innehar en exklusiv rättighet, uppkommer frågan om organet 
eller företaget kan sägas ha möjlighet att ”märkbart påverka” import eller 
export mellan medlemsstaterna.96

 

2.3.2.1.2 Andra rättigheter – begreppet märkbar påverkan  
     Artikel 31(1) stycke två utvidgar  bestämmelsens räckvidd till att omfatta 
även sådana situationer som inte traditionellt sett definieras som monopol.97 
Se exempelvis Domstolens uttalande i fallet Cinzano:98

 
”This definition is worded in deliberately general terms so as to include 
activities by which the State concerned acts only ”de facto” or 
”indirectely” in trade between Member States as well as activities by which, 
far from ”supervising” or ”determining” such trade, it is satisfied merely 
by ”influencing” it.”  
 

Det krävs följaktligen inte att staten kontrollerar eller styr import eller 
export. Det är tillräckligt om staten kan påverka handeln, även om denna 
påverkan endast sker indirekt, genom ett företag som utövar märkbart 
inflytande på gemenskapshandeln.99

I fallet Commission v. Greece (Greek Oil)100 klargjorde Domstolen sitt 
uttalande. Det konstaterades att även om importkvoter hade införts på en 
marknad i syfte att gradvis anpassa ett existerande importmonopol så var 
enheten fortfarande ett monopol enligt definitionen i artikel 31. Trots att 
företaget ifråga endast fick importera 65 procent av den totala marknaden, 
det vill säga dess importrätt täckte inte hela marknaden och var därför inte 
en ”monopolrättighet” i traditionell mening, ansågs det alltså inneha 
monopolställning.101 Anledningen till detta var att staten, genom det 
ifrågavarande företaget fortfarande, direkt och rättsligt, kunde märkbart 

                                                 
93 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 20. I detta fall 
uttalade Domstolen att en exklusiv rätt till import ipso facto ger den aktuella enheten 
möjlighet att kontrollera eller styra importen  
94 Buendia Sierra, 1999, s. 84; se Mål C-160/94 Comm. v. Spain (electricity) [1997] ECR I-
5851, p. 21 - trots att den spanska lagstiftningen inte innefattade exklusiv rätt till import 
innebar detta inte att den inte föll under artikel 31 
95 Buendia Sierra, 1999, s. 84 
96 Borch, 1991, s. 13 
97 Buendia Sierra, 1999, s. 84 
98 Mål 13/70 Cinzano [1970] ECR 1089, p. 5 
99 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 35 
100 Mål C-347/88 Commission v. Greece (Greek Oil) [1990] ECR I-4747 
101 Buendia Sierra, 1999, s. 84; Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 41  
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påverka varuimporten. För att statens påverkan ska anses vara märkbar är 
det alltså inte nödvändigt att den kontrollerar all import eller export.102  

I Commission v. Netherlands (electricity)103 uttalade Domstolen att en 
exklusiv rätt att importera elektricitet i syfte att marknadsföra denna, tillåter 
rättighetsinnehavaren att märkbart påverka elektricitetsimporten, även efter 
att direktimporten av elektricitet för eget bruk liberaliserats. Slutförbrukarna 
kunde i detta fall fritt importera elektricitet för eget bruk, vilket innebar att 
exportörer som var etablerade i andra medlemsstater hade rätt att leverera 
elektricitet till Nederländerna. Emellertid var det enligt nationell lag endast 
det statliga monopolet (SEP) som hade rätt att importera elektricitet för 
offentlig distribution. Detta ledde till att exportörer etablerade i andra 
medlemsstater endast kunde leverera elektricitet till en begränsad kategori 
slutförbrukare. Trots att ensamrätten alltså inte omfattade all import, ansågs 
ett monopol föreligga då staten, via det statligt ägda företaget, märkbart 
kunde påverka importen.104  

Även ett företag som åtnjuter särskilda rättigheter, i motsats till exklusiva 
sådana, kan anses inneha monopolställning och falla under artikel 31 under 
förutsättning att den ifrågavarande rättigheten ger företaget möjlighet att 
märkbart påverka import eller export. Enbart beviljandet av import- eller 
exportlicenser anses emellertid, som framkommit ovan i avsnitt 2.2.2.5., 
generellt sett inte i sig vara tillräckligt för att ett företag ska falla under 
artikel 31. Ett företag som innehar en importlicens faller under artikel 31 
endast om det för det första kan visas att staten kontrollerar företaget i fråga 
och för det andra att licensen styr eller märkbart påverkar import eller 
export.105  

Kravet på märkbar påverkan på import eller export innebär att organet 
eller företaget ifråga, för att anses vara ett statligt handelsmonopol enligt 
artikel 31, inte nödvändigtvis behöver vara den enda marknadsaktören som 
handlar med den monopoliserade varan. Avgörande är om organet eller 
företaget, genom lagstadgade rättigheter beviljade av staten, innehar en 
sådan ställning på marknaden att medlemsstaten därigenom kan utöva 
åtminstone märkbar påverkan på import eller export.106

Märkbarhetskravet i artikel 31(1) stycke två ska förmodligen ses som en 
form av minimigräns, det vill säga ett krav på en viss grad av påverkan på 
import eller export.107 I Greek Oil108 ansåg Domstolen, som framkommit, 
att en ensamrätt till import som utgjorde 65 procent av den totala marknaden 
gav möjlighet till märkbar påverkan över importen. Domstolen fastslog 
emellertid aldrig uttryckligen någon exakt procentsats som kan anses 
tillräcklig för att märkbarhetskriteriet ska anses vara uppfyllt. Då Domstolen 
mycket sällan torde få möjlighet att göra detta, bör kanske ifrågavarande 
                                                 
102 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 35 
103 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 17-18 
104 Buendia Sierra, 1999, s. 85; Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] 
ECR I-5699 
105 Buendia Sierra, 1999, s. 85. Så var exempelvis inte fallet i Mål C-387/93 Banchero 
[1995] ECR I-4663 och Mål 161/82 Commission v. France (Artificial Insemination) [1983] 
ECR 2079 
106 Molde m.fl., 2005, s. 192 
107 Steinicke, 2002, s. 139 
108 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 41 
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procentsats inte användas som en säker måttstock beträffande 
märkbarhetskravet.109  

2.4 Förpliktelserna i artikel 31(1) och (2) 
samt artikel 31(3) 

2.4.1 Justeringen av statliga handelsmonopol 
enligt artikel 31(1)  

Efter den inledande genomgången av artikel 31 och begreppet statligt 
handelsmonopol övergår uppsatsen till att behandla vilka justeringar som 
konkret behöver vidtas för att förpliktelserna i artikel 31 ska anses 
uppfyllda. 
 

2.4.1.1 Anpassningskravet och förbudet mot 
diskriminering 

Då det i en medlemsstat existerar ett statligt handelsmonopol enligt 
definitionen i artikel 31(1) stycke ett och två, kräver artikel 31(1) att 
medlemsstaten ifråga anpassar detta på ett sådant sätt att ingen 
diskriminering med avseende på anskaffnings- och saluföringsvillkor 
föreligger mellan medlemsstaternas medborgare. Anpassningskravet är 
ytterligare en aspekt av artikel 31 som gör bestämmelsen svårtolkad.110  

En av svårigheterna med artikel 31 beror på monopolbegreppets dubbla 
innebörd, vilken nämndes i avsnitt 1.4. Begreppet statligt monopol används 
samtidigt för själva ensamrätten att bedriva en viss verksamhet (tillverkning, 
import, export eller saluföring) och för det organ som har givits i uppdrag 
att utöva denna ensamrätt. Artikel 31 kan, på grund av bestämmelsen i 
artikel 295 som stadgar att fördraget inte ska ingripa i medlemsstaternas 
egendomsordningar, inte innebära en skyldighet för medlemsstaterna att 
avskaffa sådana organ som innehar ensamrätter.111 Det krav på anpassning 
av handelsmonopolen som uppställs i artikel 31 innebär således inte ett krav 
på avskaffande av desamma. Tvärtom verkar artikel 31 i princip tillåta 
upprätthållandet av handelsmonopol, under förutsättning att de inte 
diskriminerar i handeln mellan medlemsstater.112 Detta bekräftas av 
Domstolens praxis, i vilken Domstolen upprepande gånger har framhållit att 
artikel 31 inte kräver undanröjandet av handelsmonopol, utan endast en 
anpassning av dessa.113 Detta till trots har tillämpningen av artikel 31 i vissa 
fall resulterat i en skyldighet till undanröjande av monopol, genom att man 
ansett att artikelns anpassningskrav krävt upphävande av själva ensamrätten 
                                                 
109 Steinicke, 2002, s. 139, not 302 
110 Ibid s. 140 
111 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 41 
112 Blum m.fl., 1998, s. 122 
113 Mål 91/78 Hansen II [1979] ECR 935; Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91, p. 5; Mål 
78/82 Commission v. Italy (tobacco) [1983] ECR 1955, p. 11; Mål C-387/93 Banchero 
[1995] ECR I-4663, Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909; Mål C-157-160/94 Gas 
and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699 
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som åtnjutits av monopolet. Så skedde exempelvis i fallen Manghera114 och 
i Greek oil115 då Domstolen ansett att det inte funnits något annat alternativ 
för uppfyllande av den skyldighet att förhindra all diskriminering mellan 
medlemsstater som stadgas i artikel 31.116  

En tolkning av innebörden av detta krav på anpassning är nödvändig. I 
vilka fall innebär denna anpassning ett krav på avskaffande av 
handelsmonopol? Då ett enligt artikeln ”anpassat” monopol är ett monopol 
som garanterar uteslutande av all diskriminering, måste man följaktligen till 
att börja med definiera begreppet diskriminering, först i allmänhet och sedan 
enligt artikel 31, samt undersöka vilken typ av åtgärder som faller under 
denna definition.117

 

2.4.1.2 Diskrimineringsbegreppet – allmän definition 
Rent generellt kan sägas att diskriminering föreligger när, utan en 

objektivt godtagbar grund, lika fall behandlas olika eller olika fall behandlas 
lika, det vill säga en icke-likabehandling. Man måste således, för att kunna 
avgöra om diskriminering föreligger, först och främst avgöra vilka fall som 
ska anses lika respektive olika och sedan huruvida dessa i en konkret 
situation behandlas olika respektive lika. Efter att ha utrett ovanstående, 
måste man undersöka om denna särbehandling kan anses ha en objektivt 
godtagbar grund, det vill säga om den baseras på sakliga skäl.118 
Bedömningen av vad som ska anses vara sakliga skäl är den mest oklara 
aspekten av diskrimineringsbedömningen. Det har först och främst inte 
fastslagits av Domstolen vad som ska anses vara sakliga skäl i fall av icke-
likabehandling, vidare uppkommer saklighetsfrågan sällan i Domstolens 
praxis.  

Vad gäller diskrimineringsbedömningen enligt artikel 31, fokuseras 
denna mer på frågan om icke-likabehandling än på frågan om saklighet. För 
att rent generellt kunna avgöra huruvida en icke-likabehandling föreligger 
krävs ett föremål för jämförelsen, exempelvis en vara, en tjänst eller en 
person. Beträffande artikel 31 finns två möjliga föremål för denna 
jämförelse. Diskrimineringen kan rikta sig antingen mot de varor som är 
föremål för monopolet eller mot de aktörer som handlar med dessa varor.119

     

2.4.1.2.1 Diskrimineringsbegreppet i artikel 31 
Diskrimineringsbegreppet i artikel 31(1) är ett något vagt begrepp. Enligt 

en av de tidigare teorierna hävdades att man i artikeln åsyftade 
diskriminering mellan inhemska och utländska varor beträffande dessas 

                                                 
114 Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91 
115 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747 
116 Blum m.fl., 1998, s. 122; Detta bekräftas också av GA Elmer i Mål C-189/95 Franzén 
[1997] ECR I-5909, p. 67 
117 Buendia Sierra, 1999, s. 101 
118 Steinicke, 2002, s. 141; Hesselrud, 1992, s. 17 
119 Steinicke, 2002, s. 141 
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tillträde till marknaden.120 Denna tolkning, som främst grundades på 
placeringen av artikel 31 i kapitlet rörande fri rörlighet för varor och 
artikelns funktion i detta kapitel, fann visst stöd i praxis.121  
Artikelns ordalydelse är dock mer generell. Det talas om diskriminering 
”mellan medlemsstaternas medborgare”. Fokus ligger inte så mycket på 
varan som på personen, det vill säga köparen eller säljaren av en viss 
vara.122 Vad artikel 31(1) ordagrant förbjuder är således diskriminering 
mellan inhemska och utländska säljare vad gäller möjligheten att erbjuda 
varor på en nationell marknad. Detsamma gäller diskriminering mellan 
inhemska och utländska köpare beträffande möjlighet till 
varuanskaffning.123 Domstolen sågs därför förändra sin inställning genom 
att i praxis hänvisa till diskriminering av gemenskapens exportörer som 
sådan diskriminering som är förbjuden enligt artikel 31.124 Att 
diskrimineringsbegreppet i artikel 31(1) anses röra diskriminering mellan 
personer hänger samman med tanken att artikelns syfte visserligen består i 
att garantera den fria rörligheten för varor, men även i att garantera fri 
konkurrens mellan aktörer som är etablerade i olika medlemsstater och som 
deltar i denna fria rörlighet.125 Domstolen har i ett antal domar fastslagit att 
artikel 31 har denna dubbla funktion.126

Dessa två former av diskriminering, den ena beträffande varor och den 
andra beträffande personer, är logiskt sett oförenliga och leder till olika 
resultat. Begreppet diskriminering mellan personer går nämligen längre än 
begreppet diskriminering mellan varor.127 Avlägsnandet av diskriminering 
mellan inhemska och utländska varor behöver inte nödvändigtvis innebära 
ett avskaffande av exklusiva rättigheter. För uppfyllande av en sådan 
förpliktelse är det i princip tillräckligt om monopolisten agerar på ett icke-
diskriminerande sätt. Ett avlägsnande av diskriminering mellan inhemska 
och utländska aktörer kräver däremot upphävande av de exklusiva 
rättigheterna och själva handelsmonopolet, då det utgör diskriminering av 
utländska aktörer att exklusivt förbehålla en monopolist rätten till en viss 
verksamhet. Brukandet av denna sistnämnda tolkning av 
diskrimineringsbegreppet leder till att det inte är möjligt att överhuvudtaget 
upprätthålla statliga handelsmonopol, vilket inte torde stå i 

                                                 
120 Buendia Sierra, 1999, s. 102; se exempelvis Rodriguez Iglesias, G C, Díez de Velasco 
Vallejo, Manuel, El régimen jurídico de los monopolios de Estado en la Comunidad 
económica europea, 1976, s. 73 ff 
121 Artikel 31: s syfte att säkerställa den fria rörligheten för varor har ofta upprepats och 
påpekats av Domstolen, se exempelvis Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91, p. 9-10; Mål 
91/75 Hauptzollamt Göttingen v. Miritz (Miritz) [1976] ECR 217, p. 8  
122 Se GA Elmer i Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p.68 
123 Buendia Sierra, 1999, s. 102. Författaren gör i not 105 en koppling till exklusiva 
produktionsrättigheter – att anse att diskrimineringsbegreppet i artikel 31 omfattar såväl 
aktörer som varor får konsekvenser för denna typ av rättigheter då de medför 
diskriminering av utländska aktörer, men inte tvunget av utländska varor 
124 Se exempelvis Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 44 
125 GA Elmer i Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 68; GA Léger i Mål C-
438/02 Hanner [2005], p. 63 
126 Se exempelvis Mål 91/78 Hansen II [1979] ECR 935, p. 9; Mål 78/82 Commission v. 
Italy (tobacco) [1983] ECR 1955, p. 11; Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 
42; Mål C-387/93 Banchero [1995] ECR I-4663, p. 27 
127 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 64 
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överensstämmelse med tanken bakom vare sig artikel 86 eller artikel 295, då 
dessa artiklar tycks förutsätta existensen av statliga handelsmonopol.128 
Dessutom talas det i artikel 31, som framkommit ovan, om en anpassning av 
statliga handelsmonopol och inte ett avlägsnande av desamma.  

Domstolen har inte varit konsekvent i sin praxis. Som nämndes ovan 
hänvisade Domstolen redan tidigt till diskriminering av gemenskapens 
exportörer som relevant diskriminering. I fyra senare domar, avkunnade på 
samma dag,129 tillämpade Domstolen emellertid de båda ovan nämnda 
tolkningarna av diskrimineringsbegreppet i artikel 31, således även den 
äldre varudiskrimineringstolkningen, och kom därmed fram till olika 
slutsatser.130  
 

2.4.1.2.1.1 Franzéndomen - varudiskriminering  

Franzén131 rörde det svenska Systembolagets detaljhandelsmonopol över 
försäljning av alkoholdrycker. I detta fall använde sig Domstolen av den 
tolkning av artikel 31 som innebär ett förbud mot diskriminering av varor 
och som därför resulterar i att en exklusiv rättighet som inte diskriminerar 
utländska varor är förenlig med artikel 31.132 Domstolen frångick sin 
fastställda uppfattning enligt vilken tyngdpunkten skulle läggas på 
konkurrensen mellan aktörer, för att istället betona konkurrensen mellan 
”medlemsstaternas ekonomier”. Det primära ansågs inte vara att garantera 
utländska producenter och exportörer tillträde till de övriga 
medlemsstaternas marknader och konsumenter, utan istället att tillförsäkra 
att utländska varor inte diskriminerades av ett statligt monopol, det vill säga 
ett säkerställande av de fria varurörelserna i strikt bemärkelse.133 Således 
kontrollerades i Franzén att de bestämmelser som rörde det ifrågavarande 
monopolets funktionssätt tillämpades oberoende av varornas ursprung och 
att de inte var sådana att varor importerade från övriga medlemsstater 
missgynnades.134

Att Domstolen återgick till att använda denna restriktiva definition av 
diskriminering är förvånande. Man skulle kunna tro att domen i Franzén 
innebar en omprövning av tidigare rättspraxis och att tolkningen av artikel 
31 därigenom ändrades. Samma dag som Franzéndomen avkunnades 
meddelade Domstolen emellertid tre andra domar vilka grundades på den 
motsatta uppfattningen. I dessa fall tolkades alltså begreppet diskriminering 

                                                 
128 Artikel 86(1) och (2) stadgar att medlemsstaterna inte, beträffande offentliga företag och 
sådana företag som beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter, får vidta åtgärder i strid 
med fördraget, men att vissa av dessa företag, under särskilda förutsättningar, kan undantas 
tillämpningen av fördragsreglerna. Artikel 295 stadgar att fördraget inte får ingripa i 
medlemsstaternas egendomsordning  
129 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909; Mål C-157-160/94 Gas and 
electricitymonopolies [1997] ECR I-5699 
130 Steinicke, 2002, s. 141 f 
131 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909 
132 Ibid p. 40 
133 Buendia Sierra, 1999, s. 103 
134 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 66 
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enligt artikel 31 på det klassiska sättet och artikelns förbud sades omfatta 
även diskriminering av gemenskapens aktörer.135

 

2.4.1.2.1.2 Gas och elektricitetsfallen – diskriminering av 
marknadsaktörer 

Gas och elektricitetsfallen136 rörde de statliga gas- och 
elektricitetsmonopolen i Nederländerna, Italien och Frankrike. Domstolen 
avfärdade bestämt nämnda medlemsstaters argument, vilka gjorde gällande 
att de exklusiva rättigheter till import och export som existerade i dessa 
stater var förenliga med artikel 31. Domstolen menade att så inte var fallet 
även om det visades att monopolen var organiserade och bedrevs på ett sätt 
som inte diskriminerade utländska varor. Oberoende av om det säkerställdes 
att inhemska och importerade varor behandlades på ett identiskt och icke-
diskriminerande sätt stred följaktligen de ifrågasatta monopolen mot artikel 
31.137 Domstolen uttalade att syftet med artikel 31 hindrades av 
förekomsten av en ensamrätt till import i en medlemsstat, eftersom detta 
innebar att ekonomiska aktörer i andra medlemsstater diskriminerandes då 
de inte kunde erbjuda sina produkter till de konsumenter de ville i den 
berörda medlemsstaten. Därigenom förelåg en fördragsöverträdelse.138 
Domstolen avvisade dessutom argumentet att det inte förelåg någon 
diskriminering gentemot utländska aktörer eftersom elektricitetssektorn 
inom i princip hela gemenskapen var monopoliserad i de olika 
medlemsstaterna, vilket gjorde att varken slutförbrukare eller distributörer i 
något land fritt kunde välja leverantör.139 Enligt domstolen måste 
ekonomiska aktörer i andra medlemsstater ha en direkt möjlighet att erbjuda 
sina varor till de konsumenter som de själva önskar i den medlemsstat där 
ett statligt handelsmonopol existerar. Detta oberoende av de villkor som 
råder i aktörernas ursprungsstater eller i övriga medlemsstater.140  
 

2.4.1.2.1.3 Följderna av Domstolens resonemang – vilken tolkning 
gäller? 

En rimlig förklaring till varför Domstolen resonerade på olika sätt i 
Franzén och i Gas och elektricitetsfallen är svår att hitta. Att Franzén rörde 
ett detaljhandelsmonopol, medan de övriga fallen rörde exklusiva import- 
och exporträttigheter, rättfärdigar inte denna skillnad i behandling. De fyra 
fallen handlade alla om huruvida diskriminering enligt artikel 31 kunde 

                                                 
135 Buendia Sierra, 1999, s. 103 
136 Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699 
137 Buendia Sierra, 1999, s. 103, not 108, ; Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands 
(electricity) [1997] ECR I-5699 p. 22-23; Mål C-158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] 
ECR I-5789, p. 23-24, 32; Mål C-159/94 Comm. v. France (electricity and gas) [1997] 
ECR I-5815, p. 33-34 
138 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 21-23 
139 Buendia Sierra, 1999, s. 103, not 109; Mål C-159/94 Comm. v. France (electricity and 
gas) [1997] ECR I-5815, p. 36-37 
140 Se Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 22-23; Mål 
C-158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 32; Mål C-159/94 Comm. v. 
France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 40 
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anses föreligga. Det finns ingen anledning att tolka detta 
diskrimineringsbegrepp olika alltefter vilken form av åtgärd eller rättighet 
som undersöks.141  

Det har hävdats att domen i Franzén är felaktig och att domstolen borde 
ha följt GA Elmers yttrande i fallet.142 Den diskriminering som förbjuds i 
artikel 31 är, enligt GA Elmer, diskriminering mellan utländska aktörer och 
inte endast mellan utländska varor. Bestämmelsen skyddar, enligt GA 
Elmer, inte den fria rörligheten för varor som sådan, utan den skyddar 
leverantörer i andra medlemsstater som använder sig av denna fria 
rörlighet.143  

Buendia Sierra menar att det faktum att diskrimineringsbegreppet i 
artikel 31 avser marknadsaktörer inom gemenskapen klart framgår av 
bestämmelsens utformning, med dess hänvisning till medlemsstaternas 
medborgare, samt av den roll artikeln spelar för att skydda konkurrens 
mellan marknadsaktörer.144 Även Steinicke menar att praxis tyder på att 
diskrimineringsbegreppet enligt artikel 31 främst omfattar gemenskapens 
marknadsaktörer och inte varor.145 Likaså Savia fastslår att artikel 31(1) 
ämnar säkerställa att såväl köpare i monopolstaten, som leverantörer i andra 
medlemsstater, vilka handlar med den monopoliserade produkten, inte 
hindras från att fritt köpa respektive sälja sådana produkter som omfattas av 
monopolet. Savia poängterar att syftet med diskrimineringsförbudet i artikel 
31(1) inte är uppfyllt förrän ”likvärdiga möjligheter” (equal opportunities) 
råder även inom det område där ett statligt handelsmonopol existerar.146  

GA Léger delade, i sitt yttrande till det relativt nyligen avgjorda fallet 
Hanner,147 GA Elmers åsikt beträffande tolkningen av 
diskrimineringsbegreppet. Han ansåg att Domstolens tolkning av detta 
begrepp i Franzén var alltför restriktiv.148 Enligt GA Léger omfattar 
diskrimineringsbegreppet i artikel 31 flera olika typer av åtgärder. Först och 
främst omfattar begreppet samtliga hinder för den fria rörligheten för varor. 
Artikel 31 syftar dock även till att säkerställa möjligheten för aktörer inom 
gemenskapen att erbjuda sina varor till de konsumenter de vill i den 
medlemsstat där monopolet finns. GA Léger hänvisade i sitt yttrande till ett 
flertal domar, däribland Greek Oil,149 Manghera150och Gas och 
elektricitetsfallen,151 i vilka Domstolen, som sagt var, har använt sig av 
denna mer extensiva tolkning av diskrimineringsbegreppet.152  

I sin dom i fallet Hanner uttalade Domstolen att de monopol som är 
utformade på ett sådant sätt att handeln med varor från andra medlemsstater 
rättsligt eller faktiskt missgynnas i förhållande till handeln med inhemska 

                                                 
141 Buendia Sierra, 1999, s. 103 
142 Buendia Sierra, 1999, s. 104; GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 62-69, 81 
143 GA Elmer i Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 68 
144 Buendia Sierra, 1999, s. 104 
145 Steinicke, 2002, s. 142 
146 Savia, Elena, The Finnish Alcohol Monopoly and the European Integration, 1993, s. 61 
147 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005 
148 Ibid p. 62 
149 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 44 
150 Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91, p. 12 
151 Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699 
152 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 83-95 
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varor är förbjudna och att så var fallet med det svenska apoteksmonopolet, 
då detta kunde missgynna handeln med utländska läkemedel.153 Det kan 
således vid en första anblick te sig som om Domstolen därmed bortsåg från 
GA Légers tolkning av diskrimineringsbegreppet och återigen använde sig 
av det mer restriktiva synsättet.154 Man bör emellertid inte, av Domstolens 
dom, dra denna slutsats. Genom att särskilt påpeka nödvändigheten av ett 
tillfredsställande försäljningsnät och marknadsföring gentemot konsumenter 
klargjorde Domstolen att även dessa delar kan leda till sådan diskriminering 
som strider mot artikel 31(1) och att begreppet diskriminering i artikel 31 
således omfattar såväl diskriminering av varor, som av leverantörer och 
konsumenter, det vill säga marknadsaktörer.155

Att Domstolen har valt att från fall till fall tolka ändamålet med artikel 31 
och dess diskrimineringsbegrepp på olika sätt är märkligt. Det 
grundläggande syftet med artikel 31 är, som framkommit, att säkra de fria 
varurörelserna på den inre marknaden. Även i de fall då medlemsstaternas 
medborgare behandlas lika, garanterar detta inte att varorna kan cirkulera 
fritt inom gemenskapen. Följaktligen bör artikel 31 klart anses omfatta 
diskriminering mellan varor. Icke desto mindre förbjuder bestämmelsen 
enligt sin ordalydelse diskriminering av personer. Diskrimineringsbegreppet 
i artikel 31 bör därför kunna anses omfatta såväl diskriminering mellan 
varor som mellan personer.156

 

2.4.1.2.1.4 Omvänd diskriminering 

Oavsett vilken tolkning av diskrimineringsförbudet artikel 31 man väljer 
så rör artikel 31 endast diskriminering av utländska varor, konsumenter eller 
aktörer. Diskriminering av inhemska varor, konsumenter eller aktörer till 
fördel för utländska sådana, så kallad omvänd diskriminering, förbjuds inte i 
fördraget.157 Detta fastslogs av Domstolen i Pereux I.158

 

2.4.1.2.1.5 Icke-diskriminerande åtgärder 

I praxis råder tveksamheter beträffande huruvida endast reell 
diskriminering ska anses omfattas av artikel 31, eller om även andra 
åtgärder, det vill säga icke-diskriminerande sådana, kan falla under 
bestämmelsens förbud. Artikelns ordalydelse ger intrycket att bestämmelsen 
endast förbjuder diskriminering. I praxis har Domstolen dock i ett fåtal fall 
fällt yttranden som pekar mot en mer omfattande tolkning av förbudet i 
artikel 31.159 I Manghera uttalade Domstolen att artikel 31 ska:160  
                                                 
153 Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 36, 44 
154 Ibid p. 35-37 
155 Lindfelt, Pontus, Hiljemark, Linda, Apoteksdomen – det rättsliga och politiska 
efterspelet, Europarättslig tidsskrift, 2005, s. 701; Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 40-41 
156 Borch, 1991, s. 23 
157 Buendia Sierra, 1999, s. 104 
158 Mål 86/78 Pereux I [1979] ECR 897, p. 28-38; Steinicke, 2002, s. 143. Angående artikel 
31 och omvänd diskriminering se Burrows, F, State Monpolies, Yearbook of European 
Law, 1983, s 25-47  
159 Steinicke, 2002, s. 140 
160 Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91, p. 9 

 27



 
”....säkerställa iakttagande av den grundläggande regeln om fri rörlighet 
för varor inom den gemensamma marknaden, särskilt genom avskaffandet 
av kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan i 
handeln mellan medlemsstaterna”.  
 
Detsamma fastslogs även senare i Peureux I161 och har därefter många 
gånger upprepats av Domstolen.162  

De grundläggande reglerna rörande den fria rörligheten för varor som 
hittas i artiklarna 28 och 29 omfattar alla hinder för denna fria rörlighet, 
således även icke-diskriminerande sådana. Det kan därför hävdas att man, i 
den utsträckning tillämpningen av artikel 31 syftar till att verka tillsammans 
med de allmänna bestämmelserna i artiklarna 28 och 29, måste låta även 
vissa icke-diskriminerande åtgärder falla under artikel 31.163 Det råder 
emellertid delade meningar om detta och Domstolen har primärt tillämpat 
artikel 31 på direkt diskriminerande åtgärder (se dock mer nedan, i avsnitt 
3.3, om artikel 31 i förhållande till artiklarna 28 och 29).164

   

2.4.1.2.2 Diskrimineringsformer som omfattas av artikel 31 
Efter denna allmänna genomgång av diskrimineringsbegreppet måste 

man, för att förstå artikel 31(1), undersöka vilka former av diskriminering 
som omfattas och därmed ska avlägsnas genom justeringen av de statliga 
handelsmonopolen. Nedan följer en genomgång av de olika sätt 
diskriminering kan ta sig i uttryck; normativ (direkt) diskriminering, 
diskriminering genom ett statligt monopols agerande (indirekt eller faktisk 
diskriminering) samt sådana strukturella åtgärder (exklusiva rättigheter) som 
nödvändigtvis leder till diskriminering.165

 

2.4.1.2.2.1 Normativ diskriminering 

Diskrimineringsförbudet i artikel 31(1) är uppenbart tillämpligt på 
nationella författningar och andra statliga bestämmelser som är relaterade 
till ett handelsmonopol. Anpassningen av ett handelsmonopol medför 
således ändringar i den nationella lagstiftningen i den utsträckning denna är 
direkt diskriminerande eller tvingar monopolet att företa diskriminerande 
handlingar.166 Då syftet med artikel 31, vilket framgår av dess placering i 
fördraget, är att säkerställa fria varurörelser inom gemenskapen, omfattar 
förbudet i artikel 31 uppenbart sådana statliga åtgärder och bestämmelser 
som innebär kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande 

                                                 
161 Mål 86/78 Pereux I [1979] ECR 897, p. 30 
162 Se exempelvis Mål C-387/93 Banchero [1995] ECR I-4663, p. 27; Mål C-189/95 
Franzén [1997] ECR I-59, p. 37 
163 Oliver, 2003, s. 434; se även exempelvis GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and 
electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 25 
164 Steinicke, 2002, s. 141 
165 Buendia Sierra, 1999, s. 104 
166 Ibid 
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verkan.167 Nationell lagstiftning kan exempelvis begränsa den varumängd 
som monopolföretaget tillåts importera. Sådana begränsningar utgör 
kvantitativa importrestriktioner, vilka är förbjudna enligt artikel 28. De är 
dessutom klart diskriminerande och står därför i strid även med artikel 
31(1).168 Lagstadgade importbegränsningar enligt vilka ett handelsmonopol 
av staten beviljas ensamrätt till import, är det tydligaste exemplet på 
diskriminering, då de medför att exportörer i andra medlemsstater inte har 
fri tillgång till den monopoliserade marknaden. Det finns emellertid även 
andra normativa åtgärder som faller under förbudet i artikel 31(1). 
Domstolen har ett flertal gånger yttrat att tillämpningen av artikel 31:169

 
”..... inte [är] begränsad till import eller export som är direkt föremål för 
monopolet, utan omfattar alla åtgärder som har samband med dess existens 
och inverkar på medlemsstaternas inbördes handel med vissa varor, oavsett 
om dessa är underkastade monopolet eller inte...” (min mark.) 
 

Artikel 31(1) förbjuder följaktligen inte endast tydliga former av 
diskriminering, såsom rena importbegränsningar, utan även mer subtila 
åtgärder som får liknande restriktiva följder. Exempelvis kan nationell 
lagstiftning reglera försäljningsmarginaler och priser för inhemska och/eller 
importerade varor på ett sätt som ger inhemska varor en fördel gentemot 
importerade sådana. Det kan även gälla restriktioner som åläggs 
återförsäljare av importerade varor eller diskriminering vad gäller 
marknadsföringsvillkor.170  

I Commission v. Italy (tobacco)171 ifrågasattes en nationell bestämmelse 
enligt vilken det statliga tobaksmonopolet fastställde enhetliga 
återförsäljarmarginaler för tobaksprodukter. Importörer och tillverkare var i 
detta fall fria att bestämma sina priser, medan återförsäljare endast fick 
lägga på en viss, i procent angiven, återförsäljarmarginal på sitt inköpspris. 
Kommissionen hävdade att denna nationella bestämmelse var 
diskriminerande och stred mot artikel 31, då staten, som hade monopol på 
tobaksproduktionen, tenderade att gynna den egna produktionen och därför 
fastställa marginalen till en nivå som främjade avsättningen av denna. 
Dessutom gavs utländska tillverkare, genom monopolets fastställda 
vinstmarginal, inte möjligheten att genom högre vinstmarginaler uppmuntra 
inhemska italienska återförsäljare att sälja deras produkter. Den italienska 
regeringen argumenterade emellertid å sin sida att åtgärden inte kunde anses 
vara diskriminerande då den utan åtskillnad gällde för alla produkter, såväl 
utländska som inhemska. I sin dom uttalade Domstolen att även då en 
bestämmelse gäller utan åtskillnad för inhemska och utländska produkter 
och därför inte i sig är diskriminerande, kan den få sådan verkan genom att 
den begränsar importen och därmed hindrar gemenskapshandeln. Så är fallet 
om bestämmelsen missgynnar importerade produkter exempelvis genom att 

                                                 
167 Molde m.fl., 2005, s. 191 
168 Buendia Sierra, 1999, s. 105 
169 Mål 45/75 Rewe [1976] ECR 181, p. 26; Mål 91/75 Miritz [1976] ECR 217, p. 8; Mål 
13/70 Cinzano [1970] ECR 1089, p. 5 
170 Buendia Sierra, 1999, s. 105 
171 Mål 78/82 Commission v. Italy (tobacco) [1983] ECR 1955, p. 9, 12-15, 19 
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neutralisera utländska produkters eventuella konkurrensfördelar, exempelvis 
lägre tillverkningskostnader. Bestämmelsen måste därför prövas mot artikel 
31. Domstolen ansåg emellertid att möjligheten till priskonkurrens kvarstod 
genom att de utländska tillverkarna, istället för att ge bonus till 
återförsäljarna, kunde ge dessa ett lågt pris på produkten ifråga, vilket i 
slutändan borde ge samma resultat. Dessutom var det lika svårt för det 
italienska tobaksmonopolet som för de utländska tillverkarna att erbjuda 
introduktionsrabatter. Överträdelse av artikel 31 förelåg därför inte.172  

I fallet Commission v. France (tobacco I)173 ansågs däremot ett brott mot 
artikel 31 föreligga. I detta fall bestämdes återförsäljarpriset, det vill säga 
vad en cigarett fick kosta, av staten som dessutom hade monopol på 
tillverkning av och detaljhandel med tobaksprodukter i Frankrike. Det 
statliga monopolet kunde således bestämma priset inte bara på sina egna 
produkter, utan även på konkurrenternas, det vill säga den importerade 
tobaken. Detta ansågs uppenbart strida mot artikel 31.174  
Den typ av åtgärder som redovisats ovan kan i vissa fall anses ha 
motsvarande effekt som kvantitativa importrestriktioner, vilka omfattas av 
artikel 28. När sådana åtgärder införs via lagstiftning och det samtidigt 
existerar ett handelsmonopol, kan åtgärderna strida även mot artikel 
31(1).175

Även beträffande andra normativa åtgärder, vilka inte utgör import- och 
exportrestriktioner, kan diskriminering enligt artikel 31 anses föreligga. 
Skatteregler kan i många fall leda till diskriminering till fördel för de 
inhemska varor som omfattas av monopolet och till nackdel för importerade 
sådana.176 Beroende på omständigheterna i det aktuella fallet, kan sådana 
regler ses som uttagande av skatt med motsvarande effekt som tullavgifter 
och därmed falla under artikel 13(2), eller som diskriminerande beskattning 
enligt artikel 90. Då sådana skatteåtgärder vidtas i anknytning till ett statligt 
monopol utgör de diskriminering enligt artikel 31(1).177  

Statligt påförda avgifter som missgynnar sådana importerade produkter 
som är underkastade ett monopol faller också under artikel 31. Exempel på 
detta är Miritz178 som rörde det tyska alkoholmonopolet. I fallet ansågs en 
särskild avgift, som av staten pålades importerade produkter för att minska 
skillnaden mellan dessa produkters försäljningspris i ursprungsländerna och 
det högre pris som det statliga monopolet var tvunget att betala till de 
inhemska producenterna av motsvarande produkter, strida mot artikel 31.179 
En medlemsstat kan vidare bevilja statligt stöd till ett statligt monopol, på 

                                                 
172 Mål 91/78 Hansen II [1979] ECR 935 - priser på det tyska alkoholmonopolets produkter 
kunde sättas lågt tack vare statligt stöd. Mål 78/82 Commission v. Italy (tobacco) [1983] 
ECR 1955 – det italienska tobaksmonopolet fixerade enhetliga försäljningsmarginaler för 
försäljning av tobaksprodukter 
173 Mål 90/82 Commission v. France (tobacco I) [1984] ECR 2011 
174 Hesselrud, 1992, s. 31 
175 Buendia Sierra, 1999, s. 105 
176 Se exempelvis Mål 13/70 Cinzano [1970] ECR 1089; Mål 91/75 Miritz [1976] ECR ; 
Mål 86/78 Pereux I [1979] ECR 913; Mål 45/75 Rewe [1976] ECR 198 
177 Buendia Sierra, 1999, s. 105 
178 Mål 91/75 Miritz [1976] ECR 217 
179 Ibid p. 12 
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det sätt som var fallet i Hansen II,180 vilket också rörde det tyska 
alkoholmonopolet. I fallet möjliggjorde statsstödet för det statliga 
monopolet, vilket hade exklusiv rätt till inköp och detaljhandelsförsäljning 
av den inhemska produktionen, att sälja sina produkter till onormalt låga 
priser i jämförelse med priset, innan skatt, för importerade produkter av 
motsvarande kvalitet. Beviljandet av statsstöd kan i vissa fall anses utgöra 
diskriminering enligt artikel 31.181   
 

2.4.1.2.2.2 Diskriminerande beteende – diskriminering inom ramen 
för monopolets dagliga verksamhet 

Ovan nämnda form av diskriminering gäller sådan diskriminering som 
härrör från nationell lagstiftning och liknande, vilken har anknytning till ett 
statligt monopol och som antingen tvingar monopolet att agera på ett 
diskriminerande sätt eller i sig är diskriminerande. Sådan normativ 
diskriminering är dock inte den enda formen av diskriminering. Existensen 
av statliga monopol möjliggör även för medlemsstaterna att de facto 
diskriminera utländska varor, utan att rättsliga och klart identifierbara 
diskriminerande åtgärder och bestämmelser behöver vidtas av staten.  
En medlemsstat kan, genom den kontroll medlemsstaten ifråga har över det 
statliga monopolet, begränsa importen av utländska varor på samma sätt 
som hade varit möjligt genom införandet av exempelvis tullar och kvoter. 
Kontrollen över det statliga monopolet gör att importbegränsningen kan ske 
på ett mer diskret och förtäckt sätt. Nya lagar eller bestämmelser behöver 
inte införas, det är tillräckligt att ledningen för det statliga monopolet 
bestämmer sig för att vidta alternativt avstå från att vidta vissa åtgärder som 
i sig begränsar och försvårar importen av varor. Det var just svårigheten att 
identifiera monopolens diskriminerande beteende som ledde till att man 
skapade en speciell regel som riktade sig mot just statliga monopol. 
Normativ diskriminering är inte särskilt svår att upptäcka och avlägsna och 
sådan diskriminering kunde lätt kommas åt med existerande lagstiftning. 
Vad man ville komma åt var sådant diskriminerande beteende som inte 
härrörde från lagar och förordningar och man ville se till att denna form av 
agerande inte undandrogs fördragsreglernas tillämpning. Denna strävan 
framgår tydligt i artikel 31(1) stycke två:182

 
Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på varje organ genom vilket 
en medlemsstat, rättsligt eller i praktiken, direkt eller indirekt kontrollerar, 
styr eller märkbart påverkar import eller export mellan medlemsstaterna. 
Dessa bestämmelser skall även tillämpas på monopol som staten överlåtit 
på andra.    
 

Att artikel 31 är tillämplig, inte bara på normativ diskriminering, utan 
även på monopolets diskriminerande beteende, antyddes dessutom av 

                                                 
180 Mål 91/78 Hansen II [1979] ECR 935 
181 Molde m.fl., 2005, s. 194; Buendia Sierra, 1999, s. 105, not 115; Mål 91/78 Hansen II 
[1979] ECR 935, p. 8-10 
182 Buendia Sierra, 1999, s. 106 
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Domstolen bland annat i fallen Miritz och Cinzano.183 I fallet Hansen II184 
slog Domstolen slutligen fast denna uppfattning. Hansen II rörde, som 
framkom ovan, det tyska alkoholmonopolet. Det ifrågavarande monopolet 
köpte inhemskt producerad alkohol till ett visst angivet pris. Detta pris var 
högre än det pris som monopolet sedan sålde alkoholen för. Monopolet 
bedrev således underprisförsäljning och gick med förlust. Då Domstolen i 
fallet Miritz hade kommit fram till att åläggandet av avgifter på 
importalkohol för att kompensera monopolet för dess förluster var en sådan 
statlig åtgärd som stred mot nuvarande artikel 31, hade den tyska staten 
funnit en annan lösning. Man beskattade således all alkohol lika hårt, för att 
sedan indirekt, via statligt stöd till monopolet, kompensera monopolet för 
förlusterna vid omsättning av inhemsk alkohol. Trots att förfarandet endast 
var möjligt tack vare det statliga stödet, ansåg Domstolen att det inte förelåg 
något kausalt samband mellan stödets storlek och försäljningspriset, då 
försäljningspriset beslutats ”independently by the monopoly for reasons 
inherent in its sales policy”.185 Domstolen uttalade dock dessutom att:186

 
”Article [31] is intended to render the sales policy of a State monopoly 
subject to the requirements of free movement of goods and of the equal 
opportunities which must be accorded to products imported from other 
Member States.  
Such equality in opportunity would be jeopardized if the selling price 
charged for domestically-produced spirits by the monopoly appeared to be 
lower not only than the purchase price guaranteed to the producer but also 
than the price, before tax, of spirits of comparable quality imported from 
another Member State.” 
 

Det framgår således klart att artikel 31 även reglerar de statliga 
handelsmonopolens dagliga verksamhet och ska tillse att monopolen fråntas 
möjligheten att bedriva en diskriminerande försäljningsstrategi. 
Domstolen uttalade slutligen att:187  
 
”Any practice by a State monopoly which consists in marketing a product 
such as spirits with the aid of public funds at an abnormally low resale 
price compared to the price, before tax, of spirits of comparable quality 
imported from another Member State is incompatible with Article [31(1)] of 
the EEC Treaty.” (min mark.) 
 
I sitt yttrande till Hanner påpekade vidare GA Léger att artikel 31 är en 
särskild bestämmelse som syftar till att undanröja de hinder för den fria 
rörligheten för varor som beror just på statliga monopols handlingar.188  

Artikel 31(1) är således tillämplig, inte endast på normativ 
diskriminering, utan även på ett statligt monopols agerande, även om detta 
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skulle vara resultatet av ett självständigt beslut av monopolet och inte ha sin 
grund i lag eller förordning. I praktiken är ju monopolets självständighet 
endast skenbar, eftersom staten, allt enligt artikel 31(1) stycke två, styr eller 
märkbart påverkar monopolets agerande. Detta betyder att staten enligt 
artikel 31(1) anses ansvara för ett företags till synes självständiga agerande. 
Så fort monopolet agerar på ett diskriminerande sätt, oavsett om detta 
agerande sker spontant eller har sin grund i nationell lagstiftning och oaktat 
orsaken till det diskriminerande beteendet, anses en överträdelse av 
diskrimineringsförbudet i artikelns första stycke ha skett och det är staten 
som hålls ansvarig för denna överträdelse.189 Förutsättningen är dock att de 
hinder för gemenskapshandeln som skapas på detta sätt har sitt ursprung i 
själva monopolet. Då en åtgärd, som vidtas av det privilegierade företaget 
på dess eget initiativ, inte har någon koppling till företagets ensamrätt, får 
dess förenlighet med fördraget prövas utifrån andra fördragsregler, 
exempelvis artikel 82.190

Olika uppfattningar beträffande huruvida det överhuvudtaget ska vara 
möjligt att tillämpa artikel 31 på diskriminerande beteende från monopolets 
sida har emellertid gjort sig gällande. Det hävdas av vissa att artikel 31 
endast är tillämplig på sådana åtgärder som påverkar strukturen hos ett 
statligt handelsmonopol.191 På ett privilegierat företags handlingar ska då 
endast de konkurrensrättsliga artiklarna 81 och 82 kunna tillämpas, även i 
de fall handlingarna grundar sig i företagets ensamrätt.192 Till stöd för detta 
har argumenterats att en stor del av de statliga monopolens diskriminerande 
beteende utgör utnyttjande av dominant ställning enligt artikel 82, vilket gör 
att denna artikel bör tillämpas. Uttryck för detta synsätt kan till viss del 
hittas i Bodson193 och Almelo.194 I Bodson ansågs artikel 31 inte vara 
tillämplig på en grupp lokala monopol eftersom företagen agerade 
självständigt i förhållande till de offentliga myndigheterna.195  I Almelo 
kunde artikel 31 inte tillämpas på avtal slutna mellan lokala 
elektricitetsleverantörer och en regional sådan, vilka alla var offentliga 
företag. Avtalen prövades mot bakgrund av artikel 85 (nu 81), vilket tycktes 
vara tillräckligt för att Domstolen inte skulle tillämpa artikel 31, trots att den 
ifrågavarande företagsgruppen förmodligen kunde anses utgöra ett statligt 
handelsmonopol enligt artikel 31(1) stycke två och avtalen ifråga 
förmodligen kunde anses vara diskriminerande åtgärder enligt artikel 31(1) 
stycke ett. Oaktat ovanstående torde det emellertid, med tanke på de 
skillnader som faktiskt föreligger mellan artiklarna 31 och 82, vara önskvärt 
om de handlingar som företas av monopolföretaget och som härrör från dess 
ensamrätt behandlas utifrån artikel 31, alternativt utifrån denna artikel 
tillsammans med konkurrensbestämmelserna, då man inte bör utesluta 
möjligheten att eventuellt ålägga staten ansvar för att ha uppmuntrat ett 
dominerande monopolföretags diskriminerande beteende.196 Att artikel 81 
                                                 
189 Buendia Sierra, 1999, s. 107 
190 Steinicke, 2002, s. 144 
191 Buendia Sierra, 1999, s. 107 f 
192 Steinicke, 2002, s. 144, not 317 
193 Mål 30/87 Bodson [1988] ECR 2479 
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och 82 dessutom inte nödvändigtvis täcker alla de former av 
diskriminerande beteende som faller under artikel 31, gör att artikel 31 i 
många fall är ett bättre alternativ för att bekämpa sådant beteende.197

  

2.4.1.2.2.3 Strukturella åtgärder som nödvändigtvis leder till 
diskriminering – exklusiva rättigheter  

Som beskrivits ovan, förbjuder artikel 31(1) både direkt diskriminering 
vidtagen av staten (normativ diskriminering)198 och indirekt diskriminering, 
det vill säga ett statligt monopols diskriminerande beteende, vilket kan 
tillskrivas staten. Artikel 31(1) inskränker sig dock inte till att endast 
förbjuda specifika lagstadgade åtgärder eller visst diskriminerande beteende 
som vidtas i anknytning till ett statligt handelsmonopol. Artikeln kräver 
också att ett visst resultat uppnås, nämligen att statliga handelsmonopol 
”anpassas på sådant sätt att ingen diskriminering med avseende på 
anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas 
medborgare”. Detta antyder att anpassningen av statliga monopol inte endast 
består i avlägsnande av diskriminerande beteende, utan att den dessutom 
kräver strukturell omformning av monopolet så att möjligheten att 
diskriminera försvinner.199 Såsom GA Roemer i sitt yttrande till fallet 
S.A.I.L påpekade, kan man inte tillförsäkra icke-diskriminering om 
möjligheten till diskriminering kvarstår.200  

I Commission v. Italy (electricity)201 avvisade Domstolen den italienska 
regeringens argument att det var nödvändigt för syftet med artikel 31 att 
bevisning om förekomsten av ett faktiskt hinder och därmed reell 
diskriminering av den importerade produkten i förhållande till den inhemska 
kunde påvisas. I fallet poängterades således att risken för eller möjligheten 
till monopolets diskriminerande verkan anses vara tillräcklig för att förbudet 
i artikel 31 ska kunna aktualiseras. Den bevisning som den italienska 
regeringen lade fram för att visa att mängden importerad elektricitet till 
Italien faktiskt hade ökat konstant de senaste åren ansågs därför vara 
irrelevant. Själva utformningen av elektricitetsmonopolet fastslogs, genom 
innehavet av den exklusiva import- och exporträtten, i sig innebära sådan 
diskriminering som omfattas av artikel 31(1) eftersom förekomsten av 
ensamrätterna påverkar importörer och exportörer i andra medlemsstater 
som på så sätt utesluts från direktimport/export.202

Följaktligen innefattar diskrimineringsbegreppet i artikel 31 även sådana fall 
av diskriminering som grundar sig i existensen av ett statligt 
handelsmonopol, genom dess utformning och funktion, vilket är ett resultat 
av innehavet av en exklusiv rättighet av något slag.203

 

                                                 
197 Buendia Sierra, 1999, s. 108 
198 Vilket även kan utgöras av själva beviljandet av en exklusiv rättighet till ett privat eller 
offentligt företag  
199 Buendia Sierra, 1999, s. 109 
200 Hesselrud, 1992, s. 18, not 43; GA Roemer i Mål 82/71 S.A.I.L [1972] ECR 119 
201 Mål C-158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789 
202 Ibid p.23-27, 32 
203 Steinicke, 2002, s. 143 

 34



2.4.1.2.3 Anpassning – krav på avskaffande av statliga 
handelsmonopol? 

Efter denna genomgång av artikel 31: s diskrimineringsbegrepp och de 
åtgärder som omfattas av detta, återstår en analys av artikelns 
anpassningsbegrepp och vad kravet på medlemsstaternas anpassning av 
statliga handelsmonopol innefattar.  

Enligt avsnitt 2.4.1.2.2.3 ovan kan själva existensen av ett statligt 
handelsmonopol, då detta har beviljats en viss exklusiv rätt, innebära att 
diskriminering enligt artikel 31 föreligger. Problemet är att benägenheten till 
diskriminering inte är en tillfällig egenskap hos statliga handelsmonopol. 
Tvärtom är det just detta som utgör den verkliga anledningen till existensen 
av flertalet monopol, då det övergripande och ibland enda syftet med 
förekomsten av dessa många gånger i själva verket är att gynna inhemska 
varor till nackdel för importerade sådana. Under sådana omständigheter 
krävs, för att komma tillrätta med diskrimineringen, ett avskaffande av 
själva monopolet och därmed exklusivrättigheterna, vilka utgör monopolens 
kärna. Då artikel 31(1) talar om anpassning och inte avskaffande av 
monopol, avfärdades emellertid länge möjligheten att använda artikel 31 för 
att kräva ett avskaffande av exklusiva rättigheter.204 Mot detta kan hävdas 
att det visserligen står klart att lydelsen av artikel 31(1) inte nödvändigtvis 
kräver ett avskaffande av alla statliga handelsmonopol genom upphävande 
av alla exklusiva rättigheter.205 Det står dock även klart att artikeln inte 
utesluter möjligheten att det kan vara nödvändigt att upphäva vissa 
exklusiva rättigheter.206  

Av Kommissionens Rekommendationer från 1962 framgår tydligt att det 
är slutresultatet som är det viktiga och man uteslöt därför inte möjligheten 
att ett avskaffande av exklusiva rättigheter kunde vara enda sättet att följa 
förpliktelsen i artikel 31, för det fall diskriminering inte kunde undvikas 
endast genom avskaffande av diskriminerande lagar och praxis.207 Trots 
detta uttalande nöjde sig Kommissionen med att försäkra ”neutralisering” av 
statliga handelsmonopol. Denna neutralisering innebar att exklusiva 
rättigheter till import och marknadsföring ansågs strida mot artikel 31 
endast i de fall monopolet självt var engagerat i varuproduktion.208 I övriga 
fall ansågs avskaffandet av exklusiva rättigheter vara ”den bästa lösningen” 
för att bli av med diskriminering, men inte en förpliktelse som följer av 
artikel 31.209  

I de fall ett monopol med exklusiva import- och 
marknadsföringsrättigheter även är engagerat i varuproduktion, föreligger en 
                                                 
204 Buendia Sierra, 1999, s. 109 f, se not 128; Borch, 1991, s. 21 
205 Något som av domstolen framhållits i ett flertal domar, exempelvis Mål 59/75 
Manghera [1976] ECR 91, p. 5; Mål 91/75 Miritz [1976] ECR 217, p. 7; Mål 91/78 Hansen 
II [1979] ECR 935, p. 8; Mål 119/78 Peureux II [1979] ECR 975, p. 27 
206 Buendia Sierra, 1999, s. 110 
207 Recommendation de la Commission à la République française au sujet de 
l’aménagement du monopole national à caractère commercial des tabacs manufacturés 
[1962] JO 48/1500; Recommendation de la Commission à la République française au sujet 
de l’aménagement du monopole des allumetes [1962] JO 48/1502 
208 Se Kommissionens uttalande i Mål 82/71 S.A.I.L [1972] ECR 119, Report for the 
Hearing [1972] Rec. 131 
209 Buendia Sierra, 1999, s. 110 
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klar intressekonflikt som gör att monopolet inte i praktiken kan avstå från 
att gynna den egna produktionen till nackdel för importerade varor. 
Kommissionens uppfattning på den punkten var därför korrekt.210 Däremot 
är det inte lika självklart att den fortsatta existensen av exklusiva rättigheter 
inte skapar problem även i andra fall. Också i de fall då det statliga 
monopolet inte är involverat i produktion, kvarstår det faktum att monopolet 
tenderar att föredra inhemska produkter framför utländska sådana.211  
 

2.4.1.2.4 Mangheradomen – avskaffande av vissa 
exklusiva rättigheter  

I och med Mangheradomen,212 vilken rörde det italienska 
tobaksmonopolets exklusiva rätt till import, klargjordes läget. I Italien hade 
det statliga organet Administrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 
(AAMS) ensamrätt beträffande produktion, import och försäljning av 
tobaksvaror. Flavia Manghera stod åtalad för att ha smugglat cigaretter 
genom att ha infört dessa i strid med monopolet och undandragit sig 
importavgift. Frågan huruvida det statliga tobaksmonopolets exklusiva 
importrätt stod i strid med EG-rätten uppkom. Den italienska regeringen 
hävdade för det första att artikel 31 förutsätter att statliga handelsmonopol 
kan upprätthållas. Bestämmelsen kan då inte innebära att en exklusiv 
importrätt som utgör en väsentlig del av monopolet måste upphävas. För det 
andra behandlade monopolet inte utländska medborgare annorlunda än 
italienska medborgare. Förbudet att införa cigaretter till Italien gällde alla 
och var således inte diskriminerande.213  

Domstolen upprepade att artikel 31(1) visserligen inte kräver avskaffande 
av statliga handelsmonopol, utan endast en anpassning av dessa.214 
Domstolen uttalade emellertid sedan att:215

 
”..... den förpliktelse som föreskrivs i punkt (1) syftar till att säkerställa 
iakttagande av den grundläggande regeln om fri rörlighet för varor inom 
den gemensamma marknaden, särskilt genom avskaffandet av kvantitativa 
restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan i handeln mellan 
medlemsstaterna.  
Detta mål skulle inte kunna uppnås om inte, i en medlemsstat med ett 
handelsmonopol, den fria rörligheten säkerställdes för varor från andra 
medlemsstater, av samma slag som de varor som omfattas av 
handelsmonopolet. 
...... artikel [31(1)].... skall tolkas så, att alla statliga handelsmonopol den 
31 december 1969 skulle vara anpassade på ett sådant sätt att ensamrätten 
att importera från andra medlemsstater var avskaffad.” (min mark.) 

                                                 
210 GA Roemer i Mål 82/71 S.A.I.L [1972] ECR 119  
211 Buendia Sierra, 1999, s. 110 f 
212 Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91 
213 Borch, 1991, s. 24 
214 Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91, p. 5. Liknande uttalanden har gjorts i bland annat 
Mål 91/75 Miritz [1976] ECR 217, p. 7; Mål 91/78 Hansen II [1979] ECR 935, p. 8; Mål 
119/78 Peureux II [1979] ECR 975, p. 27. 
215 Mål 59/75 Manghera [1976] ECR, p. 9-13 
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Genom domen klargjordes att en exklusiv importrättighet i sig själv 

verkar diskriminerande mot exportörer inom gemenskapen, oberoende av 
hur ensamrätten rent praktiskt utövas. Domen får förstås så att då ett 
importmonopol i sig anse medföra diskriminering av medlemsstaternas 
medborgare är det därför i det enskilda fallet inte nödvändigt att undersöka 
närmare om ett sådant monopol också rent faktiskt medför sådan 
diskriminering.216 Då importmonopol är diskriminerande i sig själva, kan 
denna typ av monopol inte anpassas på ett sådant sätt att diskriminering 
utesluts. Ett avskaffande av dessa är därför nödvändigt.217

Enligt den klassiska tolkningen av diskrimineringsförbudet i artikel 31 som 
ett förbud endast mot diskriminering mellan inhemska och utländska varor, 
är detta konstaterande inte helt riktigt.218 Med en hänvisning till 
Kommissionens uttalande i S.A.I.L.:219  
 
”[A]ltough it may not intrinsically constitute effective discrimination, the 
exclusive right to sell a product would be capable in itself of engendering 
discrimination...” 
 
Utifrån denna tolkning av diskrimineringsförbudet står en exklusiv rättighet 
inte i strid med artikel 31(1) på grund av att den i sig själv är 
diskriminerande, utan snarare för att den ”har en benägenhet att ge upphov 
till diskriminering” mellan inhemska och importerade produkter. Anser man 
emellertid, vilket numera får anses finna stöd i praxis, att artikel 31(1) 
förbjuder diskriminering av såväl utländska varor som ekonomiska aktörer, 
vilket får antas ha varit fallet i Manghera, är det logiskt att anse en exklusiv 
importrättighet vara diskriminerande i sig. En exklusiv importrättighet 
diskriminerar ju exportörer inom gemenskapen till fördel för den inhemska 
aktören (monopolet), då existensen av monopolet begränsar 
handlingsfriheten för dessa.220 Det ska dock påpekas att även friheten för 
konsumenterna inom monopolstaten att välja mellan alla existerande 
produkter på marknaden inskränks genom existensen av ett 
importmonopol.221 Om all diskriminering ska avlägsnas måste följaktligen 
själva importmonopolet upphävas.222  

Alltsedan Manghera står det alltså klart att statliga handelsmonopol i 
dess institutionella mening tillåts existera, medan de exklusiva rättigheter 
som ofrånkomligen tvingar dem att diskriminera måste avskaffas.223 Den 
anpassning av statliga monopol som erfordras i artikel 31(1) innebär således 
ett avskaffande av sådana exklusiva rättigheter (och därmed sådana 
monopol) som är diskriminerande i sig.224 Frågan som uppkommer blir då 
                                                 
216 GA Elmer i Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 70 
217 Molde m.fl., 2005, s. 193 
218 Buendia Sierra, 1999, s. 111 
219 Buendia Sierra, 1999, s. 111, not 139 – se författarens egen översättning från den 
franska utgåvan av Mål 82/71 S.A.I.L (1972) ECR 119 
220 Buendia Sierra, 1999, s. 111 f 
221 Savia, 1993, s. 63 
222 Borch, 1991, s. 24 
223 Buendia Sierra, 1999, s. 112 
224 Burrows, 1987, s. 92 

 37



om alla ensamrätter måste upphävas eller om det även finns ensamrätter 
som inte är diskriminerande per se. Vilka exklusiva rättigheter, utöver 
exklusiva importrättigheter, anses diskriminerande i sig och i vilken 
utsträckning är de olika formerna av exklusiva rättigheter förenliga med 
artikel 31? Nedan följer en genomgång av de olika former av exklusiva 
rättigheter som kan tilldelas ett företag eller ett offentligt organ.  
 

2.4.1.2.5 Exklusivrättigheternas förenlighet med artikel 31 
Efter behandlingen av diskrimineringsbegreppet och hur långt kravet på 

anpassning av de statliga handelsmonopolen sträcker sig för att denna 
diskriminering ska anses vara upphävd i enlighet med bestämmelsen i 
artikel 31, följer nu en genomgång av de olika exklusivrättigheterna. I de 
fall de exklusiva rättigheter som beviljats ett monopol per se anses medföra 
diskriminering och därför anses stå i strid med artikel 31, krävs, som 
framkommit ovan, en omstrukturering av själva monopolet och eventuellt 
ett upphävande av detsamma, då de exklusiva rättigheterna, som sagt var, 
utgör grunden för monopolet.225

. 

2.4.1.2.5.1 Exklusiva importrättigheter 

Genom Manghera etablerades principen att exklusiva importrättigheter är 
diskriminerande per se. Följden blev att sådana rättigheter ofrånkomligen 
principiellt anses strida mot artikel 31(1) och därför måste upphävas.226 
Principen har senare följts av Domstolen i en rad fall.  

I Greek Oil227 ansågs kravet på att distributörerna av råolja var tvungna 
att göra 65 procent av sina inköp hos staten, innebära att staten i praktiken 
hade ensamrätt beträffande import och marknadsföring av produkten ifråga. 
Domstolen framhöll att de ifrågavarande exklusiva rättigheterna stred mot, 
inte bara artikel 31, utan även mot artikel 28. Beträffande överträdelsen av 
artikel 31(1), menade Domstolen att det diskriminerande draget hos de 
ifrågavarande exklusiva rättigheterna till import och marknadsföring var en 
direkt följd av deras uttalade syfte, vilket var att skydda de grekiska 
raffinaderiernas produktion från importerade produkter. Upprätthållande av 
de ifrågasatta exklusiva rättigheterna diskriminerade således exportörer i 
övriga medlemsstater och utgjorde därför en överträdelse av artikel 31.228 I 
Gas och elektricitetsfallen229 framhöll Domstolen återigen otvetydigt att 
exklusiva importrättigheter står i strid med artikel 31, eftersom de verkar 
diskriminerande inte bara mot utländska varor, utan även mot exportörer i 
andra medlemsstater vilka inte var fria att välja kunder i de medlemsstater 
där innehavaren av monopolet var etablerad.230 I vart och ett av fallen 

                                                 
225 Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91 
226 Buendia Sierra, 1999, s. 118, not 173; Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91, p. 9-13 
227 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747 
228 Ibid p. 42-44 
229 Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699 
230 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 15-17; Mål C-
158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 23, 32; Mål C-159/94 Comm. v. 
France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 33, 39-40 
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konstaterade Domstolen att det förelåg en prima facie överträdelse av artikel 
31.231 Det påpekades dock att det genom artikel 86(2) är möjligt att 
rättfärdiga sådana exklusiva rättigheter som av en medlemsstat beviljats ett 
företag som anförtrotts tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, även om de står i strid med artikel 31 (se mer om förhållandet 
mellan artikel 86(2) och artikel 31 nedan i avsnitt 3.4.2).232  
 

2.4.1.2.5.2 Exklusiva exporträttigheter 

Det har länge ansetts att det resonemang som användes av Domstolen i 
Manghera233 beträffande exklusiva importrättigheter också gäller exklusiva 
exporträttigheter.234 En exklusiv rätt till export innebär ju ofrånkomligen en 
diskriminering av importörer i övriga medlemsstater och dessutom en 
diskriminering av exportörer i monopolstaten.235 I Gas och 
elektricitetsfallen fastslog Domstolen, genom att inkorporera sin praxis 
beträffande nuvarande artikel 29 i artikel 31, att exklusiva exporträttigheter 
per se diskriminerar importörer och konsumenter i andra medlemsstater, då 
dessa berövas möjligheten till kontakt med valfria leverantörer i den 
medlemsstat där ett exportmonopol existerar.236 I Commission v. France 
(electricity and gas)237 konstaterade Domstolen således, efter att den franska 
regeringen medgivit att den inhemska produktionen av både gas och 
elektricitet hade reserverats främst för förbrukare inom franskt territorium, 
att monopolets exklusiva exporträttigheter hade, om inte syftet, så 
åtminstone den effekten att exporten begränsades och att en skillnad i 
behandling av inhemsk handel och exporthandel därigenom infördes, på ett 
sådant sätt att det säkerställdes att den inhemska franska marknaden fick en 
särskild fördel.238

Även beträffande exportmonopol i strid med artikel 31 kan undantag mot 
bakgrund av artikel 86(2) emellertid i vissa fall beviljas. Det gäller, precis 
som beträffande importmonopol, sådana exportmonopol som utför tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse.239  
 

                                                 
231 Oliver, 2003, s. 436 
232 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 32; Mål C-
158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 43; Mål C-159/94 Comm. v. 
France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 49 
233 Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91 
234 Buendia Sierra, 1999, s. 122; Burrows, 1987, s. 93 
235 Burrows, 1987, s. 93 
236 Oliver, 2003, s. 436; Buendia Sierra, 1999, s. 123; Mål C-158/94 Comm. v. Italy 
(electricity) [1997] ECR I-5789, p.24-25; Mål C-159/94 Comm. v. France (electricity and 
gas) [1997] ECR I-5815, p.34-35 
237 Mål C-159/94 Comm. v. France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815 
238 Ibid p. 35 
239 Mål C-158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 43; Mål C-159/94 
Comm. v. France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 49 
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2.4.1.2.5.3 Exklusiva marknadsföringsrättigheter – 
partihandelsmonopol och detaljhandelsmonopol 

Av domen i Manghera240 har av vissa senare dragits slutsatsen att även 
exklusiva marknadsföringsrättigheter måste anses diskriminerande per se.241 
Ett företag som har beviljats en exklusiv rätt till marknadsföring av en 
produkt kan fastställa importnivån lika effektivt som om företaget även hade 
en exklusiv rätt till import av produkten ifråga. Importen från andra 
medlemsstater är ju då beroende av det statliga monopolet för 
marknadsföring. Det har hävdats att om exklusiva importrättigheter anses 
vara diskriminerande per se och således förbjudna enligt artikel 31(1), måste 
detta gälla även exklusiva marknadsföringsrättigheter. I annat fall skulle 
avskaffandet av exklusiva importrättigheter sakna mening.242 Vad som 
ytterligare talar för de exklusiva marknadsföringsrättigheternas 
diskriminerande karaktär är vidare att ett statligt handelsmonopol sällan 
torde ha kapaciteten att marknadsföra och sälja alla de olika märken av den 
monopoliserade varan som existerar på den gemensamma marknaden. 
Därmed finns risken att endast en eller ett fåtal producenter får sina varor 
sålda i den berörda medlemsstaten, medan konkurrenter som producerar 
varor av samma kvalitet och till samma pris utestängs från denna marknad. I 
ett sådant fall föreligger uppenbart olika behandling av medlemsstaternas 
medborgare avseende avsättnings- och saluföringsvillkor, vilket är förbjudet 
enligt artikel 31.243    

Den inneboende diskriminerande karaktären hos exklusiva 
marknadsföringsrättigheter är, som tidigare påpekats, särskilt tydlig när ett 
företag som innehar en sådan exklusiv rättighet beträffande en specifik vara, 
samtidigt verkar som producent av varan ifråga,244 men även i de fall då 
monopolet inte är direkt involverat i produktionsaktiviteter, har den 
inneboende diskriminerande karaktären hos exklusiva 
marknadsföringsrättigheter och det faktum att de strider mot artikel 31(1), 
accepterats av både Kommissionen245 och en stor del av doktrinen.246 
Exempelvis ansåg Domstolen i Greek Oil247 att de ifrågasatta exklusiva 
marknadsföringsrättigheterna var diskriminerande och därmed stod i strid 
med artikel 31(1).248  

                                                 
240 Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91 
241 Buendia Sierra, 1999, s. 119; Burrows, F, State Monopolies, Yearbook of European 
Law, 1983, s. 31 
242 Buendia Sierra, 1999, s. 119; Oliver, 2003, s. 435; Burrows, 1987, s. 93 
243 Borch, 1991, s. 27f. Se även GA Elmer i Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 
87 med hänvisning till Mål C-202/88 French Republic v. Commission (Terminal 
Equipment) [1991] ECR I-1223, p. 34-36 
244 Buendia Sierra, 1999, s. 119; Borch, 1991, s. 27 med hänvisning till Mål 82/71 S.A.I.L 
[1972] ECR 199- ett detaljhandelsmonopol och ett produktionsmonopol får inte innehas av 
en och samma enhet och därmed existera parallellt 
245 Kommissionens direktiv 88/301/EEG av den 16 maj 1988 om konkurrens på 
marknaderna för teleterminalutrustning (Terminal Equipment Directive), p. 5; Buendia 
Sierra, 1999, s. 119 
246 Buendia Sierra, 1999, s. 119 
247 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747 
248 Buendia Sierra, 1999, s. 119 f, Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 43-44, 
56 
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I Franzén gick Domstolen emellertid emot den allmänna uppfattningen 
och tidigare praxis. I detta fall, vilket rörde det svenska alkoholmonopolets 
exklusiva detaljhandelsrätt, ansågs Systembolaget AB: s exklusiva rätt till 
detaljhandelsförsäljning av alkohol vara icke-diskriminerande och därför 
inte heller i strid med artikel 31.249 Enligt Buendia Sierra stämmer 
resonemanget i detta fall överens med den felaktiga uppfattningen att artikel 
31(1) endast förbjuder exklusiva partihandelsrättigheter och inte exklusiva 
detaljhandelsrättigheter.250 Grunden till denna felaktiga uppfattning hittar 
man, enligt Buendia Sierra, i domarna rörande tobaksmonopolen i Frankrike 
och Italien.251 Anpassningen av dessa monopol ledde till avskaffandet av de 
exklusiva rättigheterna till import och partihandel beträffande produkterna 
ifråga. Man tillät emellertid att detaljhandelsförsäljning förbehölls 
auktoriserade detaljhandelsfilialer. Mot bakgrund av detta antogs av många 
att artikel 31 tillåter existensen av exklusiva detaljhandelsrättigheter, men 
däremot inte exklusiv rätt till partihandel. Denna tolkning bygger emellertid, 
enligt Buendia Sierra, på en missuppfattning, då den ifrågavarande 
detaljhandelsförsäljningen inte direkt föll under reglerna gällande exklusiva 
rättigheter, utan snarare var en åtgärd som reglerade tillträde till 
marknaden.252 De olika auktoriserade detaljhandelsfilialerna tillsammans 
utgjorde inte ett ensamt företag vilket var i stånd att påverka importen, utan 
detaljhandlarna var privata försäljare som inte utgjorde en del av det 
offentliga. De statliga myndigheterna hade inte större inflytande över 
detaljisterna än vad producenter och exportörer i allmänhet har. Tvärtom var 
filialerna fria att själva välja sina leverantörer.253 Systemet saknade den 
diskriminerande karaktär som är typisk för exklusiva import- och 
marknadsföringsrättigheter tillhörande ett statligt monopol. Sådana 
bestämmelser som de ifrågavarande, vilka reglerar marknadstillträde, måste 
därför undersökas mot bakgrund av andra fördragsregler, såsom exempelvis 
artikel 28, och inte mot bakgrund av artikel 31.254 Som Domstolen uttryckte 
i Banchero så åtnjuter auktoriserade detaljhandelsfilialer inte äkta exklusiva 
detaljhandelsrättigheter, då de nationella myndigheterna inte har någon 
möjlighet att ingripa, övervaka eller styra detaljisternas val av 
leverantörer.255 I Banchero fastslog Domstolen att en genuint exklusiv rätt 
till detaljhandelsförsäljning, genom vilken ett företag ensamt (det statliga 
monopolet) monopoliserar detaljhandelsdistributionen av en specifik 
produkt, däremot utan tvekan har samma inneboende diskriminerande 
karaktärsdrag som exklusiva distributionsrättigheter i allmänhet.256 Sådana 
exklusiva rättigheter ger företaget ifråga möjlighet att besluta vilka 
produkter som ska få tillträde till den nationella marknaden och i vilka 

                                                 
249 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 80 
250 Buendia Sierra, 1999, s. 120 
251 Mål 90/82 Commission v. France (tobacco I) [1983] ECR 2011; Mål 78/82 Commission 
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347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 43-44 som ett exempel på en genuint exklusiv 
marknadsföringsrättighet 
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kvantiteter. Av denna anledning kan hävdas att genuint exklusiva 
detaljhandelsrättigheter är diskriminerande per se och att de därför är 
förbjudna enligt artikel 31(1).257 Detta konstaterades även av GA Elmer i 
hans yttrande till Franzén, i vilket han hänvisade till Banchero då han 
påpekade att det svenska detaljhandelssystemet för alkohol inte, som i det 
sistnämnda fallet, skedde genom ett stort antal oberoende näringsidkare, 
utan genom ett statligt monopolföretag. Detta monopolföretags exklusiva 
rätt till detaljhandel medförde nödvändigtvis en centralisering av alla inköp 
av produkterna i fråga, vilket gjorde att detaljhandelsmonopolet dessutom 
hade monopol på inköp av produkter till detaljhandelsmarknaden. Ett 
egentligt detaljhandelsmonopol skiljer sig således markant från ett system 
enligt vilket ett antal oberoende detaljhandlare ges tillstånd att sälja en viss 
typ av produkter som de sedan självständigt köper in.258  

Som nämndes ovan, avfärdade emellertid Domstolen i Franzén denna 
uppfattning.259 Istället för att fastslå att exklusiva detaljhandelsrättigheter är 
diskriminerande per se, tycks Domstolen ha förutsatt att dessa är 
lagenliga.260 Domstolen undersökte det svenska monopolsystemet över 
alkohol i två separata delar. Under rubriken ”bestämmelser om monopolet 
och dess funktionssätt” analyserades, mot bakgrund av artikel 31, inte 
huruvida den exklusiva rättigheten var diskriminerande per se och därför 
kunde resultera i ett krav på avskaffande av själva monopolet, utan huruvida 
den lagstiftning som reglerar monopolets funktionssätt innehöll åtgärder och 
bestämmelser som var diskriminerande. Domstolen undersökte följaktligen 
systemet för urval av produkter, försäljningsorganisationen samt 
monopolets marknadsföring av alkoholdrycker och ansåg att dessa kunde 
rättfärdigas främst av följande skäl:261

 
- Det fanns en objektiv produktplan för vilka drycker som skulle 

tillhandahållas av Systembolaget. 
- Dryckerna valdes ut efter förutbestämda och objektiva kriterier (både 

affärsmässiga och kvalitativa). 
- De leverantörer som inte fick sina drycker sålda till Systembolaget 

kunde ansöka om en testförsäljning.  
- Dessa leverantörer hade rätt att få ett motiverat avslagsbeslut. 
- Möjlighet till överprövning hos ett oberoende organ 

(Alkoholsortimentsnämnden) fanns. 
 
Domstolen kom fram till att trots att de faktorer i monopolets organisation 
som undersökts var mycket restriktiva så var de varken diskriminerande 
eller hade benägenhet att behandla importerade produkter på ett 
ofördelaktigt sätt och de stod därför inte i strid med artikel 31. Domstolen 
medgav att försäljningssystemet som handhas av Systembolaget AB 

                                                 
257 Buendia Sierra, 1999, s. 121  
258 GA Elmer i Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 85-87 
259 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909 
260 Buendia Sierra, 1999, s. 121; Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 37-42 
261 Hettne, Jörgen, Har Sverige spelat bort sina monopol? EU och svenska 
lagstiftningsstrategier, Ny Juridik, 2004, s. 10; Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, 
p. 46-51 
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visserligen är begränsat och inte erbjuder alla utvalda drycker, men framhöll 
samtidigt att sådana brister inte nämnvärt påverkar försäljningen av 
alkoholhaltiga drycker från andra medlemsstater mer än försäljningen av 
svenskproducerade sådana.262 Då alkoholmonopolet dessutom inte självt har 
tillstånd att importera och då förpliktelsen att endast sälja via 
detaljhandelsmonopolet gäller såväl utländska som inhemska leverantörer, 
menade domstolen att ett detaljhandelsmonopol som det ifrågavarande inte 
är diskriminerande.263   

De kriterier som alltsedan Manghera hade tillämpats för att avgöra 
huruvida en exklusiv rättighet är förenlig med artikel 31 tillämpades inte alls 
av domstolen i Franzén. Domstolen undersökte, som nämnts ovan i avsnitt 
2.4.1.2.1.1, inte huruvida den exklusiva rätten till detaljhandelsförsäljning, 
som ju berövade utländska marknadsaktörer möjligheten till direktkontakt 
med de svenska konsumenterna, utgjorde diskriminering av aktörer 
etablerade i övriga medlemsstater. Istället behandlade Domstolen artikel 31 
som en regel som förbjuder diskriminering av varor. Att använda en sådan 
tolkning av diskrimineringsbegreppet resulterar nödvändigtvis i att en 
exklusiv detaljhandelsrättighet inte kan anses diskriminerande per se. 
Istället tvingas man att undersöka de exklusiva detaljhandelsrättigheterna 
från fall till fall och se hur de är organiserade i praktiken och vilka specifika 
regler som gäller för monopolet, för att därigenom kunna avgöra huruvida 
den aktuella exklusiva rättigheten, och därigenom monopolet, eventuellt kan 
anses vara diskriminerande.264   

Domstolens tolkning av artikel 31 i Franzén står emellertid helt i strid 
med den som gjordes i Gas och elektricitetsfallen.265 I dessa domar gav 
Domstolen, som framkommit, artikel 31 en tolkning enligt vilken 
diskriminering av ekonomiska aktörer förbjuds. Detta ledde till att 
domstolen kunde fastslå att de exklusiva rättigheterna ifråga (exklusiva 
import- och exporträttigheter) per se stred mot artikel 31.266 De har hävdats 
att samma resultat troligen hade uppnåtts beträffande exklusiva 
detaljhandelsrättigheter om Domstolen även i Franzén hade givit 
diskrimineringsbegreppet denna extensiva tolkning.267  

Utfallet i Franzén har, som nämnts, kritiserats av många. I sitt yttrande 
till Hannermålet, rörande det svenska apoteksmonopolet och dess exklusiva 
rätt till detaljhandelsförsäljning av läkemedel, förespråkade GA Léger en 
prövning av monopolet som tar hänsyn till dess faktiska effekter på 
gemenskapshandeln. Enligt GA Léger hade en samlad bedömning i Franzén 
av det ifrågasatta detaljhandelsmonopolet över alkohol förmodligen visat att 
monopolet väsentligt kunde hindra gemenskapshandeln och därför givit ett 
annat resultat.268 Detta på grund av att, precis som GA Elmer konstaterade, 
en ensamrätt till detaljhandel har, vad gäller dess inverkan på handeln 
                                                 
262 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 53-57 
263 Molde m.fl., 2005, s. 193 
264 Buendia Sierra, 1999, s. 121 f 
265 Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699 
266 Buendia Sierra, 1999, s. 122; Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] 
ECR I-5699, p. 21-23; Mål C-158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 23, 
32; Mål C-159/94 Comm. v. France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 33, 38, 40 
267 Buendia Sierra, 1999, s. 122 
268 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 60-61 
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mellan medlemsstaterna, samma egenskaper som en ensamrätt till import, 
då en ensamrätt till detaljhandel nämligen nödvändigtvis medför en 
centralisering av alla inköp av varan för att den sedan ska kunna försäljas i 
detaljhandeln. Detta leder till att en innehavare av en ensamrätt till 
detaljhandel inte endast är ensam försäljare av varan ifråga, utan även ensam 
inköpare av denna i monopolstaten. Tillverkare och partihandlare kan i 
slutändan vända sig till endast en aktör för att få sina varor saluförda på den 
aktuella marknaden. En innehavare av en ensamrätt till detaljhandel kan 
således bestämma storleken på importen från övriga medlemsstater på ett 
lika effektivt sätt som en innehavare av en ensamrätt till import.269 Då 
exklusiva importrättigheter, av Domstolen, har fastslagits vara 
diskriminerande i sig och därför i strid med artikel 31 konstaterade GA 
Léger att även en exklusiv rätt till detaljhandel i sig måste anses strida mot 
artikel 31.270  

Domstolen delade, i Hannermålet, inte GA Légers uppfattning. Hanner 
innebar istället en bekräftelse av Domstolens tolkning av artikel 31 i 
Franzén. Domstolen konstaterade dock att då själva utformningen av det 
svenska läkemedelsmonopolet inte uteslöt all diskriminering, fick 
monopolet anses strida mot artikel 31.271

Trots att Domstolen i Hanner inte grundade sin dom på GA Légers 
uppfattning och inte heller delade hans inställning till domen i Franzén, 
tycks ändå delar av hans kritik ha beaktats. Domstolen fastslog aldrig 
uttryckligen i Hannerdomen att det svenska detaljhandelsmonopolet 
beträffande läkemedel, efter nödvändiga strukturella anpassningar,272 
kommer att anses vara icke-diskriminerande och därför förenligt med EG-
rätten och i synnerhet artikel 31. Det uppställdes endast en presumtion för 
detta, genom att Domstolen anförde att då monopolet inte utformats på ett 
sätt som uteslöt all diskriminering av andra medlemsstater, var det inte 
nödvändigt att pröva huruvida monopolet i praktiken missgynnar läkemedel 
med utländskt ursprung.273 Av detta framgår att ett detaljhandelsmonopol 
som anpassats på ett korrekt sätt, i enlighet med Domstolens dom endast är 
prima facie legitimt. Skulle det sedan, trots en strukturell anpassning av 
monopolet, visa sig att monopolet i praktiken missgynnar utländska – i det 
här fallet - läkemedel, är det oförenligt med artikel 31(1).274 Av 
Hannerdomen framgår således att Domstolen till viss del står fast vid det 
resonemang som framfördes i Franzén, men att man uttalar sig med större 
försiktighet. Exklusiva detaljhandelsrättigheter tycks dock, enligt de två 

                                                 
269 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 100-102 
270 Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91 p. 8-12; GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], 
p. 105 
271 Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 44 
272 Strukturella anpassningar innebär, med hänvisning till Mål C-189/95 Franzén [1997] 
ECR I-5909, i praktiken krav på inrättande av sådana strukturella garantier för 
likabehandling, såsom insyn i inköpspolitiken, motiverade avslagsbeslut och möjlighet till 
överprövning. Uppfyllandet av dessa innebar, enligt Franzén, att förpliktelsen i artikel 
31(1) var uppfylld och monopolet var således automatiskt fördragsenligt; Hettne, Jörgen, 
Apoteksdomen – monopolet på fallrepet?, Europarättslig tidsskrift, 2005, s. 567 
273 Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 44-45 
274 Det är i händelse av detta som artikel 86(2) aktualiseras och kan medge undantag  
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sistnämnda domarna, inte anses vara oförenliga per se med artikel 31.275 
Partihandelsmonopol måste däremot, med hänvisning till domarna i 
tobaksmålen mot Frankrike och Italien samt doktrin, fortfarande anses vara 
diskriminerande per se och därför stå i strid med artikel 31.276  
 

2.4.1.2.5.4 Exklusiva produktionsrättigheter 

Generellt sett anses att anpassningen av statliga monopol enligt artikel 
31(1) inte påverkar exklusiva produktionsrättigheter.277 Det främsta 
argumentet för detta grundas på en restriktiv tolkning av begreppet 
”handelsmonopol” i artikel 31(1): s första stycke. Artikelns krav på att det 
rör sig om ett handelsmonopol utesluter enligt denna tolkning 
produktionsmonopol från bestämmelsens tillämpningsområde då 
monopolet, för att anses vara ett handelsmonopol, måste ha kommersiell 
karaktär (se avsnitt 2.3.1.1). Detta kriterium har ansetts utesluta 
produktionsmonopol från handelsmonopolbegreppet.278 Exklusiva 
produktionsrättigheter och åtgärder vidtagna i anslutning till dessa måste då 
istället bedömas utifrån andra fördragsartiklar, såsom artikel 43 
(etableringsfrihet), artikel 82 (företag med dominerande ställning) och 
artikel 86 (offentliga företag och företag som beviljats särskilda och 
exklusiva rättigheter).279  

Enligt Buendia Sierra finns det emellertid ingen anledning att använda 
sig av en restriktiv tolkning av begreppet handelsmonopol istället för en mer 
extensiv sådan, vilken alltså skulle innefatta produktionsmonopol. Buendia 
Sierra anger att ett argument som förs fram för att rättfärdiga exklusiva 
produktionsrättigheter och undandra dem tillämpningen av artikel 31, är 
förekomsten av artikel 295. Nämnda artikel stadgar nämligen att fördraget 
inte i något hänseende ska ingripa i medlemsstaternas egendomsordning. 
Buendia Sierra påpekar att det emellertid är uppenbart att denna artikel 
endast tillåter medlemsstaterna att, genom statliga företag, ägna sig åt 
produktionsverksamhet. Detta betyder emellertid inte att den tillåter 
medlemsstaterna att monopolisera verksamheten ifråga.  
Som Buendia Sierra konstaterar, kan man - om man undviker den restriktiva 
tolkningen av begreppet handelsmonopol - tolka diskrimineringsförbudet i 
artikel 31(1) som ett förbud även mot exklusiva produktionsrättigheter, då 
sådana rättigheter diskriminerar medborgare i andra medlemsstater genom 
att hindra dessa från att etablera sig i valfri medlemsstat för att tillhandahålla 
varor på denna medlemsstats marknad.280 Det måste emellertid påpekas att 
detta synsätt dock kräver en tolkning av diskrimineringsbegreppet i artikel 
31(1) som ett begrepp som omfattar såväl varudiskriminering som 
diskriminering mellan marknadsaktörer.281

                                                 
275 Hettne, Jörgen, Apoteksdomen – monopolet på fallrepet?, Europarättslig tidsskrift, 2005, 
s. 567 f 
276 Borch, 1991, s. 26 
277 Savia, 1993, s. 67 
278 Buendia Sierra, 1999, s. 123, not 199 
279 Savia, 1993, s. 67 
280 Buendia Sierra, 1999, s. 123 f 
281 Ibid s. 102, not 105 
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Det måste dessutom poängteras att ett produktionsmonopol indirekt kan 
påverka importen av råmaterial. På samma sätt som ett tjänstemonopol har 
ansetts kunna komma att falla under artikel 31 om monopolet påverkar 
varuimporten, skulle vissa produktionsmonopol också kunna falla under 
artikel 31 i den utsträckning de använder sig av importerat råmaterial.282

Under alla förhållanden så finns det inte, trots att den allmänna 
uppfattningen tycks stödja motsatsen, någonstans i fördraget stöd för 
uppfattningen att produktionsmonopol skulle vara oangripbara. Buendia 
Sierra menar att detta synsätt uppkom under gemenskapsrättens tidigare år 
och att det numera är helt förlegat. Han menar att uppfattningen inte heller 
finner stöd i praxis. Domstolen gav sig till viss del i kast med frågan i Greek 
Oil, då det uttalades att:283

 
”....the Greek State´s exclusive right with regard to the importation of crude 
oil cannot be called in question unless the legality under Community law 
of the State refining monopoly is itself contested.” (min mark.) 
 
Genom detta uttalande kan det eventuellt hävdas att Domstolen vill antyda 
att produktionsmonopol, i det här fallet ett statligt oljeraffineringsmonopol, 
kan angripas med hjälp av fördragsreglerna, vilket skulle kunna innebära 
artikel 31. Domstolen preciserade inte sitt uttalande ytterligare, men det kan 
tyda på ett mer öppet synsätt.  
 

2.4.1.2.5.5 Exklusiv rätt att importera råmaterial 

Artikel 31(1) kräver, som framkommit, att alla exklusiva rättigheter till 
varuimport avskaffas. Denna regel måste dock renodlas vad gäller sådant 
råmaterial som exklusivt används för produktion av sådana varor som är 
föremål för produktionsmonopol.284 Denna situation uppkom i Greek Oil.285 
Kommissionen ifrågasatte huruvida den exklusiva rätten att importera råolja 
var lagenlig, men inte huruvida raffineringsmonopolet i sig var lagenligt. 
Raffinering ansågs av Kommissionen vara likställt med produktion och 
monopolet i sig ansågs därför vara oangripbart, då man enligt den allmänna 
och traditionella uppfattningen inte ansåg produktionsmonopol omfattas av 
artikel 31. Domstolen påpekade i sin dom att det enda syftet med importen 
av råoljan var raffinering av densamma. Detta gjorde att den exklusiva 
rätten till import av råolja var direkt kopplad till den exklusiva rätten till 
raffinering och kunde därför inte särskiljas från denna senare rättighet. 
Eftersom Kommissionen inte hade ifrågasatt den exklusiva rättigheten till 
raffinering, kunde Domstolen inte pröva lagenligheten av denna. Den 
exklusiva rätten att importera råolja kunde då inte heller bedömas, eftersom 
denna var direkt kopplad till den icke-ifrågasatta raffineringsrättigheten.286 
Huruvida en exklusiv rätt till import av råmaterial i sig är diskriminerande 
och förbjuden enligt artikel 31(1) beror således på om den exklusiva 
                                                 
282 Buendia Sierra, 1999, s. 124 
283 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 36 
284 Buendia Sierra, 1999, s. 125 
285 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747 
286 Buendia Sierra, 1999, s. 125; Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 35-36 
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produktionsrättighet till vilken importrätten är knuten kan ifrågasättas och 
anses fördragsstridig. 
 

2.4.2 Artikel 31(2) 
Efter inträde i gemenskapen kan medlemsstaterna, under 

övergångsperioden, upprätthålla sådana exklusiva rättigheter och andra 
diskriminerande åtgärder som egentligen står i strid med artikel 31(1). 
Enligt artikel 31(2) åläggs medlemsstaterna emellertid att, under denna 
period och senare, inte införa några nya åtgärder i strid mot principerna i 
artikel 31(1) eller som begränsar omfattningen av artiklarna rörande 
borttagande av tullar och kvantitativa restriktioner.287

I fallet Costa v. ENEL288 fastslog Domstolen, beträffande de principer som 
åsyftas i artikel 31(1) att:289

 
”....artikel [31(2)].... förbjud[er] varje ny åtgärd som strider mot 
principerna i artikel [31(1)], dvs. varje åtgärd vars syfte eller följd är en ny 
diskriminering mellan medlemsstaternas medborgare med avseende på 
anskaffnings- och saluföringsvillkoren....” 
 

Eftersom det kan anses klart att en diskriminering enligt artikel 31(1) kan 
ske i form av tullar och liknande avgifter samt kvantitativa restriktioner och 
åtgärder med motsvarande verkan, kan den särskilda hänvisningen i artikel 
31(2) till sådana åtgärder tyckas överflödig. Detta då det är allmänt 
accepterat att artikel 31(1) och (2) innehållsmässigt måste anses motsvara 
varandra. Förpliktelsen i ”stand-still” bestämmelsen i artikel 31(2) bör ju 
logiskt sett inte kunna sträcka sig längre än den grundläggande 
bestämmelsen i artikel 31(1). Således får det anses fastsällt att förpliktelsen i 
artikel 31(2) sammanfaller med den i artikel 31(1), vilket betyder att 
medlemsstaterna åläggs att  inte vidta nya åtgärder som skulle strida mot de 
grundläggande bestämmelserna rörande statliga handelsmonopol.290  
 

2.4.3 Artikel 31(3) 
Artikel 31(3) rör statliga handelsmonopol över jordbruksprodukter. Då 

ett statligt handelsmonopol innebär en reglering som syftar till att underlätta 
avsättningen av jordbruksprodukter ska, vid anpassningen av monopolet 
enligt artikel 31(1), producenterna av dessa produkter tillförsäkras garantier 
för fortsatt sysselsättning och levnadsstandard. I Miritz fastslogs att 
nuvarande artikel 31(3) är en bestämmelse som tillåter medlemsstaterna 
vidta särskilda åtgärder för att mildra effekten av tillämpningen av artikelns 
stycke ett och två. Dessa särskilda åtgärder måste emellertid vara förenliga 

                                                 
287 Hesselrud, 1992, s. 32; Buendia Sierra, 1999, s. 98 
288 Mål 6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 1141 
289 Ibid p. 11 
290 Buendia Sierra, 1999, s. 100 

 47



med artikelns stycke ett och innebär således inte ett speciellt undantag från 
artikel 31(1).291  

                                                 
291 Mål 91/75 Miritz [1976] ECR 217, p. 11 
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3 Tillämpningen av artikel 31 i 
förhållande till andra 
fördragsregler  

3.1 Allmänt om förhållandet till andra 
fördragsregler  

Sådana exklusiva rättigheter och andra statliga åtgärder på vilka artikel 
31 är tillämplig kan, till följd av artikel 31: s syfte, utformning och placering 
i fördraget, även komma att falla under andra bestämmelser i detta.292 Vid 
undersökningen av förhållandet mellan artikel 31 och andra fördragsartiklar 
måste man först avgöra huruvida artikel 31 överhuvudtaget är tillämplig.293 
Det är sedan nödvändigt att undersöka när artikel 31 ska tillämpas i 
förhållande till övriga artiklar samt om utfallet blir annorlunda beroende på 
vilken regel som används.294 Huruvida en specifik åtgärd ska undersökas 
endast mot bakgrund av artikel 31 eller mot denna artikel tillsammans med 
övriga fördragsartiklar har inte klargjorts helt i praxis, varken beträffande 
dess förhållande till artikel 28-29 eller till resterande fördragsbestämmelser. 
En form av regelkonflikt uppkommer därför. Vid bedömningen av 
förhållandet mellan alternativt tillämpliga fördragsbestämmelser kan man 
utgå från flera olika metoder. Antingen kan en ensamt tillämplig regel 
fastställas, den så kallade monistiska lösningen, eller så tillämpas de båda 
aktuella reglerna tillsammans, enligt den dualistiska eller kumulativa 
lösningen.295

 

3.1.1 Den monistiska lösningen 
Vissa författare hävdar att artikel 31(1), då det rör sig om ett statligt 

handelsmonopol, har företräde framför alla andra bestämmelser som är 
potentiellt tillämpliga på diskriminerande åtgärder. Således undersöktes de 
exklusiva rättigheterna i Manghera296 endast mot bakgrund av nuvarande 
artikel 31.297 Fallet Miritz298 rörde frågan huruvida en så kallad 
utjämningsavgift på importalkohol stred mot nuvarande artikel 25 eller, om 
så inte var fallet, införandet av avgiften eventuellt bröt mot artikel 31. 
Domstolen besvarade tolkningsfrågan utan att beakta artikel 25 och uttalade 
att:299

                                                 
292 Steinicke, 2002, s. 146 
293 Hesselrud, 1992, s. 39 
294 Buendia Sierra, 1999, s. 112 
295 Steinicke, 2002, s. 146 
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”....eftersom [tullen ifråga] utifrån sitt system och sin beskaffenhet är 
knuten till det tyska spritmonopolet, skall svaret på.... frågan sökas i artikel 
[31], som särskilt behandlar utformningen av de statliga monopolen.”   
 
Enligt detta monistiska synsätt skulle det vara tillräckligt att visa att 
åtgärden ifråga på något sätt har anknytning till monopolet för att artikel 31 
ska tillämpas. Alla åtgärder kopplade till statliga monopol skulle således 
falla under artikel 31 och denna artikel skulle ha företräde framför övriga 
eventuellt tillämpliga artiklar. Detta synsätt kan dock leda till överdrivna 
följder. Det är knappast rimligt att alla åtgärder som påverkar ett monopol, 
om ens bara en aning, bedöms endast mot bakgrund av artikel 31 och att 
tillämpningen av andra eventuellt relevanta bestämmelser därmed 
utesluts.300

 

3.1.2 Doktrinen om åtskiljbara åtgärder och 
monopolets speciella verksamhet 

I Pereux I och Hansen II,301 vilka avgjordes samma dag, försökte 
Domstolen komma till rätta med ovannämnda problem. Man utgick från det 
monistiska resonemanget och skapade doktrinen om åtskiljbara åtgärder. 
Enligt denna tanke faller endast sådana åtgärder som har en direkt koppling 
till monopolets speciella verksamhet (”measures which are intrinsically 
connected with the specific business of the monopoly”) under artikel 31(1). 
Övriga åtgärder, det vill säga nationella bestämmelser som inte har någon 
anknytning till denna speciella verksamhet, faller inte under artikel 31, utan 
istället under övriga fördragsbestämmelser.302  

För att artikel 31 överhuvudtaget ska anses vara tillämplig krävs 
följaktligen att det är fråga om en åtgärd som är sammanhängande med det 
statliga handelsmonopolets speciella verksamhet. Vad räknas då till 
monopolets speciella verksamhet?  

Då artikel 31 endast reglerar så kallade de jure monopol, det vill säga de 
fall då staten beviljar sig själv eller ett visst organ eller företag den 
exklusiva rätten att bedriva viss ekonomisk verksamhet, är det rimligt att 
anta att vad som är speciellt för detta organ är just att det innehar rätten att 
exklusivt bedriva viss ekonomisk verksamhet.303 Detta bekräftas i fallet 
Cassis de Dijon304 genom Domstolens uttalande beträffande nuvarande 
artikel 31:305

 
”Denna bestämmelse är.... inte tillämplig när det gäller nationella 
rättsregler som inte rör utövandet av ett offentligt monopols särskilda 

                                                 
300 Buendia Sierra, 1999, s. 113 
301 Mål 86/78 Pereux I [1979] ECR 897; Mål 91/78 Hansen II [1979] ECR 935 
302 Buendia Sierra, 1999, s. 113, not 148; Mål 86/78 Pereux I [1979] ECR 897, p. 35 
303 Hesselrud, 1992, s. 39 
304 Mål 120/78 Rewe v. Bundesmonopolverwaltung für Branwein (Cassis de Dijon) [1979] 
ECR 649 
305 Mål 120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649, p. 7 
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funktion – dvs. dess ensamrätt – utan framställningen och saluföringen i 
allmänhet....” 
 

I Cassisfallet ifrågasattes en nationell bestämmelse som generellt 
reglerade den alkoholstyrka likör skulle ha för att få säljas i Tyskland. 
Bestämmelsen ingick visserligen i lagen om det tyska alkoholmonopolet, 
men trots detta ansåg Domstolen att den nationella bestämmelsen ifråga inte 
hade något samband med monopolets speciella verksamhet. Detta hävdades 
även av GA Capotorti i hans yttrande till Cassisfallet. GA Capotorti 
påpekade att trots att regeln om en viss minsta alkoholhalt återfanns i lagen 
om alkoholmonopolet, hörde den inte logiskt samman med själva 
monopolet. Det var en bestämmelse med generell tillämplighet och den 
relaterade inte överhuvudtaget till opereringen av monopolet.306  

Att artikel 31 inte är tillämplig på åtgärder utan anknytning till ett statligt 
monopol visade sig även i fallet Banchero,307 vilket rörde det statliga 
italienska tobaksmonopolet, AAMS. Import och saluföring av produkterna 
förbehölls innehavare av licenser som beviljades av AAMS. AAMS ägde 
dessutom lagerlokaler i vilka importerade varor skulle förvaras om inte 
speciellt tillstånd för lagerhållning i privata lagerlokaler hade givits. 
Importerade varor var vidare underkastade en speciell skatt som uppgick till 
samma summa som konsumtionsskatten. AAMS ställde ett antal villkor 
beträffande till exempel lokalisering och tidpunkt för försäljning, men 
påverkade dock inte detaljistens val av produkt. Då systemet till sin 
utformning var fritt och det fanns ett stort antal auktoriserade detaljister på 
marknaden, kunde man ha förväntat sig att Domstolen skulle fastslå att det 
överhuvudtaget inte var fråga om ett ”statligt monopol” enligt artikel 31, 
detta oavsett den nationella benämningen. Domstolen undvek dock frågan 
genom att konstatera att de statliga åtgärderna ifråga:308

 
”....do not concern the exercise by a public monopoly of its exclusive right 
but apply in a general manner to the production and marketing of goods, 
whether or not they are covered by the monopoly in question.” 
 
Detta resulterade i att man ansåg att de aktuella åtgärderna skulle 
undersökas mot bakgrund av artikel 28 och inte artikel 31.309 Fallet visar 
indirekt att artikel 31 följaktligen endast är tillämplig på åtgärder som är 
direkt kopplade till ett statligt handelsmonopols speciella verksamhet. 

Målet Pereux I310 som nämndes ovan, rörde en skatteåtgärd som inte 
ansågs ha en direkt koppling till alkoholmonopolet ifråga. Åtgärden skulle 
därför undersökas mot bakgrund av nuvarande artikel 90.311

                                                 
306 Hesselrud, 1992, s. 40, not 100, GA i Mål 120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649, s. 
667 
307 Mål C-387/93 Banchero [1995] ECR I-4663 
308 Ibid p. 29 
309 Oliver, 2003, s. 433 
310 Mål 86/78 Pereux I [1979] ECR 897 
311 Buendia Sierra, 1999, s. 113, not 149; Mål 86/78 Pereux I [1979] ECR 897, p. 36-37 
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Hansen II, också tidigare nämnt, gällde ett system av statligt stöd till 
alkoholproducenter. Detta stöd låg inbyggt som en del i monopolets 
funktionssätt. Således bedömdes fallet mot bakgrund av artikel 31(1).312

I Pereux II313 ifrågasattes ett förbud att destillera sådant importerat 
råmaterial som passade för tillverkning av den alkohol som reserverats för 
staten, det vill säga sådan alkohol som de inhemska producenterna var 
skyldiga att leverera till monopolet. Motsvarande förbud förelåg inte 
beträffande destillering av inhemska råvaror. Domstolen uttalade:314   
 
”Bestämmelserna i artikel [31(1)] och [31(2)] rör endast verksamheter som 
till sin natur är förbundna med utövandet av monopolets särskilda 
funktion, och saknar betydelse för nationella bestämmelser som inte har 
något samband med utövandet av denna särskilda funktion. 
Den ställda frågan rör ett handelsmonopol vars särskilda funktion består i 
att nationella tillverkare av vissa former av alkohol förpliktas att hålla 
tillverkningen av sådan alkohol inom de kvoter som årligen fastställs av 
den offentliga myndigheten, och att endast leverera sin alkohol till 
monopolet, vars motsvarande förpliktelse är att till officiellt fastställda 
priser köpa dessa varor.” (min mark.) 
 
I fallet ansågs alltså skyldigheten för inhemska producenter att leverera till 
monopolet vara sammanhängande med monopolets speciella verksamhet.  

Vad som ligger i kravet på att åtgärder, för att falla under 
tillämpningsområdet för artikel 31, måste sammanhänga med monopolets 
speciella verksamhet är inte helt klart. Domstolspraxis ger inte ett bestämt 
och entydigt svar. Domstolens uttalande i Cassisfallet tyder på att statliga 
åtgärder som skulle kunna genomföras eller införas utan existensen av ett 
monopol anses falla utanför artikel 31.315 Denna slutsats överensstämmer 
emellertid inte helt med Domstolens uttalande i Commission v. France 
(tobacco I).316 Fallet rörde det statliga franska tobaksmonopolet, vilket hade 
exklusiv rätt till produktion av och detaljhandel med tobaksvaror. 
Monopolet hade fastställt ett enhetligt detaljhandelspris på dessa varor som 
gällde i hela Frankrike. Den franska regeringen hävdade att artikel 31 inte 
var tillämplig i fallet då föreskrifter, som de i fallet aktuella, rörande 
offentlig prisreglering kunde uppställas oberoende av existensen av ett 
monopol.317 Domstolen fastslog dock, trots detta, att monopolets möjlighet 
att fastställa ett annat pris än det som fastställts av producenten eller 
importören av en vara utgjorde en särbestämmelse som var karaktäristisk för 
det statliga monopolet.318 Således innebär kravet på en åtgärds koppling till 
monopolets speciella verksamhet troligen endast att det måste finnas någon 
form av förbindelse mellan den ifrågasatta åtgärden och utövandet av 
monopolets ensamrätt. Utifrån praxis synes detta krav i regel uppfyllas i de 

                                                 
312 Buendia Sierra, 1999, s. 113, not 150; Mål 91/78 Hansen II [1979] ECR 935, p. 9 
313 Mål 119/78 Pereux II [1979] ECR 975 
314 Ibid p. 28-29 
315 Borch, 1991, s. 14 f 
316 Mål 90/82 Commission v. France (tobacco I) [1983] ECR 2011 
317 Ibid p. 9-15 
318 Ibid p. 27 
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fall då det existerar en bestämmelse med handelshindrande verkan och 
denna har en viss anknytning till ett statligt handelsmonopol.319  

De slutsatser man generellt skulle kunna dra angående vad som kan sägas 
sammanhänga med monopolets speciella verksamhet, är främst att själva 
exklusivrättigheternas förenlighet med fördraget givetvis ska prövas mot 
bakgrund av artikel 31, då dessa utgör själva grunden för ett statligt 
handelsmonopol. Finansieringen av monopolet samt åtgärder kopplade till 
monopolets dagliga verksamhet torde också anses som sammanhängande 
med monopolets speciella verksamhet och bör därmed kunna prövas enligt 
artikel 31. I övrigt varierar som sagt praxis på området från fall till fall.320  
 

3.1.3 Doktrinen om kumulativ tillämpning 
Utöver det monistiska synsättet och den nära besläktade doktrinen om 

åtskiljbara åtgärder, finns det även en dualistisk inriktning. Utifrån detta 
synsätt försöker man inte dra en skiljelinje mellan artikel 31 och övriga 
fördragsbestämmelser. Istället accepteras en kumulativ tillämpning av flera 
fördragsbestämmelser på en och samma åtgärd.321   

Bakgrunden till denna doktrin (på engelska joint application doctrine) 
hittar man i fallet Rewe.322 Fallet gällde huruvida en tysk skatteåtgärd som 
tillämpades på alkoholhaltiga produkter skulle bedömas utifrån nuvarande 
artikel 90, med tanke på åtgärdens beskaffenhet, eller artikel 31(1), då det i 
Tyskland förelåg ett alkoholmonopol. Domstolen valde att tillämpa de båda 
bestämmelserna samtidigt och uttalade:323

 
”Det faktum att en nationell åtgärd uppfyller kraven i artikel [90] innebär 
inte att den är lagenlig i förhållande till de övriga bestämmelserna i 
fördraget, t.ex. artikel [31].” (min mark.) 
 

Doktrinen om kumulativ tillämpning är emellertid endast meningsfull om 
överlappningen av de olika fördragsbestämmelserna inte är fullständig, det 
vill säga om varje bestämmelse åtminstone till viss del har ett 
tillämpningsområde som inte täcks av den andra bestämmelsen. Så var inte 
fallet i Rewe. Domstolen konstaterade att diskrimineringsförbudet i artikel 
31(1) ledde till samma resultat som det i artikel 90324 och uttalade att det 
är:325  
 
”....oförenligt med både artikel [90] och artikel [31] i fördraget om pålagan 
på den importerade varan avviker från pålagan på den liknande inhemska 
vara som direkt eller indirekt omfattas av monopolet.”  
 

                                                 
319 Borch, 1991, s. 15 
320 Hesselrud, 1992, s. 42 
321 Buendia Sierra, 1999, s. 114 
322 Buendia Sierra, 1999, s. 114; Mål 45/75 Rewe [1976] ECR 181 
323 Mål 45/75 Rewe [1976] ECR 181, p. 21 
324 Ibid p. 26-27 
325 Ibid p. 27 
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Emellertid är de grundläggande bestämmelserna för den fria rörligheten, 
såsom artiklarna 25 och 28-29, alltid tillämpliga åtminstone på 
diskriminerande åtgärder. Ofta går de dessutom längre och omfattar även 
sådana restriktiva åtgärder som inte är diskriminerande. Detta gör att för att 
man överhuvudtaget ska kunna göra gällande en kumulativ tillämpning av 
artikel 31 tillsammans med dessa artiklar, måste man antingen anse att 
artikel 31(1) överlappas av dessa artiklar med större tillämpningsområde 
eller utvidga tillämpningsområdet för artikel 31(1) till att omfatta även icke-
diskriminerande åtgärder så att artikel 31(1) på så sätt sammanfaller med 
nämnda artiklar.326 Se mer nedan, i avsnitt 3.2, beträffande förhållandet 
mellan artikel 31 och övriga bestämmelser om den fria rörligheten för varor 
samt den eventuella möjligheten till artiklarnas kumulativa tillämpning.  
 

3.1.4 Nuvarande praxis – artikel 31 som en 
referensregel?  

Domstolens nuvarande inställning beträffande hur artikel 31 och 
exklusiva rättigheter förhåller sig till övriga fördragsartiklar är inte helt 
klarlagd. På en och samma dag327 förespråkade Domstolen i ett fall 
(Franzén) den monistiska lösningen - alternativt doktrinen om åtskiljbara 
åtgärder - med en exklusiv tillämpning av artikel 31 på de åtgärder som 
ansågs vara specifika för monopolet i fråga328 medan domstolen i tre andra 
fall (Gas och elektricitetsfallen) tillät kumulativ tillämpning av artiklarna 31 
och 28.329

Generellt sett har domstolspraxis emellertid tett sig luta åt att tillämpa 
doktrinen om åtskiljbara åtgärder och doktrinen om kumulativ tillämpning i 
två steg. Således har Domstolen först undersökt vilka åtgärder som har en 
direkt koppling till monopolets funktionssätt och som därför berör 
monopolets speciella verksamhet samt vilka åtgärder som kan skiljas från 
detta. Därefter har Domstolen tillämpat övriga fördragsregler på de åtgärder 
som kan särskiljas från monopolets speciella verksamhet. Vad gäller de 
åtgärder som kan sammankopplas direkt med monopolets funktionssätt, har 
Domstolen tillämpat artikel 31(1) tillsammans med övriga artiklar. Denna 
sistnämnda kumulativa tillämpning kan också ses som en alternativ 
tillämpning, då Domstolen med detta synsätt förefaller anse att det 
materiella innehållet i artikel 31(1) kan likställas med innehållet i de 
grundläggande fördragsartiklarna.330 Två förklaringar till detta kan, som 
nämndes ovan under avsnitt 3.1.3, ges. Antingen tolkas 
anpassningsbegreppet i artikel 31 numera friare så att det även anses omfatta 
icke-diskriminerande restriktioner331 eller så godtar man en extensiv 

                                                 
326 Buendia Sierra, 1999, s. 115 
327 23 oktober 1997 
328 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 35-36 
329 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 24; Mål C-
158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 33; Mål C-159/94 Comm. v. 
France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 41 
330 Exempelvis artikel 28-29. Buendia Sierra, 1999, s. 116 
331 Buendia Sierra, 1999, s. 116 
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definition av diskriminering som hänför sig inte bara till varor, utan även till 
ekonomiska aktörer.332 På så sätt strålar artikel 31 samman med nämnda 
grundläggande bestämmelser.333

Ytterligare en förklaring till senare praxis är emellertid även möjlig. Det 
kan hävdas att det inte endast är tolkningen av anpassningsbegreppet i 
artikel 31(1) som har förändrats, utan även den funktion artikel 31(1) har. 
Nämnda bestämmelse kan sägas fungera, inte som en självständig regel med 
eget innehåll, utan som en påminnelse till medlemsstaterna om den 
skyldighet de har att, beträffande de statliga handelsmonopolen, respektera 
de grundläggande fördragsreglerna.334 Artikel 31(1) skulle, som en 
referensregel, endast tillämpas i kombination med någon av de ovan nämnda 
grundläggande bestämmelserna. 
Artikel 31(2), ”stand-still” regeln, verkar stödja denna uppfattning av artikel 
31 som en referensregel, då den uttryckligen kräver att andra fördragsregler 
respekteras:335

 
Medlemsstaterna skall inte vidta några nya åtgärder som strider mot de 
principer som anges i punkt 1 eller som begränsar räckvidden av de artiklar 
som avser förbud mot tullar och kvantitativa restriktioner mellan 
medlemsstaterna. 
 

Senare domstolspraxis stöder emellertid inte denna sistnämnda tolkning. 
Domstolen har i ett antal fall på senare tid uttalat att artikel 31, beträffande 
statliga handelsmonopol, utgör en specialregel i förhållande till andra 
fördragsbestämmelser.336 Artikeln har således, som nämndes tidigare i 
uppsatsen, återupplivats från att tidigare ha stått i bakgrunden och endast i 
vissa fall tillämpats.337  
 

3.2 Artikel 31 och reglerna om den fria 
rörligheten för varor 

3.2.1 Allmänt om förbudet i artiklarna 28 och 29 
Artikel 28 stadgar: 

 

                                                 
332 Buendia Sierra, 1999, s. 116, not 166. Denna tanke ligger till grund för Gas och 
elektricitetsfallen 
333 Se GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, 
p. 18-25, 44 
334 Se exempelvis Mål 45/75 Rewe [1976] ECR 181 som tycks stödja denna uppfattning 
335 Buendia Sierra, 1999, s. 117 
336 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909; Mål C-157-160/94 Gas and 
electricitymonopolies [1997] ECR I-5699; Mål C-438/02 Hanner [2005] – artikel 31 är en 
regel med eget självständigt innehåll, vilket består i ett förbud mot diskriminering. Detta 
innebar en återgång till det klassiska synsätt som fastslogs i Mål 91/75 Miritz [1976] ECR 
217 
337 Oliver, 2003, s. 437 
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Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan 
skall vara förbjudna mellan medlemsstaterna 
 

Artikel 29 anger att motsvarande förbud gäller kvantitativa 
exportrestriktioner.338

 

3.2.1.1 Kvantitativa restriktioner 
Förbudet mot kvantitativa restriktioner har definierats avse:339

 
”...åtgärder som, alltefter omständigheterna, har karaktären av totalt eller 
partiellt förbud mot import, export eller transitering.” 
 
Exempel på en kvantitativ restriktion är det fall då en stat, för att hindra 
import i syfte att exempelvis skydda den egna produktionen, inför 
importkvoter. Detta kan exempelvis ske med hjälp av ett licenssystem 
genom vilket enskilda importörer tillåts importera särskilda kvantiteter av 
varor, mätt i till exempel vikt eller antal. På så sätt kan myndigheterna i den 
importerande staten kontrollera och dela upp importkvoten mellan enskilda 
presumtiva importörer. Denna form av protektionism strider uppenbart mot 
principen om fri rörlighet som måste existera inom ramen för en gemensam 
marknad.340  
 

3.2.1.2 Åtgärder med motsvarande verkan 
Artikel 28-29 förbjuder också åtgärder med motsvarande verkan som 

kvantitativa import- och exportrestriktioner. Begreppet definierades i 
Dassonville341 som:342

  
”Alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett hinder, 
direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom 
gemenskapen...”  
 
I det aktuella målet ansågs ett i Belgien uppställt krav på särskilt 
ursprungscertifikat som villkor för rätten att sälja importerad whisky vara 
oförenligt med artikel 28, då det försvårade importen av utländsk alkohol till 
                                                 
338 Dessa förbud gäller under förutsättning att undantagsbestämmelsen i artikel 30 inte är 
tillämplig 
339 Mål 2/73 Riseria Luigi Geddo v. Ente Nazionale Risi (Geddo) [1973] ECR 865, p. 7 
340 Burrows, 1987, s. 38 f; Oliver, 2003, s. 89 f 
341 Mål 8/74 Procureur de Roi v. Dassonville (Dassonville) [1974] ECR 387. Den regel 
som skapades genom domen och som ger en definition av hur begreppet åtgärd med 
motsvarande verkan ska tolkas, gäller emellertid endast beträffande importsituationer, det 
vill säga i förhållande till artikel 28. Vad gäller exportsituationer och artikel 29 har uttalats 
att bestämmelsen bygger på ett förbud mot att exportörer behandlas annorlunda än vad som 
gäller vid intern omsättning av varor; Mål 15/79 Groenveld v. Produktschap voor Ve en 
Vlees (Groenveld) [1979] ECR 3409. Se mer i Quitzow, Carl Michael, Fria varurörelser i 
den Europeiska gemenskapen-en studie av gränsdragningen mellan 
gemenskapsangelägenheter och nationella angelägenheter, 1995, s. 125; Burrows, 1987, s. 
47 f; Oliver, 2003, s. 138 ff 
342 Mål 8/74 Dassonville [1974] ECR 387, p. 5 
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Belgien. Domstolens definition är tämligen vid och omfattar bland annat 
olika slags tekniska handelshinder såsom nationella föreskrifter om 
produkters sammansättning, utformning, förpackning eller märkning. Vad 
som avgör om en åtgärd ska anses falla under artikel 28 är dess verkan, inte 
dess utformning. Det är följaktligen irrelevant huruvida medlemsstaten haft 
för avsikt att diskriminera utländska varor. Denna tolkning av artikel 28 
innebär således att det är den faktiska eller potentiella effekten av en åtgärd 
som är avgörande.343 Dassonvilleregeln ger ett långtgående skydd för 
import av varor från andra medlemsstater. Då den inte innehåller något krav 
på diskriminering bygger den istället på principen om den öppna 
marknaden, vilket gör att gemenskapsintressena således som huvudregel ges 
företräde i en importsituation.344

 

3.2.2 Allmänt om undantagsmöjligheten i artikel 
30 

Sådana nationella regler som skiljer mellan inhemska och utländska varor 
och som därmed strider mot artikel 28-29 kan i vissa fall undantas genom 
bestämmelsen i artikel 30. Artikel 30 lyder:  
 
Bestämmelserna i artiklarna 28 och 29 skall inte hindra sådana förbud mot 
eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas på 
hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller 
intresset av att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara 
växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller 
arkeologiskt värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt. 
Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna. 
 

Artikeln innehåller en uttömmande uppräkning av möjliga undantag. 
Dessa kan emellertid endast komma i fråga under förutsättning att det inte 
rör sig om en godtycklig form av diskriminering eller en förtäckt 
begränsning av gemenskapshandeln.345 Vidare accepteras aldrig uteslutande 
ekonomiska hänsyn av Domstolen.346 Slutligen måste det visas att den 
aktuella åtgärden står i proportion till sitt syfte och att det inte finns några 
alternativa åtgärder av mindre ingripande karaktär.347  

 

                                                 
343 Oliver, 2003, s 102 
344 Quitzow, Carl Michael, Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen-en studie av 
gränsdragningen mellan gemenskapsangelägenheter och nationella angelägenheter, 1995, 
s 124 f 
345 Craig, Paul, de Burca, Graínne, EU Law – Texts, Cases and Materials, 2003, s. 626 
346 Mål 7/61 Commission v. Italy [1961] French Edition 63 
347 Craig m.fl., 2003, s. 626 
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3.3 Artikel 31 i förhållande till artiklarna 28 
och 29 

Artiklarna 28 och 29 hittas i det kapitel i fördraget som ska säkerställa 
den fria rörligheten för varor och som innehåller förbud mot lagstadgade 
hinder för denna fria rörlighet. I samma kapitel hittas även artikel 31.  
Det har i flera fall fastslagits att det framgår såväl av lydelsen av artikel 31 
som av dess plats i fördraget att dess syfte är att, särskilt genom 
avskaffandet av kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande 
verkan, garantera att den grundläggande principen om fria varurörelser 
upprätthålls för att på så sätt bevara normala konkurrensvillkor mellan 
medlemsstaternas ekonomier då en vara i någon medlemsstat är underkastad 
ett statligt handelsmonopol.348 En undersökning av förhållandet mellan 
denna artikel och övriga regler beträffande den fria rörligheten för varor, 
framför allt artikel 28, är därför av intresse.349

Då praxis beträffande förhållandet mellan artikel 31 och reglerna om den 
fria rörligheten för varor framför allt rör sistnämnda artikels förhållande till 
artikel 28, behandlas hädanefter främst artikel 28. Vad som framkommer 
beträffande artikel 28 får dock anses gälla även artikel 29. 

Artikel 28 och 29 riktar sig mot normativa åtgärder, det vill säga 
rättsliga regler skapade av medlemsstaterna för att reglera företagshandeln. 
Artikel 28 förbjuder lagar genom vilka medlemsstater ålägger kvoter och 
avgifter på import av utländska varor och artikel 29 förbjuder motsvarande 
åtgärder rörande varuexport.  

Ett problem man tidigt stötte på beträffande artikel 28-29 var att dessa 
artiklar eventuellt inte kunde anses tillämplig på handlingar - i motsats till 
lagar - företagna av statliga organ och företag med exklusiva import- och 
exporträttigheter, så kallade handelsmonopol. Dessa verksamheter kunde 
med stor sannolikhet kontrollera import och export genom att bestämma 
vilka produkter de skulle importera, i vilka mängder detta skulle ske samt 
till vilket pris produkterna skulle säljas på den inhemska marknaden. Då de 
agerade på eget initiativ och inte utifrån i lag fastställda bestämmelser så var 
det troligt att deras beslut skulle falla utanför förbuden i artikel 28-29. Med 
anledning av detta infördes artikel 31. Genom förekomsten av denna 
bestämmelse ville man förhindra medlemsstaterna från att, med hjälp av 
import- och exportverksamheter, diskriminera utländska produkter till fördel 
för inhemska sådana.350  

Ovan nämnda artiklar syftar till samma mål och innehåller på olika sätt 
förbud mot kvantitativa restriktioner.351 Artikel 31 förbjuder emellertid 
                                                 
348 Molde m.fl., 2005, s. 195. Fall där detta syfte anges; Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 
91; Mål 91/78 Hansen II [1979] ECR 935, p. 9; Mål 78/82 Commission v. Italy (tobacco) 
[1983] ECR 1955, p. 11; Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 42; Mål C-387/93 
Banchero [1995] ECR I-4663, p. 27 
349 Steinicke, 2002, s. 146, Molde m.fl., 2005, s. 195 
350 Blum m.fl., 1998, s. 121 
351 Se exempelvis Mål 86/78 Pereux I [1979] ECR 897, p. 30; Mål C-387/93 Banchero 
[1995] ECR I-4663, p. 27; Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-59, p. 37; Mål 59/75 
Manghera [1976] ECR 91, p. 9, i vilka Domstolen uttalat att artikel 31 syftar till ett 
undanröjande av kvantitativa restriktioner då dessa innebär diskriminering enligt artikel 31 
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olika former av diskriminering med anknytning till ett statligt 
handelsmonopol, medan bestämmelserna i artikel 28-29 omfattar såväl 
diskriminerande statliga åtgärder som icke-diskriminerande sådana.352 Vad 
gäller förhållandet mellan artikel 31 och artikel 28-29, kommer därför nedan 
att behandlas kompetensfördelningen mellan nämnda bestämmelser samt 
räckvidden av artikel 31 i förhållande till artikel 28-29. 
 

3.3.1 Åtgärder vidtagna av ett statligt 
handelsmonopol 

Domstolen har fastslagit att artikel 31 endast är tillämplig på sådana 
åtgärder som är kopplade till ett statligt monopols speciella verksamhet.353 
Handelshindrande statliga åtgärder som rent allmänt rör produktion och 
försäljning av varor oberoende av om dessa omfattas av ett statligt 
handelsmonopol eller inte, ska bedömas endast mot bakgrund av artikel 28 
eller 29.354 Detta framgick exempelvis i fallet Banchero355 (se ovan avsnitt 
3.1.2). Domstolens praxis har däremot inte fastslagit att en kvantitativ 
restriktion som är knuten till ett statligt handelsmonopol uteslutande ska 
bedömas mot bakgrund av artikel 31. Tvärtom har Domstolen i flera domar 
fastslagit att den, i det aktuella fallet, statliga åtgärden utgjort ett 
åsidosättande av såväl artikel 31 som artikel 28 och således tolkat artikel 28 
som kumulativt tillämplig med artikel 31.356 Exempel på detta hittas i 
Pereux II.357 Domstolen uttalade i domen att artikel 31 är en 
specialbestämmelse, enligt vilken ett statligt handelsmonopols utövande av 
dess ensamrätt ska bedömas.358 Samtidigt ansågs att den nationella 
bestämmelse som var uppe för prövning, vilken föreskrev ett förbud mot 
destillation endast av utländskt producerade råvaror i avsikt att producera 
produkter som omfattades av det statliga handelsmonopolet, utgjorde både 
en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion enligt 
artikel 28 och en diskriminering med avseende på anskaffnings- och 
saluföringsvillkor i den mening som avses i artikel 31.359 Detta tyder på att 
Domstolen anser att en bestämmelse som strider mot artikel 31 i allmänhet 
kan anses strida även mot artikel 28, vilket är en logisk slutsats då artikel 
31, som framgått ovan, syftar till att undanröja samtliga hinder för den fria 
rörligheten för varor som har sin grund i ett statligt handelsmonopols 

                                                 
352 Se avsnitt 3.1.3, se även Buendia Sierra, 1999, s. 117  
353 Avsnitt 3.1.2 
354 Molde m.fl., 2005, s. 195 
355 Mål C-387/93 Banchero [1995] ECR I-4663 
356 Molde m.fl., 2005, s. 195, exempelvis Mål 119/78 Pereux II [1979] ECR 975 - förbudet 
mot raffinering av råvaror ansågs utgöra såväl en kvantitativ restriktion enligt artikel 28 
som en diskriminering avseende anskaffnings- och avsättningsvillkor enligt artikel 31. Mål 
90/82 Commission v. France (tobacco I) [1983] ECR 2011 
357 Mål 119/78 Peureux II [1979] ECR 975 
358 Mål 119/78 Peureux II [1979] ECR 975, p. 27; se även Mål 91/75 Miritz [1976] ECR 
217; Mål 120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649; Mål 91/78 Hansen II [1979] ECR 935 
359 Mål 119/78 Peureux II [1979] ECR 975, p. 32 
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agerande och då i synnerhet sådana hinder som utgörs av kvantitativa 
restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan.360

Även i Commission v. France (tobacco I)361 ansågs denna kumulativa 
tolkning vara tillämplig. Fallet rörde en generell regel som fastslog att staten 
skulle bestämma tobakspriserna. En sådan regel måste, oavsett förekomsten 
av ett statligt tobaksmonopol, kunna anses strida mot artikel 28, vilket 
Domstolen också ansåg. Artikel 28 hade överträtts genom att staten hade 
möjlighet att, genom fastställande av enhetliga tobakspriser, hindra den fria 
importen av tobak från andra medlemsstater. I det förevarande fallet förelåg 
emellertid dessutom ett statligt handelsmonopol över tobak. Innehavet och 
utövandet av en sådan rättighet ansågs diskriminerande enligt artikel 31 då 
staten, i egenskap av lagstiftare, hade möjlighet att bestämma priserna även 
på de produkter som det statliga tillverkningsmonopolets konkurrenter 
utbjöd, det vill säga priset på importprodukterna.362  

Ytterligare ett exempel på den kumulativa tillämpningen av artikel 28 
och artikel 31 hittar man i målet Commission v. Italy (tobacco) (vilket 
behandlades ovan i avsnittet 2.4.1.2.2.1), rörande det italienska produktions- 
och detaljhandelsmonopolet över tobak.363 Fallet rörde en ifrågasatt 
nationell bestämmelse, vilken fastställde enhetliga vinstmarginaler för 
återförsäljare av tobak. Denna prövades i målet mot bakgrund av såväl 
artikel 31 som artikel 28. Det uttalades återigen att syftet med artikel 31 är 
att säkerställa iakttagandet av principen om fri rörlighet för varor inom den 
gemensamma marknaden då en viss vara omfattas av ett statligt 
handelsmonopol.364 Beträffande frågan huruvida den nationella 
bestämmelsen innebar en importbegränsning uttalade Domstolen att en 
nationell åtgärd som tillämpas utan åtskillnad mellan inhemska och 
utländska produkter, vilket var fallet med den tvistiga bestämmelsen, inte i 
sig är diskriminerande eller utgör en åtgärd med motsvarande verkan som en 
kvantitativ importrestriktion. Denna typ av åtgärder kan dock ge upphov till 
sådana effekter om de missgynnar importerade produkter genom att 
neutralisera de eventuella konkurrensfördelar som dessa produkter har till 
följd av lägre tillverkningskostnader. Exportörer i andra medlemsstater 
förlorar då incitamentet till att exportera sina varor till monopolstaten. 
Importörer i monopolstaten förlorar av samma anledning incitamentet till att 
importera varor från andra medlemsstater. 365 Det måste därför prövas om 
den omtvistade ordningen trots allt kan verka diskriminerande och hindra 
gemenskapshandeln med, i det här fallet, tobaksvaror. Domstolen ansåg 
emellertid, efter en bedömning av den ifrågavarande åtgärden, att 
konkurrensen kunde utövas fritt på detaljprisområdet, då det, trots fastställda 
vinstmarginaler, fortfarande stod utländska tobakstillverkare fritt fastställa 
detaljhandelspris på de egna varorna och att då antingen dra fördel av mer 
konkurrenskraftiga tillverkningskostnader eller att helt övervältra högre 

                                                 
360 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 119, med hänvisning till bland annat Mål 
119/78 Peureux II [1979] ECR 975, p. 32 
361 Mål 90/82 Commission v. France (tobacco I) [1983] ECR 2011 
362 Ibid p. 27 
363 Mål 78/82 Commission v. Italy (tobacco) [1983] ECR 1955 
364 Ibid p. 11 
365 Mål 78/82 Commission v. Italy (tobacco) [1983] ECR 1955, p. 12, 16 
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tillverkningskostnader. Att utländska tillverkare som exporterade till Italien 
var tvungna att iaktta en fastställd vinstmarginal, medan det italienska 
monopolet vid export till övriga medlemsstater inte var underkastat en sådan 
förpliktelse, innebar vare sig en diskriminering enligt artikel 31 eller en 
åtgärd med motsvarande verkan som en importrestriktion enligt artikel 28, 
utan var endast en konsekvens av att det existerade ett statligt 
handelsmonopol i en medlemsstat, men inte i andra. Sådana olikheter i 
lagstiftning måste istället angripas genom harmonisering av 
medlemsstaternas nationella lagar.366

 

3.3.2 Existensen av ett statligt handelsmonopol 
Också själva existensen av ett statligt handelsmonopol kan, enligt 

Domstolens praxis, ifrågasättas mot bakgrund av såväl artikel 28 som artikel 
31. Artikel 31 förutsätter i grunden att statliga handelsmonopol i sig är 
förenliga med fördraget. Emellertid har, vilket konstaterats i tidigare avsnitt, 
av Domstolen fastslagits att såväl importmonopol som exportmonopol alltid 
medför sådan diskriminering som är förbjuden enligt artikel 31, vilket 
innebär att denna typ av monopol aldrig kan anses förenliga med artikel 31. 
På motsvarande sätt har Domstolen konstaterat att en ensamrätt till import 
kan vara förbjuden enligt artikel 28.367 I fallet France v. Commission 
(Terminal Equipment)368 underlät Domstolen exempelvis att ta ställning till 
huruvida artikel 31 var tillämplig. Istället fastslogs att de ifrågavarande 
exklusiva rättigheterna till import och marknadsföring av teleterminaler 
stred mot artikel 28, då de utgjorde åtgärder med motsvarande verkan och 
inte rättfärdigades av tvingande hänsyn.369 Domstolen uttalade att:370

 
”.... det.... skall påpekas att mångfalden av varor och deras tekniska 
beskaffenhet..... är kännetecknande för teleterminalsektorn. Under dessa 
omständigheter är det inte säkert att monopolinnehavaren kan erbjuda hela 
uppsättningen av de modeller som finns på marknaden, informera kunderna 
om samtliga terminalers konstruktion och funktion och garantera dessas 
kvalitet. 
Exklusiva import- och marknadsföringsrättigheter i teleterminalsektorn kan 
därför hindra handeln inom gemenskapen. 
Under dessa omständigheter har kommissionen haft fog för att anse att 
exklusiva import- och marknadsföringsrättigheter i teleterminalsektorn inte 
är förenliga med artikel [28] i fördraget.” 
 

                                                 
366 Mål 78/82 Commission v. Italy (tobacco) [1983] ECR 1955, p. 17-18 
367 Molde m.fl., 2005, s. 195; Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747 
368 Mål 202/88 Terminal Equipment [1991] ECR I-1223 
369 Buendia Sierra, 1999, s. 199, not 22; Mål 202/88 Terminal Equipment [1991] ECR I-
1223, p. 33-43 
370 Mål 202/88 Terminal Equipment [1991] ECR I-1223, p. 35-36, 39 
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Även ett par år senare bedömde Domstolen i fallet La Crespelle371 de 
omtvistade exklusiva rättigheterna utifrån artikel 28 ensam och inte heller i 
detta fall aktualiserades alltså artikel 31.372

Efter domen i France v. Commission (Terminal Equipment) stod det 
alltså klart att artikel 28 kan användas för att bedöma huruvida statliga 
åtgärder vidtagna genom upprättandet av handelsmonopol för import och 
export av varor är förenliga med EG-rätten. Genom detta hävdades det att 
situationer som regleras i artikel 31 automatiskt faller under 
tillämpningsområdet för artikel 28 i det avseendet att handlingar och beslut 
vidtagna inom ramen för ett handelsmonopol rent faktiskt kan stå i strid med 
artikel 28 enligt ett avgörande som helt eller delvis förbjuder själva 
monopolets existens.373 Domen i France v. Commission (Terminal 
Equipment) gjorde att man därför frågade sig om artikel 31 eventuellt hade 
spelat ut sin roll och blivit överflödig.374 Man menade att artikel 28 borde 
kunna användas för att bedöma giltigheten av alla olika former av exklusiva 
rättigheter som beviljats av en stat och som har en restriktiv effekt på import 
och export av varor inom gemenskapen.375 Så visade sig dock inte vara 
fallet, mycket med tanke på den stora mängd praxis som på senare år har 
utvecklats kring artikel 31. Exempelvis använde man sig i målet Greek 
Oil376 av såväl artikel 28 som artikel 31 när man konstaterade att en 
överträdelse av fördragsbestämmelserna skett. Att Domstolen även ansåg att 
en överträdelse av artikel 28 förelåg berodde på att de exklusiva 
rättigheterna objektivt sett fungerade som importhinder, oavsett om de var 
diskriminerande eller inte.377

Genom senare domstolspraxis har visats att artikel 31 har fortsatt stor 
betydelse. I Gas och elektricitetsfallen konstaterade Domstolen att de 
ifrågasatta exklusiva rättigheterna till import och export av elektricitet och 
gas stod i strid med artikel 31 då dessa per se medförde diskriminering 
enligt nämnda artikel. Det uttalades även att det, efter detta konstaterande, 
inte var nödvändigt att undersöka rättigheterna även mot bakgrund av 
artiklarna 28 och 29.378   

Den praxis som efter Commission v. France (Terminal Equipment) 
utvecklades gav följaktligen till övervägande del intrycket av att kvantitativa 
restriktioner som var knutna till ett statligt handelsmonopol samt existensen 
av en ensamrätt var förenliga med EG-rätten endast om det kunde 
konstateras att de var förenliga med såväl artikel 31 som artikel 28-29 och 
att en kumulativ tillämpning av dessa bestämmelser således borde företas.379

 

                                                 
371 Mål C-323/93 La Crespelle [1994] ERC 5077 
372 Buendia Sierra, 1999, s. 115 
373 Blum m.fl., 1998, s. 124 
374 Fritz, Maria, Franzén-domen, Ny Juridik, 1997, s. 94 
375 Blum m.fl., 1998, s. 124  
376 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 50 
377 Buendia Sierra, 1999, s. 118; Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 45-46 
378 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 24; Mål C-
158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 33; Mål C-159/94 Comm. v. 
France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 41 
379 Molde m.fl., 2005, s. 196; Blum m.fl., 1998, s. 122-126 
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3.3.3 Senare praxis och förhållandet mellan 
artikel 31 och artikel 28-29  

Domstolens inställning till förhållandet mellan artikel 31 och artikel 28-
29 har, som framgått ovan, varit en aning inkonsekvent. Domstolen har i 
vissa fall tillämpat artikel 31 ensam på ifrågasatta exklusiva rättigheter, i 
andra fall har artikel 28 ansetts vara den enda tillämpliga bestämmelsen och 
i ytterligare några fall har de båda artiklarna ansetts vara kumulativt 
tillämpliga. En stor del av praxis tycks kunna förklaras med, och därför tyda 
på, att artikel 31 i viss mån har setts som en referensregel genom att 
bestämmelsen främst tillämpats tillsammans med artikel 28 samt att det 
rättsliga innehållet i artikel 31 synes sammanfalla med det i artikel 28-29. 
Nedan följer en genomgång av senare domstolspraxis beträffande artiklarnas 
komplicerade inbördes förhållande, för att på så sätt om möjligt ge en bild 
av hur detta förhållande numera bör tolkas och hur det påverkar de statliga 
handelsmonopolens relation till principen om fria varurörelser. 
 

3.3.3.1 Gas och elektricitetsfallen 

3.3.3.1.1 Generaladvokatens yttrande 
  I sitt yttrande beträffande Gas och Elektricitetsfallen380 undersökte GA 
Cosmas förhållandet mellan artikel 28 och artikel 31. GA Cosmas anförde, 
med hänvisning till tidigare praxis i Commission v. France (Tobacco I)381 
och Greek Oil382, att vissa statliga åtgärder faller in under både artikel 31 
och artikel 28 och att de båda artiklarna därför överlappar varandra. Således 
bör en fråga om en åtgärds förenlighet med ovannämnda artiklar bli föremål 
endast för en samlad undersökning.383 Han menade att man först och främst 
bör undersöka i vilken mån den aktuella nationella åtgärden kan anses 
kopplad till ett statligt handelsmonopols särskilda funktion, det vill säga 
dess exklusiva rätt, och således huruvida åtgärden överhuvudtaget faller in 
under artikel 31.384 Om svaret på frågan blir nekande, ska monopolets 
förenlighet med EG-rätten bedömas endast utifrån artiklarna 28 och 29. Om 
förutsättningarna att tillämpa artikel 31 däremot föreligger, ska man i 
analysen först bedöma huruvida monopolet och den ifrågavarande åtgärden 
är diskriminerande och sålunda står i strid med artikel 31. Man ska sedan 
avgöra om åtgärden konstituerar en åtgärd med motsvarande verkan som en 
kvantitativ import- eller exportrestriktion, enligt artiklarna 28 och 29.385  

                                                 
380 Blum m.fl., 1998, s. 125; GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and 
electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 24,  
381 Mål 90/82 Commission v. France (tobacco I) [1983] ECR 2011  
382 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747 
383 GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 
24 
384 GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 
24 med hänvisning till Mål 120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649, p. 7; Mål 86/78 
Pereux I [1979] ECR 897, p. 35; Mål C-387/93 Banchero [1995] ECR I-4663, p. 29 
385 GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 
24 
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GA Cosmas menar att överlappningen mellan artikel 28-29 och artikel 31 
visar sig i det faktum att artikel 31 syftar till att avveckla alla hinder som, på 
grund av existensen av ett statligt handelsmonopol, skulle kunna hindra den 
fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna. Främst bland dessa hinder 
hamnar de nationella åtgärder som är oskiljaktigt sammanbundna med 
förekomsten av nämnda statliga handelsmonopol och som dessutom utgör 
kvantitativa import- eller exportrestriktioner eller åtgärder med motsvarande 
verkan enligt den mening som avses i artikel 28-29. I de fall en åtgärd anses 
utgöra en kvantitativ restriktion eller åtgärd med motsvarande verkan, står 
denna åtgärd, enligt GA Cosmas, därför ipso facto i strid med artikel 31, 
eftersom sistnämnda artikel ska garantera den fria rörligheten för varor.386

 Det bör påpekas att man med detta synsätt utökar tillämpningsområdet 
för artikel 31 till att omfatta även icke-diskriminerande åtgärder, då förbudet 
i artikel 28, som tidigare nämnts, inte kräver diskriminerande verkan hos en 
handelshindrande statlig åtgärd.387 Enligt detta synsätt tillämpas artikel 31 
endast av den anledning att det i det ifrågavarande fallet rör sig om ett 
statligt handelsmonopol. Man måste emellertid dessutom undersöka den 
aktuella åtgärden mot bakgrund av artikel 28-29, då ett statligt 
handelsmonopol aldrig kan anses förenligt med fördraget om det i något 
avseende strider mot den fria rörligheten för varor.388   
 

3.3.3.1.2 Domstolen  
Domstolen använde sig, i domen till Gas och elektricitetsfallen, aldrig av 

GA Cosmas tvåstegsbedömning.389 Domstolen började med att undersöka 
huruvida de statliga åtgärderna ifråga föll under tillämpningsområdet för 
nuvarande artikel 31, vilket befanns vara fallet.390 De ifrågasatta exklusiva 
import- och exporträttigheterna ansågs, med hänvisning till Manghera391 
och Greek Oil392, strida mot förbudet i artikel 31, då själva existensen av 
sådana rättigheter i sig diskriminerar medlemsstaternas medborgare enligt 
förbudet i artikel 31.393 Då nuvarande artikel 31 befunnits vara tillämplig 
och dess förbud överträtt, fann Domstolen emellertid, som nämnts ovan, 
ingen anledning att undersöka åtgärderna ifråga även mot bakgrund av 
artikel 28-29 eller pröva om de eventuellt kunde rättfärdigas med hjälp av 

                                                 
386 GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 
25 
387 Se avsnitt 2.4.1.2.1.5 och 3.2.1.2 beträffande artiklarnas förhållande till icke-
diskriminering 
388 Hesselrud, 1992, s. 22; GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies 
[1997] ECR I-5699, p. 25, 27 
389 Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699 
390 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 20; Mål C-
158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 19; Mål C-159/94 Comm. v. 
France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 30 
391 Mål 59/75 Manghera [1976] ECR 91 
392 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747 
393 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 22-23; Mål C-
158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 21-24, 32; Mål C-159/94 Comm. 
v. France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 39-40 

 64



nuvarande artikel 30.394 Domstolen tycks således ha ansett artikel 31, såsom 
specialbestämmelse, vara primärt tillämplig på de ifrågavarande åtgärderna 
trots att detta aldrig uttryckligen fastslogs i domarna.395 Emellertid antyder 
uttalandet att en kumulativ tillämpning av artikel 28-30 och artikel 31 är 
möjlig.396 Att Domstolen ansåg att en prövning mot bakgrund av artikel 28 
eller 29 inte var nödvändig i målen kan dessutom anses stå i 
överensstämmelse med domstolens konstaterande i tidigare fall (se ovan 
avsnitt 3.3.1) att åtgärder i strid med artikel 31 i allmänhet står i strid även 
med artikel 28 (eller 29).397  
 

3.3.3.2 Franzéndomen 
Fram till och med domen i Gas och elektricitetsfallen kan 

sammanfattningsvis konstateras att Domstolen följaktligen tycks ha ansett 
att artikel 31 utgör en specialbestämmelse i fall som rör statliga 
handelsmonopol, men att denna artikel, genom sitt grundläggande syfte, i 
stort sett sammanfaller med tillämpningsområdet för övriga artiklar 
beträffande den fria rörligheten för varor och att en kumulativ tillämpning 
därför i många fall är möjlig.  

Mycket tyder emellertid på att Domstolen genom domen i Franzén398 har 
försökt att skapa en klar avgränsning mellan tillämpningsområdena för de 
två regeluppsättningarna.399 Domstolen delade i sin bedömning, som 
tidigare nämnts, upp det omtvistade monopolet i två delar.400 Den första 
delen omfattade reglerna om monopolet och dess funktionssätt, det vill säga 
utövandet av dess ensamrätt. Denna del skulle enligt Domstolen prövas mot 
bakgrund av artikel 31, då denna utgör den specialbestämmelse som är 
tillämplig på just ett statligt handelsmonopols utövande av sin ensamrätt.401 
Den andra delen omfattade övriga nationella bestämmelser som visserligen 
hade viss inverkan på monopolet, men som ändå kunde separeras från detta 
då de inte direkt rörde monopolets funktion. Dessa bestämmelser prövades 
mot bakgrund av artikel 28.402 Till denna andra del hänfördes systemet för 
partihandelstillstånd. Detta tillståndssystem ansågs, efter Domstolens 
prövning, inte vara fördragsenligt då det utgjorde hinder för importen av 
alkoholhaltiga drycker från andra medlemsstater genom att dessa fördyrades 

                                                 
394 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 24; Mål C-
158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 33; Mål C-159/94 Comm. v. 
France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 41 
395 Se Oliver, 2003, s. 438. Att artikel 31 ska ses som en specialbestämmelse har uttalats av 
domstolen i tidigare domar, se exempelvis Mål 119/78 Pereux II [1979] ECR 975, p. 27; 
Mål 91/75 Miritz [1976] ECR 217, p. 5; Mål 120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649, p. 7; 
Mål 91/78 Hansen II [1979] ECR 935, p. 9-10 
396 Buendia Sierra, 1999, s. 115, not 161; Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) 
[1997] ECR I-5699, p. 24; Mål C-158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 
33; Mål C-159/94 Comm. v. France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 41 
397 Mål 119/78 Pereux II [1979] ECR 975, p. 32; Mål 90/82 Commission v. France 
(tobacco I) [1983] ECR 2011, p. 27; Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 50 
398 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909 
399 Molde m.fl., 2005, s. 196 
400 se avsnitt 2.4.1.2.5.3 ovan 
401 se not 395 ovan 
402 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 35-36 
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då de, utöver de redan höga ansökningsavgifterna, påfördes ytterligare 
utgifter i form av lager- och mellanhandskostnader.403  

Domstolen inledde sin prövning av själva monopolet och dess struktur 
enligt artikel 31 och upprepade bestämmelsens allmänna syfte, närmare 
bestämt säkerställandet av att den grundläggande regeln om varors fria 
rörlighet iakttas, i synnerhet genom att kvantitativa restriktioner och 
åtgärder med motsvarande verkan avskaffas.404 Domstolen konstaterade 
sedan att artikel 31 emellertid förutsätter existensen av handelsmonopol och 
att dessa monopol, enligt artikel 31, inte nödvändigtvis måste avskaffas. De 
måste emellertid anpassas så att handeln med varor med ursprung i övriga 
medlemsstater inte missgynnas, det vill säga så att diskriminering av 
utländska varor utesluts. Av detta drog Domstolen slutsatsen att artikel 31 
har som ändamål att förena de krav som följer av inrättandet av den 
gemensamma marknaden och dess funktionssätt (bland annat säkerställandet 
av varors fria rörlighet) med medlemsstaternas möjlighet att, i syfte att 
uppnå vissa mål av allmänintresse, upprätthålla vissa handelsmonopol. Vad 
som kan utgöra ett sådant mål av allmänintresse fastslogs inte i fallet. Det 
har dock hävdats att det ter sig som om artikel 30 kan användas som 
utgångspunkt vid fastställandet av vilka dessa allmänna intressen är.405 
Således rör det sig om icke-ekonomiska intressen avseende viktiga 
samhällsbehov, som till exempel folkhälsa eller ordning och säkerhet i 
samhället. 406 Domstolen menade att om det kan visas att monopolet ifråga 
har inrättats för att uppnå ett sådant mål av allmänintresse så räcker det att 
fastställa att monopolet inte leder till sådan diskriminering som förbjuds 
enligt artikel 31 för att monopolet ska anses vara förenligt med fördraget i 
allmänhet. Domstolen uttryckte detta genom att fastslå att artikel 31 strävar 
mot avskaffande av hinder för den fria rörligheten för varor, förutom av 
sådana begränsningar i handeln som utgör en nödvändig följd av att det 
föreligger sådana handelsmonopol som grundas på ett allmänintresse.407  

Av Franzén framgår således att de handelshinder som är en nödvändig 
följd av att det existerar ett sådant handelsmonopol inte omfattas av förbudet 
i artikel 31, under förutsättning att monopolet är utformat på ett icke-
diskriminerande sätt. Detta, i sin tur, innebär i praktiken att vissa 
strukturella garantier för likabehandling ska vara uppfyllda.408

  

3.3.3.2.1 Krav på proportionalitet? 
Vad man kan fråga sig beträffande Franzéndomen är dock om det inte, 

utöver att monopolordningen är icke-diskriminerande, också krävs att den 
står i proportion till sitt syfte, det vill säga att den inte begränsar handeln 
mer än vad som är nödvändigt för att uppfylla det eftersträvade målet av 

                                                 
403 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 67-71 
404 Ibid p. 37 
405 Fritz, Maria, Franzén-domen, Ny Juridik, 1997, s. 95 
406 Quitzow, 1995, s. 236 
407 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 37-40  
408 Hettne, Jörgen, Apoteksdomen – monopolet på fallrepet?, Europarättslig tidsskrift, 2005, 
s. 567; Hettne, Jörgen, Apoteksdomens konsekvenser – inre marknaden i fara?, Ny Juridik, 
2005, s. 47. Beträffande strukturella garantier, se ovan not 272 
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allmänt intresse. Då proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip som 
genomsyrar hela EG-rätten måste den i allmänhet anses gälla.409 
Proportionalitetsprincipen tillämpas vidare generellt inom EG-rätten för att 
säkerställa att handelshinder som anses legitima inte innebär onödigt 
långtgående störningar på den gemensamma marknaden.410 Domstolen 
betraktade emellertid, i Franzén, den omtvistade monopolordningen som en 
odelbar enhet då den talade om handelsbegränsningar som utgör en 
nödvändig följd av att det föreligger ett monopol.411  

Det har hävdats att Domstolen sannolikt, om frågan uppkom, skulle 
fastslå att proportionalitetskravet alltid måste vara uppfyllt vid tillämpning 
av artikel 31(1), i den mån denna artikel tillåter nationella särbestämmelser. 
En uppenbart oproportionell monopolordning torde inte accepteras, då 
proportionalitetsprincipen som regel ingår som ett krav som måste uppfyllas 
utöver strukturella garantier för likabehandling.412 Å andra sidan kan hävdas 
att det inom ramen för artikel 31(1) inte krävs någon uttrycklig 
proportionalitetsprövning, då det endast är regler som är nödvändiga för 
monopolets funktionssätt som, enligt Franzén, kan upprätthållas med stöd 
av artikel 31. Denna avgränsning innebär i sig en form av 
proportionalitetsprövning.413

 

3.3.3.2.2 Artikel 31 och artikel 28 enligt Franzéndomen 
Vad som, beträffande relationen mellan artikel 31 och artikel 28, är 

avgörande i sammanhanget är att Domstolen, när det konstaterats att de 
statliga bestämmelser som var hänförliga till den första undersökningsdelen 
(monopolets struktur och funktionssätt) var icke-diskriminerande och därför 
förenliga med artikel 31, inte sedan prövade huruvida dessa bestämmelser 
var förenliga även med artikel 28. Domstolen undersökte alltså aldrig om 
själva monopolet eventuellt, trots sin förenlighet med artikel 31, i praktiken 
innebar en importrestriktion eller en åtgärd med motsvarande verkan och 
därför stred mot artikel 28. Domstolen verkar således utgå från att artikel 31 
är lex specialis, inom vars tillämpningsområde artikel 28 är utan relevans.414 
Följaktligen ansåg Domstolen inte att det rättsliga innehållet i artikel 31 och 
artikel 28 sammanfaller, då den genom Franzéndomen lät artikel 31 undanta 
vissa handelsmonopol från tillämpningsområdet för artikel 28 och behandla 
dessa välvilligare genom att tillåta dem existera trots deras 

                                                 
409 Hettne, Jörgen, Apoteksdomens konsekvenser – inre marknaden i fara?, Ny Juridik, 
2005, s. 47 
410 Meyrowitsch, Anna, Allroth, Emanuel, Hettne, Jörgen, EU och svenska monopol – teori, 
verklighet och framtid, SIEPS, Rapport nr. 6:05, s. 78. Se exempelvis vid tillämpning av 
undantagsbestämmelserna i artikel 30 och artikel 86(2), mer om dessa artiklar nedan, 
avsnitt 3.4 
411 Hettne, Jörgen, Apoteksdomens konsekvenser – inre marknaden i fara?, Ny Juridik, 
2005, s. 47 
412 Hettne, Jörgen, Apoteksdomen – monopolet på fallrepet?, Europarättslig tidsskrift, 2005, 
s. 568 f; Meyrowitsch m.fl., EU och svenska monopol – teori, verklighet och framtid, 
SIEPS, Rapport nr. 6:05, s. 79 
413 Meyrowitsch m.fl., EU och svenska monopol – teori, verklighet och framtid, SIEPS, 
Rapport nr. 6:05, s. 79  
414 Molde m.fl., 2005, s. 196 
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handelshindrande verkan. I motsats till det synsätt man anlade i Gas och 
elektricitetsfallen samt i en rad tidigare fall, såg alltså Domstolen i Franzén 
inte monopolet som ett undantag till fördraget. Istället såg man det 
ifrågavarande monopolet som ett av de monopol som fördragsgrundarna bör 
ha velat tillåta oavsett dess inneboende restriktion på handeln. Domstolen 
verkar ha accepterat legaliteten per se hos de statliga detaljhandelsmonopol 
som syftar till att uppfylla ett mål av allmänintresse samt är icke-
diskriminerande. Franzénfallet går till synes tvärtemot den praxis som fram 
tills dess utvecklats.415

  Då Domstolen, efter att ha konstaterat att det svenska 
detaljhandelsmonopolet beträffande alkohol syftade till ett mål av 
allmänintresse genom att det ämnade skydda folkhälsan mot alkoholens 
skadeverkningar, fastslog att monopol av ”detta slag” ska bedömas mot 
bakgrund av artikel 31, kan det spekuleras i om statliga handelsmonopol av 
rent kommersiell karaktär eventuellt ska undersökas endast mot bakgrund av 
artikel 28 (och 30). En sådan tolkning finner stöd i bland annat fallet France 
v. Commission (Terminal Equipment), vilket rörde ett kommersiellt 
handelsmonopol och som ju avgjordes mot bakgrund av artikel 28 ensam.416 
Ett sådant synsätt skulle leda till att rent kommersiella handelsmonopol inte 
omfattas av den mer välvilliga inställning som, enligt Franzén, bör medges 
vissa av de monopol som bedöms enligt artikel 31.417  

Domstolens konstaterande att artikel 31 ska undanröja alla hinder för den 
fria rörligheten för varor med undantag för de begränsningar i handeln som 
utgör en nödvändig följd av att det föreligger statliga handelsmonopol, 
innebär att monopolet följaktligen ska utformas och agera på ett sådant sätt 
att varuhandeln med övriga medlemsstater varken rättsligt eller faktiskt 
missgynnas i förhållande till handeln med inhemska varor och att det inte 
föreligger förvridande av konkurrensförhållandena mellan medlemsstaterna. 
Med sitt uttalande har Domstolen uttryckligen konstaterat att artikel 31, i 
motsats till artiklarna 28 och 29, endast innehåller ett diskrimineringsförbud 
och således inte kan tillämpas på åtgärder som, utan att verka 
diskriminerande, hindrar marknadstillträde för varor från andra 
medlemsstater.418 Detta innebär också att Domstolen har avvisat den 
tolkning av artikel 31 som GA Cosmas lade till grund för sitt yttrande till 
Gas och elektricitetsfallen. GA Cosmas antog, som visats ovan, att åtgärder 
som är direkt knutna till ett statligt handelsmonopols verksamhet och som 
utgör kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan i den 
mening som avses i artiklarna 28 och 29 ipso facto strider mot artikel 31 då 
de utgör diskriminering avseende anskaffnings- och avsättningsvillkor 

                                                 
415 Hettne, Jörgen, Apoteksdomen – monopolet på fallrepet, Europarättslig tidsskrift, 2005, 
s. 567 f 
416 Molde m.fl., 2005, s. 196; Steinicke, 2002, s. 147, med hänvisning till Mål C-189/95 
Franzén [1997] ECR I-5909, p. 41-42; Mål 202/88 Terminal Equipment [1991] ECR I-
1223 
417 Meyrowitsch m.fl., EU och svenska monopol – teori, verklighet och framtid, SIEPS, 
Rapport nr. 6:05, s. 25, angående Franzéndomens möjlighet till beviljande av undantag 
under artikel 31(1), samt artikel 28: s karaktär av strängare huvudregel  
418 Molde m.fl., 2005, s. 196 
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mellan medlemsstaternas medborgare.419 GA Cosmas anförde att detta är ett 
konstaterande som framgår uppenbart vad gäller åtgärder som innebär en 
direkt diskriminering mellan importerade och inhemska varor. Med 
hänvisning till ordalydelsen i och syftet med artikel 31 - att säkerställa den 
fria rörligheten för varor - fastslog han emellertid att även åtgärder som 
tillämpas utan skillnad på importerade och inhemska varor, men som enligt 
Domstolens praxis anses omfattas av artikel 28 genom att de direkt eller 
indirekt kan hindra gemenskapshandeln, nödvändigtvis strider mot artikel 
31.420 Denna uppfattning, som gör gällande att tillämpningsområdena för 
artikel 31 och artikel 28 nödvändigtvis sammanfaller, vederlades alltså 
genom Franzéndomen421  
 

3.3.3.3 Hannerdomen 

3.3.3.3.1 Generaldvokatens yttrande  
Som framkommit ovan kritiserades Domstolens avgörande i Franzén av 

GA Léger i hans yttrande till det nyligen avgjorda fallet Hanner.422 GA 
Léger ansåg framför allt att Domstolen, istället för att endast undersöka 
monopolets struktur och de processuella krav som denna omfattade, borde 
ha gjort en samlad bedömning av det ifrågasatta alkoholmonopolet, för att 
på så sätt få en uppfattning om monopolets faktiska inverkan på 
gemenskapshandeln. GA Léger hänvisade till en rad tidigare fall, i vilka 
Domstolen, trots att det i fallen endast rört sig om en särskild aspekt av det 
statliga handelsmonopol som ifrågasatts, ändå gjort en samlad bedömning 
av det aktuella monopolet.423 Vid avgörande av en fråga gällande huruvida 
ett statligt handelsmonopol i sin helhet är förenligt med EG-rätten, i det 
aktuella fallet specifikt reglerna om den fria rörligheten för varor, ska 
Domstolen således göra en samlad bedömning av den eller de ensamrätter 
som är i fråga. En samlad bedömning av samtliga regler rörande monopolets 
funktionssätt hade givit ett annat resultat, viket bekräftas av GA Elmers 
slutsats i hans yttrande till Franzén.424 GA Léger ansåg dessutom att 
Domstolen i Franzénmålet använde sig av ett alltför restriktivt 
diskrimineringsbegrepp.425 GA Léger menade, precis som GA Cosmas och 
GA Elmer,426 att mot bakgrund av syftet med artikel 31, måste dess 
                                                 
419 GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 
24-25 
420 Molde m.fl., 2005, s. 196; GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and 
electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 25 
421 Molde m.fl., 2005, s. 196, p. 41 
422 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005]  
423 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 58 med hänvisning till Mål 13/70 Cinzano 
[1970] ECR 1089, p. 1-2; Mål 91/75 Miritz [1976] ECR 217, p. 1-2; Mål 91/78 Hansen II 
[1979] ECR 935, p. 12-13; Mål 119/78 Peureux II [1979] ECR 975, p. 3-4; Mål 78/82 
Commission v. Italy (tobacco) [1983] ECR 1955, p. 5; Mål 90/82 Commission v. France 
(tobacco I) [1983] ECR 2011, p. 1 
424 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 57-61; GA Elmer i Mål C-189/95 Franzén 
[1997] ECR I-5909, p. 74-103 
425 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 60-62 
426 GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 
25; GA Elmer i Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 68 
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diskrimineringsbegrepp anses omfatta alla hinder för den fria rörligheten för 
varor. Dessa hinder kan bestå i exempelvis tullar eller avgifter med 
motsvarande verkan, kvantitativa restriktioner eller åtgärder med 
motsvarande verkan och diskriminerande interna skatter. Då bestämmelsen 
omfattar alla hinder för den fria rörligheten, måste även sådana 
bestämmelser som tillämpas utan åtskillnad mellan medlemsstaterna falla 
under dess tillämpningsområde, för det fall dessa bestämmelser medför 
begränsningar på gemenskapshandeln.427 Artikel 31 kan således, enligt GA 
Léger, sägas inte bara sammanfalla med förbudet i artikel 28 (och 29), utan 
dessutom ha ett större tillämpningsområde än denna och övriga 
bestämmelser om fri rörlighet för varor. Genom artikel 31 förbjuds inte bara 
diskriminering och handelsbegränsningar avseende varor från övriga 
medlemsstater. Därutöver förbjuds diskriminering mellan medlemsstaternas 
medborgare med avseende på anskaffnings- och saluföringsvillkor 
beträffande dessa varor. Diskrimineringsbegreppet i artikel 31 går 
följaktligen längre än den diskriminering av varor som förbjuds enligt 
bestämmelserna om fria varurörelser (främst artiklarna 28 och 29), eftersom 
krav på avskaffandet av diskriminering mellan varor, som tidigare 
framhållits, inte innebär ett absolut krav på att ensamrätter upphävs så länge 
monopolet behandlar inhemska och importerade varor på ett icke-
diskriminerande sätt. Ett förbud mot diskriminering mellan gemenskapens 
medborgare kan emellertid kräva ett upphävande av en ensamrätt i den mån 
förbehållandet av denna ensamrätt till en aktör i en medlemsstat direkt 
påverkar aktörer i övriga medlemsstater med avseende på deras avsättnings- 
och saluföringsvillkor.428  

Då GA Léger ansåg att det omtvistade detaljhandelsmonopolet över 
läkemedel, vid en prövning enligt sistnämnda tolkning av 
diskrimineringsbegreppet, stred mot artikel 31, fann han, med hänvisning 
till Gas och elektricitetsfallen, ingen anledning att pröva monopolet även 
mot bakgrund av artikel 28. Han uttalade dock att, med hänvisning till 
tidigare praxis, en bestämmelse som strider mot artikel 31 i allmänhet anses 
strida mot artikel 28 (och 29) eftersom artikel 31 syftar till att undanröja 
samtliga hinder för den fria rörligheten för varor.429 Enligt GA Léger 
medför en korrekt tolkning av fördragsbestämmelserna och 
diskrimineringsbegreppet att en ensamrätt till detaljhandel i sig strider mot 
artikel 31 och därför, i förlängningen, även mot artikel 28.430  
 

                                                 
427 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 85-86, med hänvisning till Mål 90/82 
Commission v. France (tobacco I) [1983] ECR 2011; Mål 78/82 Commission v. Italy 
(tobacco) [1983] ECR 1955   
428 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 87-88, med hänvisning till Mål 59/75 
Manghera [1976] ECR 91; Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747; Mål C-157-
160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, där denna extensiva tolkning av 
diskrimineringsbegreppet användes 
429 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 116-117, 119 
430 Danelius, Hans, Europadomstolens domar – tredje kvartalet, Svensk juristtidning, 2005, 
s. 985; GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 45, 115-120. GA Léger får stöd av 
doktrin och hänvisar bland annat till Buendia Sierra, 1999, s. 119-122; Burrows, F, State 
Monopolies, Yearbook of European Law, 1983, s. 30 

 70



3.3.3.3.2 Domstolen  
Domstolens dom i Hanner431 bör läsas i ljuset av GA Légers yttrande, då 

den innebär ett principiellt underkännande av ett flertal grundläggande idéer 
i detta yttrande.432

I Hannermålet hänvisades i stort sett till det resonemang som förts i 
Franzén. Det konstaterades att artikel 31(1) var den tillämpliga 
bestämmelsen och det upprepade att artikel 31 inte kräver att statliga 
handelsmonopol avskaffas. Det uttalades också, precis som i Franzén, att 
avsikten med artikel 31(1) är att eliminera alla hinder för den fria rörligheten 
för varor, med undantag för de handelsbegränsningar som utgör en 
nödvändig följd av att det föreligger handelsmonopol som grundas på ett 
allmänintresse, samt att sådana handelsmonopol är förenliga med EG-rätten, 
så länge de inte faktiskt eller rättsligt missgynnar handeln med varor från 
andra medlemsstater i förhållande till handeln med inhemska sådana.433 
Endast de monopol som rättsligt eller faktiskt missgynnar handeln med 
varor från andra medlemsstater är alltså förbjudna.434  

Den tudelning som Domstolen gjorde i Franzén tillämpades emellertid 
inte i Hannerfallet. Domstolen undersökte det ifrågavarande monopolet som 
en enhet och denna undersökning gjordes mot bakgrund av artikel 31 
ensam. Domstolens undersökning omfattade således apoteksmonopolets 
organisation och funktionssätt och resultatet blev att man, med en 
hänvisning till Franzén och de krav på strukturella garantier för 
likabehandling som där uppställts,435 ansåg att dessa faktorer, främst 
urvalssystemet för läkemedel, kunde missgynna handeln med läkemedel 
från andra medlemsstater i förhållande till handeln med svenska läkemedel. 
Domstolen klargjorde att det är tillräckligt att det föreligger en risk för 
diskriminering av varor från andra medlemsstater.436 En prövning av 
huruvida monopolet i praktiken missgynnar utländska läkemedel ansågs inte 
vara nödvändig.437 Det svenska apoteksmonopolet var följaktligen inte 
utformat på ett sätt som uteslöt all diskriminering av läkemedel från andra 
medlemsstater och det stred därför mot artikel 31(1).438  

I likhet med uttalandet i Gas och elektricitetsfallen439 konstaterade 
Domstolen att då monopolet befunnits strida mot artikel 31 var det inte 
nödvändigt att även företa en prövning mot bakgrund av artikel 28. Det kan 
väl således hävdas att domstolen också i Hanner antydde möjligheten till 
kumulativ tillämpning av artiklarna 28 och 31 och att det ifrågasatta 
monopolet eventuellt kan anses stå i strid med även artikel 28, men att det i 
                                                 
431 Mål C-438/02 Hanner [2005] 
432 Danelius, Hans, Europadomstolens domar – tredje kvartalet, Svensk juristtidning, 2005, 
s. 985 
433 Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 32-36 
434 Danelius, Hans, Europadomstolens domar – tredje kvartalet, Svensk juristtidning, 2005, 
s. 986 
435 Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 39-41, med hänvisning till Mål C-189/95 Franzén 
[1997] ECR I-5909, p. 44, 51, 54, 62. Se även not 272 ovan 
436 Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 38 
437 Ibid p. 45 
438 Ibid p. 37-44 
439 Se exempelvis Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 
24 
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målet saknade betydelse om så var fallet, då monopolet redan konstaterats 
stå i strid med artikel 31.440  
 

3.4 Undantagsbestämmelser 

3.4.1 Artikel 31 i förhållande till artikel 30 
Artikel 30 medger enligt sin ordalydelse undantag i sådana situationer 

som täcks av förbuden i artiklarna 28 och 29. Artikel 30 är således 
tillämplig på de bestämmelser som rör den fria rörligheten för varor. 
Huruvida artikel 30 eventuellt är tillämplig även tillsammans med artikel 31, 
som ju hittas i kapitlet om fri rörlighet för varor, har dock varit föremål för 
diskussion.441 Det kan hävdas att artikel 31 ålägger medlemsstaterna en 
skyldighet för vilken det inte bör finnas något undantag överhuvudtaget, i 
synnerhet inte ett undantag baserat på artikel 30, då denna bestämmelse 
uttryckligen refererar endast till artiklarna 28 och 29 och därför bör anses 
möjliggöra undantag endast i de situationer som täcks av dessa förbud.442 
Artikel 30 måste dessutom, som undantagsartiklar i allmänhet, tolkas 
restriktivt. Sammantaget bör detta innebära att undantagen i artikel 30 inte 
kan tillämpas på artikel 31.443 Detta till trots har man i viss doktrin förordat 
tillämpningen av artikel 30 på statliga handelsmonopol.444.  

I fallet S.A.I.L hävdade Kommissionen att nuvarande artikel 30 kunde 
användas för att undanta åtgärder från förbudet i artikel 31, med hänsyn till 
sambandet mellan sistnämnda artikel och artikel 28-29.445 GA Roemer 
ansåg i sitt yttrande att detta var rimligt, men att den ifrågavarande åtgärden 
var alltför restriktiv, det vill säga att den inte uppfyllde kravet på 
proportionalitet som uppställs i artikel 30. Åtgärden kunde därför inte 
rättfärdigas med hjälp av nämnda bestämmelse.446  

I Greek Oil447 undersökte Domstolen huruvida en statlig åtgärd, vilken 
hade fastslagits stå i strid med artiklarna 31 och 28, föll inom undantaget i 
nuvarande artikel 30. Åtgärden i fråga var den exklusiva rätten att importera 
och marknadsföra oljeprodukter i Grekland. För att rättfärdiga åtgärden, 
hänvisade den grekiska regeringen till ”allmän säkerhet” och argumenterade 
att det var nödvändigt att Grekland i kristider kunde förses med 
oljeprodukter. Enligt den grekiska regeringen kunde detta endast garanteras 
genom att man bibehöll (statliga) raffinaderier i Grekland. Domstolen ansåg 
dock att det inte hade visats att bibehållandet av raffinaderierna även krävde 
upprätthållande av monopolets omtvistade exklusiva rättigheter. Således 

                                                 
440 Lindfelt, Pontus, Hiljemark, Linda, Apoteksdomen – det rättsliga och politiska 
efterspelet, Europarättslig tidsskrift, 2005, s. 699 f; Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 50 
med hänvisning till p. 18 
441 Buendia Sierra, 1999, s. 125 
442 Blum m.fl., 1998, s. 125 
443 Oliver, 2003, s. 439 
444 Buendia Sierra, 1999, s. 125; Rodríguez Iglesias m.fl., 1976, s. 137-139 
445 Oliver, 2003, s. 439, not 71; Mål 82/71 S.A.I.L [1972] ECR 119 
446 Oliver, 2003, s. 439, not 71; GA Roemer i Mål 82/71 S.A.I.L [1972] ECR 119 
447 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747 
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hade proportionalitetskravet i artikel 30 inte uppfyllts och åtgärden kunde 
inte anses berättigad.448 Att Domstolen förde detta resonemang visar 
emellertid att Domstolen trots allt verkar ha accepterat principen att denna 
artikel i vissa fall kan tillämpas på sådana åtgärder som strider mot artikel 
31.449  

Trots att denna uppfattning till synes helt går emot lydelsen av artikel 30 
så är den fullständigt rimlig om tolkningen av artikel 31 som en 
referensregel till andra fördragsregler, exempelvis artikel 28, är riktig. När 
artikel 31 tillämpas tillsammans med artikel 28 borde följaktligen även 
undantagsregeln i artikel 30 tillämplig, medan så inte är fallet då artikel 31 
tillämpas tillsammans med andra fördragsregler. Artikel 30 skulle därför 
exempelvis kunna användas för att rättfärdiga vissa exklusiva 
detaljhandelsrättigheter, under förutsättning att proportionalitetsregeln 
respekteras.450 Ytterligare stöd för detta hittas i GA Cosmas yttrande till 
Gas och elektricitetsfallen samt i GA Elmers yttrande till Franzén.451 De 
båda Generaladvokaterna menade att intresset av sammanhängande 
bestämmelser talar för att låta artikel 30 vara tillämplig även tillsammans 
med artikel 31. Då det har visat sig svårt att dra en klar skiljelinje mellan 
artikel 28 och artikel 31, är det mest ändamålsenligt att tillämpa artikel 30 
också i förhållande till artikel 31. Restriktioner i handeln som följer av 
förekomsten av ett handelsmonopol och dess särskilda verksamhet, men 
som grundas på något av de icke-ekonomiska hänsyn som omnämns i artikel 
30, bör således kunna anses förenliga med EG-rätten under förutsättning att 
övriga kriterier i artikel 30 uppfylls, bland annat att restriktionerna ifråga 
inte utgör medel för godtycklig diskriminering. Enligt de båda 
Generaladvokaterna skulle det vara ologiskt att anse att artikel 30 kan 
användas för att motivera en kvantitativ restriktion eller en åtgärd med 
motsvarande verkan till följd av en klassisk statlig bestämmelse (i den 
mening som avses i artiklarna 28 och 29), men att samma bestämmelse inte 
kan användas för att motivera samma kvantitativa restriktion eller samma 
åtgärd med motsvarande verkan på grund av att den är en följd av 
handlingar vidtagna av ett statligt monopol. Generellt sett bör alltså artikel 
30 kunna tillämpas på sådana monopol som faller inom tillämpningsområdet 
för artikel 31 och som dessutom strider mot förbuden i artiklarna 28 och 29, 
under förutsättning att de uppfyller de krav som uppställs i artikel 30.452 
Detta synsätt stämmer överens med Domstolens uttalande i flera fall att 
åtgärder i strid med artikel 31 i allmänhet även strider mot artikel 28 (och 
29).453 I de förevarande Gas och elektricitetsfallen konstaterade GA Cosmas 
emellertid att förutsättningarna för att bevilja undantag inte var uppfyllda då 
de berörda medlemsstaterna inte hade visat att de exklusiva rättigheterna var 
absolut nödvändiga för att tillförsäkra ett minimum av tillgångar och således 
                                                 
448 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747, p. 43-50 
449 Buendia Sierra, 1999, s. 126. Denna uppfattning stöddes dessutom av både 
Kommissionen och GA Roemer i Mål 82/71 S.A.I.L [1972] ECR 119 
450 Buendia Sierra, 1999, s. 126 
451 GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699; 
Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909 
452 GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 
26; GA Elmer i Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 106-107 
453 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 119 
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allmän säkerhet och att ett upprätthållande av dem därför inte kunde 
rättfärdigas.454 Beträffande Franzén uttalade GA Elmer att inte heller det 
svenska systemet för detaljhandel med alkoholdrycker kunde anses 
rättfärdigat enligt undantagsbestämmelsen i artikel 30, då det skydd för 
folkhälsan som enligt den svenska regeringen motiverade 
alkoholmonopolet, kunde uppnås med långt mindre ingripande åtgärder och 
överhuvudtaget inte krävde existensen av ett statligt alkoholmonopol som 
det omtvistade.455  

Senare domstolspraxis har till viss del gått emot ovan sagda. I ovan 
nämnda Gas och elektricitetsfall456 uttalade Domstolen att då ett brott mot 
artikel 31 ansetts föreligga, var det onödigt att gå vidare och undersöka om 
även artiklarna 28-30 eventuellt kunde vara tillämpliga.457 För det fall 
artikel 30 faktiskt anses tillämplig för att rättfärdiga sådana restriktioner 
som förbjuds enligt artikel 31, borde emellertid ett beaktande även av artikel 
30 ha varit nödvändigt i de aktuella fallen. Med hänsyn till Domstolens 
uttalande har det därför på senare tid antagits att artikel 30 inte kan 
användas för att undanta sådana åtgärder som faller under artikel 31.458

Som Oliver påpekar, kan Domstolens till synes godtyckliga inställning 
till avgränsningen av tillämpningsområdet för artikel 30 i förhållande till 
artikel 31 dock ses som en rent akademisk fråga. I de fall Domstolen, med 
hjälp av artikel 30, vill rättfärdiga en restriktion med koppling till ett statligt 
handelsmonopol ser den till att undersöka restriktionen mot bakgrund av 
artikel 28-29 och undviker på så sätt problemet. I Franzén459 fastslogs 
exempelvis att tillståndssystemet för alkoholhaltiga drycker föll under 
artikel 28 och inte under artikel 31. Detta möjliggjorde således en 
undersökning av huruvida detta system omfattades av undantaget för skydd 
för allmän hälsa som finns i artikel 30.460   
 

3.4.2 Artikel 31 i förhållande till artikel 86(2) 
Artikel 86(2) fastslår: 

 
Företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse eller som har karaktären av fiskala monopol skall vara 
underkastade reglerna i detta fördrag, särskilt konkurrensreglerna, i den 
mån tillämpningen av dessa regler inte rättsligt eller i praktiken hindrar att 
de särskilda uppgifter som tilldelats dem fullgörs. Utvecklingen av handeln 
får inte påverkas i en omfattning som strider mot gemenskapens intresse. 
 

                                                 
454 Blum m.fl., 1998, s. 126; GA Cosmas i Mål C-157-160/94 Gas and 
electricitymonopolies [1997] ECR I-5699, p. 82-85. 
455 GA Elmer i Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909, p. 121 
456 Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699 
457 Se exempelvis Mål C-159/94 Comm. v. France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, 
p. 41 
458 Oliver, 2003, s. 439; GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p.132-134 
459 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909 
460 Oliver, 2003, s. 439 
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Vad artikel 86(2) stadgar är att de organ som artikeln omfattar, det vill 
säga företag som anförtrotts en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse eller 
som har karaktären av, till staten, inkomstbringande monopol (fiskala 
monopol), ska anses inta en privilegierad ställning. Dessa enheter får enligt 
artikeln nämligen vidta åtgärder i strid med fördraget om detta krävs för att 
de ska kunna uppfylla sina speciella uppgifter. Inskränkningen är tillämplig 
på alla fördragsregler, men i synnerhet på konkurrensreglerna och reglerna 
som rör fri rörlighet för varor och tjänster. 

Precis som undantagsbestämmelser i allmänhet så måste den i artikel 
86(2) tolkas snävt.461 Enligt artikelns lydelse krävs för dess tillämpning att 
tre förutsättningar uppfylls:462

 
- företaget i fråga ska ha anförtrotts att tillhandahålla tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse. 
- ett undantag från tillämpningen av fördragsreglerna måste vara 

nödvändigt för att företaget ska kunna utföra de uppgifter som 
tilldelats det. 

- gemenskapshandeln får inte påverkas i en omfattning som strider 
mot gemenskapens intresse (krav på proportionalitet). 

 
Definitionen av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse ska enligt 

Domstolens praxis baseras på ett behov hos allmänheten inom ett avgränsat 
geografiskt område och röra en tjänst som kan komma alla konsumenter 
inom det avgränsade området tillhanda.463 Begreppet tjänst ska i detta fall 
inte anses motsvara det traditionella tjänstebegreppet, utan ses som ett 
vidare begrepp, vilket även kan inbegripa tillhandahållandet av vissa 
varor.464 I BRT v. SABAM konstaterade Domstolen att även privata företag 
kan tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och således falla 
under artikel 86(2).465

Praxis kring tolkningen av artikel 86(2) är omfattande. Största delen av 
denna rör emellertid tolkningen av artikel 86(2) i förhållande till 
konkurrensreglerna, då det oftast är från dessa regler som undantag med 
hjälp av artikel 86(2) söks. Denna aspekt av artikel 86(2) faller utanför 
syftet med förevarande uppsats. Nedan undersöks således 
undantagsmöjligheten i artikel 86(2) endast i förhållande till artikel 31 och 
reglerna om den fria rörligheten för varor.466  

Det var tidigare inte klart huruvida undantaget i artikel 86(2) kunde 
tillämpas på statliga handelsmonopol och i sådant fall hur detta skulle ske. I 
den utsträckning man menar att artikel 31 ålägger en direkt skyldighet att 
anpassa handelsmonopol – en skyldighet som i vissa fall resulterar i 
                                                 
461 Blum m.fl., 1998, s. 17 
462 Molde m.fl., 2005, s. 194 
463 Blum m.fl., 1998, s. 21 ff 
464 Buendia Sierra, 1999, s. 277, exempelvis elektricitet och gas samt läkemedel, se Mål C-
157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 32; Mål C-159/94 Comm. 
v. France (electricity and gas) [1997] ERC I-5815, p. 42; Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 
47 
465 Mål 12/73 BRT v. SABAM [1974] ECR 313, p. 20 
466 Mer om artikel 86(2) och kraven för dess tillämpning, se Buendia Sierra, 1999, s. 288 ff 
samt Blum m.fl., 1998, s. 28 ff 
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upphävande av exklusiva rättigheter - skulle det ju kunna hävdas att det inte 
finns något utrymme för tillämpning av undantagsbestämmelsen i artikel 
86(2).467 Vidare är ju artikel 86(2) ett undantag som kan åberopas av företag 
som handhar vissa offentliga tjänster för att undvika tillämpningen av 
fördragets konkurrensartiklar, vilka riktar sig enbart till företag (i motsats 
till medlemsstater). Frågan som uppkom var alltså huruvida artikel 86(2) 
dessutom skulle anses kunna åberopas av medlemsstater för att rättfärdiga 
sådana åtgärder som förbjuds i de fördragsregler som riktar sig till dessa.468  
Redan 1962 antydde Kommissionen i rekommendationer som riktades till 
Frankrike angående det franska tobaks- och tändsticksmonopolet, att 
undantaget i artikel 86(2) kunde tillämpas på statliga åtgärder som stred mot 
artikel 31.469 Även Domstolen verkade i ett flertal äldre fall stödja denna 
uppfattning.470 Vidare argumenterade GA Roemer i S.A.I.L för en 
tillämpning av undantaget i artikel 86(2) på statliga åtgärder i strid med 
artikel 31.471  Med domen i Campus Oil472 visade sig Domstolen emellertid 
ha ändrat uppfattning. Fallet rörde en statlig åtgärd som stred mot reglerna 
rörande den fria rörligheten för varor. I domen fastslogs att undantaget i 
artikel 86(2) inte kunde åberopas för att rättfärdiga statliga åtgärder som 
stred mot artikel 28:473

 
”Artikel [86(2)] har till syfte att fastställa i vilken utsträckning bl.a. företag 
som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är 
underställda reglerna i fördraget. 
Denna bestämmelse undantar dock inte en medlemsstat som anförtrott ett 
företag en sådan uppgift från förbudet mot att, för att gynna detta företag 
och skydda dess verksamhet, vidta åtgärder som i strid med artikel [28] i 
fördraget begränsar importen från andra medlemsstater.” 
 
Då artikel 28 har stor räckvidd och förbjuder alla åtgärder som har 
motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner, tolkades 
domstolens uttalande som en vägran att överhuvudtaget tillåta tillämpning 
av artikel 86(2) på statliga åtgärder som strider mot fördragsreglerna riktade 
till medlemsstaterna (artikel 31 inbegripen). Domstolens inställning visade 
sig emellertid svår att upprätthålla och den reviderades därför, vilket 
framgår nedan, i senare domar.474  

Vad som i allmänhet talar för en tillämpning av artikel 86(2) även 
beträffande statliga åtgärder som strider mot de fördragsregler som riktar sig 
till medlemsstaterna, är bland annat att trots att artikel 86(2) uttryckligen 

                                                 
467 Blum m.fl., 1998, s. 126 
468 Buendia Sierra, 1999, s. 292 
469 Buendia Sierra, 1999, s. 292; Recommendations de la Commission à la République 
française [1962] JO 48/1501-1502 
470 Buendia Sierra, 1999, s. 292 f 
471 Mål 82/71 S.A.I.L [1972] ECR 119 
472 Mål 72/83 Campus Oil Ltd et al. v. Minister for Industry and Energy et al. (Campus Oil) 
[1984] ECR 2727 
473 Mål 72/83 Campus Oil [1984] ECR 2727, p. 19 
474 Buendia Sierra, 1999, s. 293; se Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies 
[1997] ECR I-5699; Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909 
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refererar till ”företag” så innehåller artikeln dessutom vissa element som 
antyder att bestämmelsen även riktar sig till medlemsstaterna.  
Artikeln stadgar att ”företag......skall vara underkastade reglerna i detta 
fördrag, särskilt konkurrensreglerna, i den mån tillämpningen av dessa 
regler inte.......hindrar att de särskilda uppgifter som tilldelats dem fullgörs” 
(min kurs.). Att företag ”särskilt” ska vara underkastade konkurrensreglerna 
antyder att det även finns andra regler som dessa företag ska vara 
underkastade.475 Vad som därutöver talar för att artikel 86(2) bör anses 
tillämplig tillsammans med just artikel 31 är att det i artikel 86(2) talas 
uttryckligen om fiskala monopol. Sådana monopol har definierats som 
monopol som har till syfte att maximera de statliga inkomsterna och 
inbegriper alkohol- och tobaksmonopol. Dessa monopol faller i sin tur utan 
tvekan under begreppet handelsmonopol.   
Ovan sagda pekar på att fördragsreglerna i allmänhet (vilket måste innefatta 
artikel 31), enligt artikel 86(2), är tillämpliga på handelsmonopol endast i 
den mån de inte hindrar att de särskilda uppgifter som tilldelats monopolet, 
exempelvis uppgiften att inbringa statsinkomster, utförs. Detta under 
förutsättning att handelsmonopolet i övrigt uppfyller förutsättningarna för 
tillämpning av artikeln.476 Detta hävdades i yttrandet till fallet Commission 
v. Italy (tobacco) av GA Rozès.477 Efter domen i Campus Oil återgick 
Domstolen följaktligen, som nämndes ovan, till sin ursprungliga inställning 
och förefaller därmed anse att undantaget i artikel 86(2), under vissa 
förutsättningar, kan tillämpas även på statliga åtgärder i strid med reglerna 
om den fria rörligheten för varor. I Greek Oil478 nämndes visserligen artikel 
86(2) inte alls, då den grekiska regeringen, som framgått ovan, endast 
använde sig av nuvarande artikel 30 och argumenterade att de 
importrestriktioner som det grekiska importmonopolet gav upphov till samt 
den obligatoriska inköpskvoten kunde rättfärdigas med hänsyn till allmän 
säkerhet. Det har dock hävdats att samma argument förmodligen skulle ha 
kunnat grundas på artikel 86(2).479

Vad gäller undantaget i artikel 86(2) och dess förhållande till artikel 31 
och statliga handelsmonopol, bekräftades Domstolens förändrade inställning 
definitivt i Gas och elektricitetsfallen.480 Med dessa domar visades att det är 
möjligt att, då de tre ovannämnda förutsättningarna för tillämpning av 
artikel 86(2) är uppfyllda, tillämpa artikelns undantag på sådana exklusiva 
rättigheter som strider mot artikel 31. Undantagsbestämmelsen i artikel 
86(2) kan sålunda tillämpas på sådana inkomstbringande handelsmonopol 
som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
under förutsättning att de uppfyller nödvändighetstestet och 
proportionalitetskravet i artikeln.481 Domstolen fastslog:482

                                                 
475 Buendia Sierra, 1999, s. 293 f 
476 Blum m.fl., 1998, s. 127 
477 GA Rozès i Mål 78/82 Commission v. Italy (tobacco) [1983] ECR 1955, p. 82-85(?) 
478 Mål C-347/88 Greek Oil [1990] ECR I-4747 
479 Blum m.fl., 1998, s. 127 
480 Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699 
481 Molde m.fl., 2005, s. 195, p. 28-29 
482 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 32; Mål C-
158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 49; Mål C-159/94 Comm. v. 
France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 49 
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”Av artiklarna [86(1)] och [86(2)] sammantagna........ framgår att en 
medlemsstat kan åberopa artikel [86(2)] för att motivera att ett företag som 
har anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i 
strid med artikel [31] i fördraget beviljas ensamrätt, när fullgörandet av de 
särskilda uppgifter som företaget har tilldelats inte kan säkerställas på 
annat sätt än genom att denna rätt beviljas och när utvecklingen av handeln 
inte påverkas i en omfattning som strider mot gemenskapens intresse.” 
  
Artikel 86(2) kan följaktligen, under vissa omständigheter, tillämpas på 
exklusiva rättigheter rörande import och export av elektricitet och gas,483 då 
företag som beviljats rätt att tillhandahålla denna typ av produkter får anses 
vara företag som anförtrotts att tillhandahålla en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse.484 I Hanner bekräftades, med hänvisning till Gas och 
elektricitetsfallen, att artikel 86(2) kan åberopas av en medlemsstat för att 
motivera att ett företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse beviljas exklusiva rättigheter som strider mot artikel 
31(1), i den mån fullgörandet av dessa uppgifter inte kan säkerställas på 
annat sätt och under förutsättning att gemenskapshandeln inte påverkas i en 
omfattning som strider mot gemenskapens intresse.485  
 
Kommentar 
 

Vad den möjliga tillämpningen av artikel 86(2) tillsammans med artikel 
31 får för konsekvenser för den fria rörligheten för varor, beror på vilken 
inställning man har till förhållandet mellan artikel 31 och artikel 28-29. I 
den mån man, som i Gas och elektricitetsfallen,486 ser artikel 31 och artikel 
28 som kumulativt tillämpliga och i princip sammanfallande, men med 
primär tillämplighet för artikel 31, kan kanske sägas att artikel 86(2) 
indirekt ger möjlighet till undantag från artikel 28 och principen om fri 
rörlighet för varor. Detta genom att åtgärder som omfattas av förbudet i 
artikel 31 (och därigenom även artikel 28) mot bakgrund av denna artikel 
eventuellt kan rättfärdigas. Å andra sidan innefattar artikel 86(2), precis 
som den grundläggande undantagsbestämmelse som hittas i artikel 30 och 
som ger möjlighet till undantag från förbuden i artikel 28-29, ett krav på 
proportionalitet. Detta gör att undantagsbestämmelsen i artikel 86(2) i detta 
hänseende inte bör innebära en mer långtgående möjlighet till undantag 
från den fria rörligheten för varor för statliga handelsmonopol, än vad som 
generellt tolereras i ”vanliga” artikel 28-fall.  

                                                 
483 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699, p. 27-33; Mål C-
158/94 Comm. v. Italy (electricity) [1997] ECR I-5789, p. 38-44; Mål C-159/94 Comm. v. 
France (electricity and gas) [1997] ECR I-5815, p. 44-50    
484 Molde m.fl., 2005, s. 195 
485 Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 47 
486 Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699 
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3.4.3 Rule of reason - skapande av ett nytt 
undantag genom Franzéndomen? 

I Franzén487 nämndes artikel 86(2) aldrig. Istället skapade Domstolen, i 
samband med en genomgång av syftena med artikel 31, ett nytt undantag till 
förbudet i nämnda artikel genom att konstatera att:488

 
”Artikel [31] i fördraget har till ändamål att förena de krav som följer av 
inrättandet av den gemensamma marknaden och dess funktionssätt med 
medlemsstaternas möjlighet att, i syfte att uppnå vissa mål av 
allmänintresse, upprätthålla vissa handelsmonopol. Avsikten med artikeln 
är att undanröja alla hinder för den fria rörligheten för varor, dock med 
undantag för de begränsningar i handeln som utgör en nödvändig följd av 
att det föreligger sådana monopol.” 
 

Domstolen gjorde alltså en ”skälighetsprövning” under artikel 31 och 
menade följaktligen att handelsrestriktioner som är en naturlig del av 
monopolet ifråga bör anses vara undantagna förbudet i artikel 31(1), under 
förutsättning att monopolet syftar till ett mål av allmänintresse.489 Det nya 
undantaget som Domstolen skapade användes dock aldrig i Franzén, då 
Domstolen kom fram till att de aktuella svenska åtgärderna varken var 
diskriminerande eller hade benägenhet att behandla importerade varor på ett 
ofördelaktigt sätt. Då det omtalade undantaget aldrig nyttjades, har det 
spekulerats i om det kan vara så att Domstolen genom ovan nämnda 
uttalande ville skapa en sorts ”rule of reason” att användas för att rättfärdiga 
nationella åtgärder som annars skulle strida mot artikel 31(1). Det skulle 
åtminstone till viss del vara förenligt med Domstolens uppfattning att artikel 
30 inte kan användas för att rättfärdiga sådana restriktioner som förbjuds i 
artikel 31.490 Å andra sidan fastslog ju Domstolen i Gas och 
elektricitetsfallen,491 vilka avgjordes samma dag, att artikel 86(2) under 
bestämda förutsättningar gav möjlighet att undandra vissa statliga 
handelsmonopol från förbuden i artikel 31. Att det nämnda undantaget i 
Franzén är kumulativt tillämpligt med artikel 86(2) bidrar således till att öka 
osäkerheten.492 Domstolens uttalande i Franzéndomen beträffande det nya 
undantaget visar dock stora likheter med dess yttrande i fallet Commission 
v. Netherlands (electricity),493 i vilket Domstolen använde sig av undantaget 
i artikel 86(2). I den sistnämnda domens punkt 39 yttrade Domstolen att:  
 
 
”...artikel [86(2)], genom att under visa omständigheter tillåta undantag 
från fördragets allmänna regler, avser att förena medlemsstaternas intresse 

                                                 
487 Mål C-189/95 Franzén [1997] ECR I-5909 
488 Ibid p. 39  
489 Hettne, Jörgen, EU, monopolen och försvaret av den rådande ordningen, Europarättslig 
tidsskrift, 2004, s. 601 
490 Oliver, 2003, s. 434 
491 Mål C-157-160/94 Gas and electricitymonopolies [1997] ECR I-5699 
492 Oliver, 2003, s. 434 f 
493 Mål C-157/94 Comm. v. Netherlands (electricity) [1997] ECR I-5699 
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av att använda vissa företag, i synnerhet inom den offentliga sektorn, som 
instrument för den ekonomiska politiken eller skattepolitiken med 
gemenskapens intresse av att konkurrensreglerna iakttas och att 
enhetligheten på den gemensamma marknaden bevaras.” 
 
Detta gör att den kumulativa tillämpningen av Domstolens nya ”rule of 
reason” och artikel 86(2) kanske trots allt inte blir så besvärlig, då 
undantagen kan sägas grundas på samma resonemang.494  

Domstolens resonemang i Franzén har emellertid, som framhållits, 
kritiserats på flera håll. Den kritik som riktas mot domen har även rört 
Domstolens skapade ”undantag”. GA Léger menade, i sitt yttrande till 
Hanner, att Domstolen genom punkt 39 i Franzéndomen skapat en form av 
skälighetsregel inom ramen för artikel 31(1).  Denna gör det möjligt för 
medlemsstaterna att bibehålla statliga handelsmonopol under förutsättning 
att monopolen i fråga grundas på ett mål av allmänintresse.495 För en sådan 
tolkning finns, enligt GA Léger, ingen grund i artikel 31. Artikel 31 kräver 
inte att en medlemsstat som vill bibehålla ett monopol visar att detta 
monopol har ett mål av allmänintresse utan endast att monopolet anpassas så 
att det inte är diskriminerande. Huruvida monopolet har ett mål av 
allmänintresse avser istället frågan huruvida monopolet, efter att det 
befunnits strida mot artikel 31, eventuellt kan motiveras. Detta kan i sin tur 
endast göras mot bakgrund av fördragets undantagsartiklar, artikel 30 eller 
artikel 86(2). Enligt GA Léger har det i praxis fastställts att den skyldighet 
som uppställs i artikel 31 är precis och villkorslös, vilket betyder att något 
förbehåll eller undantag, som den av Domstolen skapade ”rule of reason”, 
inte kan läsas in i bestämmelsen. Eventuella undantag från artikel 31 kan 
därför, som sagt var, endast grundas på någon av fördragets 
undantagsbestämmelser, närmare bestämt artikel 30 eller artikel 86(2).496 
GA Léger kom sedan, med hänvisning till Domstolens resonemang i Gas 
och elektricitetsfallen, fram till att den enda undantagsbestämmelsen som 
eventuellt kan vara tillämplig för att motivera åtgärder i strid med artikel 31 
är artikel 86(2).497  
 
Kommentar 
 

Då Franzéndomen bekräftades av Domstolen i Hannermålet, får 
förmodligen anses att Domstolens nyskapade ”undantag” existerar inom 
ramen för artikel 31(1). Emellertid fastslog Domstolen i Hannermålet att 
artikel 86(2) är den tillämpliga undantagsbestämmelsen i fall som rör 
artikel 31(1). Kanske får detta tolkas på så sätt att de statliga 
handelsmonopol som syftar till ett mål av allmänintresse, oavsett om de kan 
medföra begränsningar på gemenskapshandeln, i sig anses 
fördragsförenliga under förutsättning att de är utformade på ett icke-

                                                 
494 Oliver, 2003, s. 435, not 39 
495 Hettne, Jörgen, EU, monopolen och försvaret av den rådande ordningen, Europarättslig 
tidsskrift, 2004, s. 601; GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 74-77 
496 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 76-80 
497 GA Léger i Mål C-438/02 Hanner [2005], p. 133-134. Artikel 30 kan således inte 
användas för att undanta ett monopol från förbudet i artikel 31 
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diskriminerande sätt. Detta medan övriga handelshindrande monopol, det 
vill säga de monopol som inte syftar till ett mål av allmänintresse, endast är 
fördragsförenliga under förutsättning att de för det första inte är 
diskriminerande och således motsvarar de krav på strukturella garantier 
som uppställs samt att de för det andra kan motiveras mot bakgrund av 
artikel 86(2) och därmed uppfyller kraven på proportionalitet och 
nödvändighet. 
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4 Sammanfattande kommentar 
Artikel 31 kräver en anpassning av statliga handelsmonopol, det vill säga 

de monopol som rör handel med varor. Däremot föreligger inte motsvarande 
krav beträffande tjänstemonopolen, då dessa inte omfattas av begreppet 
handelsmonopol. Undantag kan förekomma för de fall då ett tjänstemonopol 
direkt påverkar varuhandeln genom att monopolet använder en viss vara för 
att kunna utföra den monopoliserade tjänsten. 

Inledningsvis kan sägas att artikel 31 kräver stora justeringar av de 
statliga handelsmonopolen, ibland så stora justeringar att själva monopolet 
måste upphävas. Det bör emellertid påpekas att då målet med den 
anpassning som krävs är ett säkerställande av icke-diskriminering, får det 
ses som rimligt att anpassningskravet, i de fall då det är omöjligt att uppnå 
målet på annat sätt, innebär borttagande av ett statligt monopol. 

Beträffande de statliga monopol som faller inom tillämpningsområdet för 
artikel 31 kräver artikeln i princip att exklusiva import- och exporträttigheter 
upphävs beträffande varor som härrör från övriga medlemsstater eller är i fri 
omsättning inom gemenskapen. Det har ansetts att denna typ av monopol 
alltid medför sådan diskriminering som förbjuds i artikel 31 och att endast 
en anpassning av import- eller exportmonopol inte är tillräckligt för att 
komma till rätta med problemet. Import- och exportmonopol är 
diskriminerande per se och måste således upphävas för att inte stå i strid 
med artikel 31. Importlicenssystem och liknande nationella ordningar träffas 
emellertid inte av artikel 31, då dessa inte är monopol i egentlig mening. 
Staten har i dessa fall inte heller någon möjlighet till påverkan och kontroll 
över de ifrågavarande företagens verksamhet, vilket är ett av de specifika 
karaktärsdragen hos statliga handelsmonopol. 

Det har hävdats att det resonemang som förs beträffande exklusiva 
import- och exporträttigheter måste anses gälla även för exklusiva 
marknadsföringsrättigheter, då exklusiva marknadsföringsrättigheter 
indirekt får samma effekt som exklusiva importrättigheter. Beträffande 
exklusiv rätt till partihandel har detta bekräftats i en rad domar. Vad gäller 
existensen av exklusiva detaljhandelsrättigheter råder emellertid stridande 
uppfattningar. Det får anses korrekt att denna typ av monopol faktiskt, på 
samma sätt som importmonopol, ger det ifrågavarande företaget möjlighet 
att styra över importmängd och val av produkter och således medför risk för 
diskriminering. Mot bakgrund av detta borde även exklusiva 
detaljhandelsrättigheter anses per se strida mot artikel 31. Domstolen har 
emellertid i ett par senare domar fastslagit att, under vissa förutsättningar, så 
inte nödvändigtvis är fallet.  
 

Då artikel 31 föreskriver anpassning av de statliga handelsmonopolen, 
framgår att dessa alltså inte är förbjudna enligt fördraget. Enligt artikel 31 
tillåts medlemsstaterna upprätthålla sina handelsmonopol under 
förutsättning att dessa inte i sig är diskriminerande, vidtar diskriminerande 
åtgärder eller genom nationella bestämmelser av staten åläggs att agera på 
ett diskriminerande sätt. Det är emellertid ett faktum att statliga 
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handelsmonopol i de allra flesta fall har ett protektionistiskt syfte och 
riskerar att resultera i handelsbegränsningar på den gemensamma 
marknaden. Detta kan vara fallet även i de situationer monopolet inte i sig 
anses diskriminerande enligt artikel 31. För att den grundläggande principen 
om fria varurörelser på den gemensamma marknaden ska kunna 
upprätthållas bör det alltså ställas krav på att statliga handelsmonopol 
dessutom utformas så att de inte medför handelsbegränsningar. Utöver 
förenligheten med artikel 31, bör handelsmonopolen därför inte heller få stå 
i strid med artikel 28-29. Då artikel 31, beträffande statliga handelsmonopol, 
konstaterats vara en specialbestämmelse är det denna artikel som främst ska 
tillämpas vid en undersökning av ett statligt handelsmonopols existens och 
förenlighet med EG-rätten. Av Domstolen har dock fastslagits att ett av 
syftena med artikel 31 är att garantera principen om fria varurörelser. 
Därigenom framgår kopplingen mellan artikel 31 och artikel 28-29 som 
visar att de båda regeluppsättningarna innebär ett förbud mot kvantitativa 
restriktioner.  
 

I flera fall har möjligheten till kumulativ tillämpning av nämnda artiklar 
fastslagits. I dessa fall har Domstolen bedömt en åtgärd alternativt själva 
existensen av ett statligt handelsmonopol stå i strid med såväl artikel 31, på 
grund av dess diskriminerande natur, som artikel 28, på grund av dess 
handelshindrande verkan. En kumulativ tillämpning av artiklarna 31 och 28-
29 innebär emellertid att man antingen anser att bestämmelsernas 
förbudsområden sammanfaller eller att man ser artikel 31 som 
referensartikel. Sistnämnda förklaring har emellertid avvisats av Domstolen. 
Artikel 31 ska ses som en specialbestämmelse med självständigt rättsligt 
innehåll. Den kumulativa tillämpningen av artiklarna 31 och 28-29, vilken 
tycks ha varit rådande enligt tidigare praxis, innebär att man anser att artikel 
31 förbjuder såväl diskriminerande som icke-diskriminerande åtgärder i de 
fall de ifrågavarande åtgärderna verkar handelshindrande. Denna tolkning 
går emot ordalydelsen av artikel 31, men överensstämmer däremot med 
artikelns i praxis uttalade syfte.  

Det har hävdats att diskrimineringsbegreppet och därmed förbudet i 
artikel 31 i själva verket sträcker sig längre än förbudet i bestämmelserna 
rörande den fria rörligheten för varor, då diskrimineringsbegreppet i artikel 
31 får anses omfatta diskriminering av såväl varor som marknadsaktörer. 
Förbudet i övriga artiklar omfattar endast varudiskriminering. Brukandet av 
denna tolkning av artikel 31: s diskrimineringsbegrepp leder till att 
exklusiva rättigheter generellt sett måste upphävas för att inte stå i strid med 
fördraget och artikel 31, då existensen av exklusiva rättigheter alltid innebär 
diskriminering av utländska aktörer, oavsett hur rättigheterna utformas eller 
struktureras. Det är mot bakgrund av detta resonemang som exklusiva 
import- och exporträttigheter har ansetts vara diskriminerande i sig och 
därmed oförenliga med artikel 31. Därigenom har det, vilket konstaterades 
av Domstolen i Gas och elektricitetsfallen, i sådana fall inte ansetts vara 
nödvändigt att dessutom pröva de aktuella rättigheterna mot bakgrund av 
artikel 28 eller 29. Sammanfattningsvis kan därför sägas att denna 
kumulativa tillämpning av artiklarna 31 och 28-29, enligt vilken artikel 31 
visserligen som specialbestämmelse tycks få företräde, ger det generella 
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förbudsområdet stor utsträckning och innebär ett garanterat säkerställande 
av den fria rörligheten för varor och därmed den inre marknaden då artikel 
31, enligt Domstolen, även tycks förbjuda åtgärder som står i strid med 
artikel 28-29. Förekomsten av artikel 31 kan kanske sålunda ses som ett sätt 
att säkerställa att medlemsstaterna inte, genom upprättandet och innehavet 
av ett handelsmonopol, lyckas kringgå det allmänna förbudet i artikel 28-29. 

 Då ett statligt handelsmonopol eller åtgärder direkt sammankopplade 
med detta monopols funktion anses stå i strid med fördraget består, enligt 
denna uppfattning, medlemsstaternas möjlighet att undvika ett krav på 
upphävande i att hänvisa till artikel 86(2). Detta under förutsättning att 
villkoren för detta är uppfyllda, vilket innefattar krav på proportionalitet och 
nödvändighet samt att det ifrågavarande monopolet tillhandahåller en tjänst 
av allmänt ekonomiskt intresse. Alternativt skulle artikel 30 eventuellt 
kunna användas för att motivera vissa förbjudna åtgärder. Artikel 30 har 
emellertid ansetts tillämplig endast på sådana åtgärder som strider mot 
artiklarna 28 och 29, vilket gör att det då endast är i de delar som monopolet 
strider mot dessa bestämmelser som undantag mot bakgrund av artikel 30 
kan beviljas.  
 

Genom Franzéndomen drog Domstolen en skiljelinje mellan artikel 31 
och artikel 28-29. Genom nämnda dom definierades klart ändamålet med 
artikel 31, nämligen att förena de krav som följer av inrättandet av den 
gemensamma marknaden och dess funktionssätt med medlemsstaternas 
möjlighet att, i syfte att uppnå vissa mål av allmänintresse, upprätthålla 
vissa handelsmonopol. Således ska, trots att artikel 31 syftar till att 
undanröja alla hinder för den fria rörligheten för varor, detta ske med 
undantag för de begränsningar i handeln som utgör en nödvändig följd av att 
det föreligger sådana monopol. Enligt Franzén ska artiklarna 31 och 28-29 
inte tillämpas kumulativt. Istället ska artikel 31 ensam tillämpas på de delar 
av monopolet som rör dess struktur och funktion. På återstående delar, vilka 
eventuellt till viss del påverkar monopolet, kan övriga fördragsartiklar 
rörande den fria rörligheten för varor, exempelvis artikel 28, tillämpas. En 
prövning av monopolets faktiska påverkan på gemenskapsmarknaden är 
således inte nödvändig. Under förutsättning att monopolet är utformat på ett 
icke-diskriminerande sätt samt grundas på ett allmänintresse, är det förenligt 
med EG-rätten oberoende av dess eventuella handelsbegränsande 
verkningar.  

Franzéndomen har bekräftats i Hanner. Därigenom markerade 
Domstolen att den inte anser Franzéndomen vara ett felsteg, vilket många 
hävdade. En monopolordning som är utformad i enlighet med de riktlinjer 
som gavs i Franzén, är fullt legitim och bör således klara en prövning i 
Domstolen. Detta oavsett vilka faktiska handelsbegränsande effekter 
monopolet har på den inre marknaden. Franzén och Hanner tycks ge uttryck 
för en ny trend i Domstolens praxis där större förståelse finns för nationella 
särordningar – i synnerhet handelsmonopol – förutsatt att dessa grundar sig 
på ett allmänintresse och garanterar strukturell likabehandling.  

Det har av Domstolen hävdats att domarna i Franzén och Hanner inte 
ska anses stå i strid med tidigare praxis. Jag anser att det till viss del kan 
stämma. Hannerdomen verkar, enligt min mening, istället vara ett försök 
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från Domstolens sida att förena de uppenbart motstridiga resultat som 
fastslogs i Gas och elektricitetsfallen och i Franzén och att på så sätt skapa 
en kompromiss.  

Först och främst kan konstateras att Domstolen i samtliga fall ansåg 
artikel 31 vara en specialbestämmelse och därför primärt tillämplig. 
Gas och elektricitetsfallen rörde exklusiva import- och exporträttigheter, 
vilka redan enligt tidigare praxis ansetts vara diskriminerande per se och 
därför stå i strid med artikel 31. Att de även i dessa fall fastslogs stå i strid 
med artikel 31 är därför föga förvånande. Artikel 28-29 nämndes, vilket 
antydde artiklarnas kumulativa tillämpning med artikel 31. Att en prövning 
mot artikel 28-29 inte ansågs nödvändig berodde endast på att monopolen 
ifråga redan fastslagits vara fördragsstridiga. Hade det istället konstaterats 
att de omtvistade monopolen var förenliga med artikel 31 genom icke-
diskriminerande utformning, är det möjligt att Domstolen hade gått vidare 
och prövat monopolen även mot bakgrund av artikel 28-29. Detta är 
emellertid endast spekulationer. Efter konstaterandet att monopolen stod i 
strid med artikel 31 var nästa steg att pröva om undantagsbestämmelsen i 
artikel 86(2) eventuellt kunde tillämpas för att motivera oförenligheten med 
artikel 31(1).  

Franzéndomen byggde inte på någon kumulativ tillämpning av artikel 31 
och artikel 28, utan fastslog snarare tvärtom att de två artiklarna har skilda 
tillämningsområden, vilket gjorde att man hävdade en brytning med tidigare 
praxis. Vidare skapade Domstolen i Franzén det omnämnda och omtvistade 
undantaget för monopol av allmänintresse, vilket möjliggjorde ett avsteg 
från principen om fria varurörelser i vissa fall. När Hannerdomen slutligen 
meddelades visades, som framgått att Domstolen stod fast vid den tolkning 
och bedömning som gjorts i Franzén. Vissa monopolordningar ansågs 
följaktligen kunna undandras reglerna om den fria rörligheten för varor och 
på så sätt, under artikel 31, behandlas välvilligare än andra 
handelshindrande ordningar.  
Emellertid nämnde Domstolen i Hanner, precis som i Gas och 
elektricitetsfallen, artikel 28. Dock tillämpades inte heller i Hanner 
tillämpades nämnda bestämmelse. Detta antyder inte desto mindre att 
Domstolen eventuellt fortfarande anser artiklarna vara kumulativt 
tillämpliga. Resonemanget som fördes i Franzén beträffande vissa 
handelsmonopol av allmänt intresse gäller emellertid oavsett detta. Det 
tycks måhända kunna hävdas att för det fall man har att göra med ett 
handelsmonopol som inte syftar till ett mål av allmänintresse, så gäller som 
vanligt den kumulativa tillämpningen av de båda artiklarna. De nämnda 
undantagsartiklarna 30 och 86(2) får då, i den mån det är möjligt och 
beroende på vilken förbudsartikel som bedöms ha överträtts, tillämpas för 
att eventuellt motivera det aktuella fördragsstridiga monopolets existens. 
Det undantag för vissa statliga handelsmonopol som genom artikel 31 
skapades av Domstolen i Franzén och Hanner gäller ju, som framkommit, 
endast sådana statliga handelsmonopol som grundar sig på någon form av 
allmänintresse.   

Avslutningsvis kan konstateras att det ter sig som om domarna i Franzén 
och Hanner eventuellt kan tolkas så att Domstolen har övergivit det synsätt 
som grundar sig på ett relativt strikt frihandelsintresse och bekämpande av 
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protektionistiska tendenser, till förmån för ett öppnare synsätt där man ger 
visst utrymme åt hänsyn av allmänt intresse. Någon större fara för den inre 
marknadens funktion torde denna utveckling emellertid inte medföra. 
Kraven på strukturell likabehandling innebär att medlemsstaterna måste 
garantera insyn samt ge gemenskapens marknadsaktörer möjlighet att 
överklaga, vilket gör att de nationella systemen lätt kan utmanas och 
kontrolleras. Visar det sig att en medlemsstats monopolordning, trots 
garantier för likabehandling, i praktiken missgynnar handel med andra 
medlemsstater är den inte tillåten. Utöver kravet på icke-diskriminering och 
strukturella garantier torde det dessutom kunna krävas att monopolet står i 
proportion till sitt syfte, det vill säga uppfyllandet av ett mål av 
allmänintresse.  I Franzén gjorde Domstolen, efter att den konstaterat att 
den aktuella monopolordningen var icke-diskriminerande, inte uttryckligen 
någon proportionalitetsprövning av det aktuella monopolet och dess 
ensamrätt. Då proportionalitetsprincipen är en grundläggande princip i 
fördraget vars uppfyllande krävs för att undantag från fördragsreglerna ska 
medges, får man emellertid, trots eller kanske just på grund av Domstolens 
allt öppnare inställning, anta att nationella särordningar som 
handelsmonopol i framtiden kommer att underkastas relativt stränga 
proportionalitetsprövningar. Detta skulle resultera i att skillnaden mellan 
artikel 28-29 om fri rörlighet för varor och artikel 31 om handelsmonopol 
minskade. 
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