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Sammanfattning 
Av en sammanställning av rättsläget angående enskilda fysiska eller 
juridiska personers möjlighet att föra en ogiltighetstalan mot gemenskaps-
rättsakter under artikel 230 (4) i EG-fördraget framgår att rättsläget är 
obeständigt och inte helt givet. Ett stort utrymme för tolkning av artikeln har 
lämnats till EG-domstolen och denne har i sin rättspraxis varit vag när det 
gäller definitionerna av de rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett 
enskilt rättssubjekt skall beviljas talerätt. Riktlinjerna för hur locus standi-
rekvisiten personligen och direkt berörd skall uppfattas har varierat från 
olika tillfällen och beroende på situationen.  
 
Även rättspraxis gällande enskilda fysiska och juridiska personers möjlighet 
att få en rättsakt i form av en förordning prövad under artikel 230 (4) EGF 
är splittrad och oklar. Det som med säkerhet kan utrönas är att den är 
restriktiv. Även om EG-domstolen i vissa fall väljer att bortse från det 
abstrakta uttryckstestet måste den sökande fortfarande uppfylla de två 
övriga locus standi-rekvisiten direkt och personligen berörd, en uppgift som 
kan vara besvärlig nog. 
 
Rättsläget inom den Europeiska Gemenskapen vad gäller enskilda rätts-
subjekts möjlighet att föra talan mot en gemenskapsrättsakt är oklart och 
rättspraxis på området har visat sig vara obeständig. För att få en större 
förståelse för inställningen till individens rättigheter inom gemenskapsrätten 
kan rättspraxis betraktas ur olika rättsfilosofiska perspektiv. Den teoretiska 
ståndpunkt som antas får en avgörande betydelse för värderingen av det 
skydd som finns för individernas rättigheter och de möjligheter som ges 
individen att agera inom det rättsliga systemet. 
 
Ur en medlemsstatsorienterad synvinkel kan det konstateras att vad gäller 
ogiltighetstalan förda av enskilda fysiska eller juridiska personer mot 
gemenskapsrättsliga rättsakter, har medlemsstaterna i artikel 230 (4) i EG-
fördraget kommit överens om en gemensam policy. Medlemsstaterna vill 
tillåta sina egna invånare att hjälpa dem i bevakandet av att de gemenskaps-
rättsliga institutionerna håller sig inom den överenskommelse som 
medlemsstaterna har kommit fram till och dragit upp i EG-fördraget. 
Eftersom enskilda rättssubjekt inte är de bäst lämpade att sköta denna 
syssla, har medlemsstaterna upprättat vissa restriktioner om när en sådan 
talan kan tillåtas. I artikel 230 (4) anges att enskilda fysiska eller juridiska 
personer får föra talan mot beslut som är riktade till rättssubjektet eller mot 
beslut, även antagna i formen av en förordning, som riktar sig mot tredje-
man men som direkt och personligen berör rättsubjektet. 
 
Denna formulering lämnar ett stort tolkningsutrymme för EG-domstolen. 
För att förstå domstolens rättspraxis på detta område måste beaktas att EG-
domstolen enligt det medlemsstatsorienterade perspektivet inte har några 
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skyldigheter gentemot de enskilda individerna, utan dess uppgift är att upp-
rätthålla den överenskommelse som medlemsstaterna formulerat.  
 
Ur ett individbaserat perspektiv är det istället bäst om varje rättsubjekt har 
fri och obegränsad tillgång till den gemensamma och opartiska domstolen, 
som har till uppgift att tolka och utläsa den naturliga lagen. I ett stort och 
omfattande rättssamhälle som den Europeiska Gemenskapen med miljontals 
gemenskapsmedborgare kan det dock i ett lockeanskt perspektiv vara 
acceptabelt att införa vissa begränsningar i talerätten om det behövs för att 
verksamheten skall fungera. Den gemenskapsrättsliga regleringen i artikel 
230 (4) EGF innebär en begränsning i en enskild fysisk eller juridisk 
persons möjlighet att få tillgång till en opartisk domstol i fall där rätts-
subjektet anser att en gemenskapsrättslig åtgärd inkräktar på dennes rättig-
heter. Denna begränsning kan anses behövlig eftersom en obegränsad tale-
rätt skulle innebära en sådan arbetsbörda att hela det rättsliga systemet 
troligtvis skulle kollapsa. Begränsningen kan dock aldrig anses acceptabel, 
hur behövlig den än må vara, om den innebär att individens rättssäkerhet 
påverkas.  
 
I artikel 230 (4) i EG-fördraget anges att enskilda fysiska eller juridiska 
personer får föra talan mot beslut som är riktade till rättssubjektet eller mot 
beslut, även antagna i formen av en förordning, som riktar sig mot tredje-
man men som direkt och personligen berör rättsubjektet. Denna formulering 
lämnar ett stort tolkningsutrymme för EG-domstolen. EG-domstolen måste 
genom sin tolkning av denna artikel ta hänsyn till och upprätthålla de 
fundamentala rättigheter som kommer till uttryck i den naturliga lagen. 
Detta måste beaktas för att förstå EG-domstolens rättspraxis på detta 
område. 
 
Det kan konstateras att med beaktande av den aktivitet som skett inom rätts-
praxis de senaste åren och den inställning som finns inom både den 
hobbeanska och den lockeanska läran är det troligt att rättsläget avseende 
enskilda fysiska eller juridiska personers talerätt mot rättighetskränkande 
gemenskapsrättsakter kommer att fortsätta att vara vag och obeständig. Vad 
som krävs för att stabilisera rättspraxis och få till stånd den beständighet och 
klarhet som är önskvärd ur alla perspektiv är att rättsläget klargörs 
lagstiftningsvägen.  
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till alla dem som har hjälpt och uppmuntrat mig 
under arbetet med denna uppsats. 
 
Framför allt vill jag tacka min handledare Henrik Norinder som väglett mig 
under uppsatsskrivandets gång och Ola Zetterquist som varit min 
inspirationskälla avseende de rättsfilosofiska avsnitten. 
 
Jag vill även tacka Karl-Johan Karlberg och Roland Franzén för ert stöd och 
stora tålamod vid korrekturläsningen av detta examensarbete.  
 
Lund, 2003-12-09 
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1 Inledning 
En fundamental princip i det demokratiska samhället är att det skall finnas 
grundläggande riktlinjer som sätter upp gränserna för den makt staten har 
rätt och möjlighet att utöva. Var dessa gränser dras och hur riktlinjerna för 
maktutövningen utformas är dock olika beroende på vilken rättsfilosofisk 
förebild som ligger till grund för statsbildningen. Thomas Hobbes och John 
Locke är två rättsfilosofer som presenterat varsin teori för hur och var dessa 
gränser skall dras. Dessa två teorier har fått stort inflytande på den moderna 
debatten om det politiska samhället och dess invånare. Tankegångarna från 
tidigt 1700-tal kan spåras även i den polemik som finns i den 
gemenskapsrättsliga debatten om EG: s utformning, kompetens och skyldig-
heter. 
 
Valet av rättsfilosofisk ståndpunkt får konsekvenser för förståelsen och 
synen på både internationell rätt och inställningen till individens rättigheter 
inom gemenskapsrätten. Den teoretiska ståndpunkt som antas får också en 
avgörande betydelse för värderingen av det skydd som idag finns för 
individernas rättigheter och de möjligheter som ges individen att agera inom 
det politiska och rättsliga systemet. I denna uppsats framhåller jag rätten att 
få föra sin talan och försvara sina rättigheter inför EG-domstolen och det är 
denna fråga om privatpersoners rätt till locus standi som jag kommer att 
utvärdera och diskutera ur olika perspektiv i de kommande kapitlen. 
 
Inom gemenskapsrätten regleras rätten att föra ogiltighetstalan i artikel 230 i 
EG-fördraget och det är kring denna artikel, och då främst dess fjärde 
stycke, som detta examensarbete kretsar.  
 

1.1 Syfte 

I detta examensarbete kommer jag att redogöra för de möjligheter som 
enskilda fysiska eller juridiska personer har att föra talan mot en gemen-
skapsakt enligt artikel 230 (4) EGF. Jag kommer även att undersöka om de 
regler som reglerar locus standi för enskilda är tillfredsställande för att 
uppnå sitt syfte: att tillse att gemenskapsinstitutionerna håller sig inom de 
gränser som uppdragits i det gemenskapsrättsliga samhällskontraktet i form 
av EG-fördraget. 
 
Hur den bakomliggande strukturen för Gemenskapen definieras och förstås 
beror till stor del på vilken rättsfilosofisk teori som används för att förklara 
samhällets mål och uppbyggnad. Det finns en mängd olika rättsfilosofiska 
teorier inom den västerländska samhälls- och rättsfilosofin som förklarar 
relationen mellan ett samhälles invånare och dess ledare. Av dessa kommer 
jag i detta examensarbete presentera de två läror som enligt min mening 
huvudsakligen ligger till grund för de rättsfilosofiska åskådningar som före-
kommer i dagens samhällsdebatt. Författarna bakom dessa två läror är 
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Thomas Hobbes och John Locke. Jag ser deras rättsfilosofiska teorier som 
föregångare till de två olika åskådningar som idag återfinns inom den 
gemenskapsrättsliga debatten. Dessa två åskådningar kommer i detta arbete 
att omnämnas läran om ett ”staternas Europa” och läran om ett 
”individernas Europa”.  
 
Med hjälp av dessa filosofiska tankebanor hoppas jag kunna gå vidare och 
undersöka den talerätt som den enskilde individen idag har inför EG-
domstolen. Jag hoppas att de filosofiska perspektiven skall hjälpa mig att 
förstå den utveckling som den gemenskapsrättsliga talerätten genomgått de 
senaste 50 åren. Med dessa teorier som utgångspunkt avser jag att diskutera 
den nivå som rättsläget idag har nått när det gäller individernas möjlighet att 
göra sin röst hörd i det gemenskapsrättsliga systemet.  
 
Syftet med detta examensarbete är i första hand att tillhandahålla en 
sammanställning av det rådande rättsläget vad gäller enskilda fysiska eller 
juridiska personers möjlighet att få till stånd en ogiltighetsförklaring under 
artikel 230 (4) i EG-fördraget.  I andra hand hoppas jag kunna erbjuda ett 
nytt sätt att angripa debatten om enskilda rättssubjekts rätt till talerätt och 
förklara den utveckling som skett i rättspraxis ur ett rättsfilosofiskt per-
spektiv. 
 

1.2 Avgränsningar 

Denna uppsats är begränsad till att undersöka och redogöra för talerätten för 
enskilda rättssubjekt inom EG. Jag har gjort denna avgränsning medvetet 
eftersom EG-domstolens jurisdiktion först och främst omfattar EU-sam-
arbetes första pelare, som utgörs av EG med dess ekonomiska samarbete på 
den inre marknaden, Euratom och EKSG. Då EG-domstolen har en mycket 
begränsad jurisdiktion inom övriga EU anser jag det lämpligt att enbart 
redogöra för talerätten för enskilda rättssubjekt inom gemenskapsrätten, 
alltså inom den första pelaren. 
  
I detta arbete kommer jag att använda uttrycket EG-domstolen som en be-
nämning av det gemenskapsrättsliga domstolsväsendet som innefattar både 
de europeiska gemenskapernas domstol och Förstainstansrätten.  
 
Den litteratur som finns angående gemenskapsrättslig talerätt för enskilda 
rättssubjekt tar vanligtvis även upp den alternativa vägen till EG-domstolen 
via förhandsavgöranden under artikel 234 i EG-fördraget. Eftersom en full-
ständig redogörelse för denna artikel och den rättspraxis som finns i an-
knytning till den skulle kräva allt för mycket tid och utrymme har jag valt 
att endast i korthet, i kapitel fyra, ta upp de diskussioner kring denna artikel 
som är av direkt intresse för denna uppsats.  
 
Ett annat närliggande område som jag hade kunnat gå in och studerat 
närmare är den alltmer framskjutna position som mänskliga rättigheter har 
givits inom gemenskapsrätten. Det hade kunnat vara av intresse att se efter 
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om det finns något samband med denna utveckling och de liberala tendenser 
som de senaste åren kommit till uttryck i rättspraxis avseende enskildas 
talerätt. Även mitt rättsfilosofiska resonemang skulle med säkerhet ha 
kunnat tillämpas även på frågan om fundamentala mänskliga rättigheters 
ställning inom rättssystemet och dess betydelse för gemenskapsrättens 
framtida utveckling. Det skulle dock vara alltför omfattande att inkludera 
den aspekten i denna uppsats, varför jag valt att utesluta den helt. 
  

1.3 Metod och material 

Den grundläggande utgångspunkten för denna uppsats är en klassisk rätts-
analytisk metod som tar avstamp i den gemenskapsrättsliga lagstiftning som 
finns på området. Jag har främst använt mig av EG-fördraget i den lydelse 
den givits i och med Nicefördraget, men jag har även undersökt mot-
svarande reglering i kol- och stålfördraget samt i EG-fördraget i den lydelse 
den hade före de ändringar som infördes i och med Amsterdamfördraget.  
 
För att bättre kunna utreda och analysera denna lagstiftning, främst i form 
av artikel 230 (4) EGF, använder jag mig av traditionella litteraturstudier, 
där jag utifrån aktuell litteratur och artiklar på området försöker att 
deskriptivt återge rättsläget. Den litteratur som jag använder mig av har 
huvudsakligen tillkommit i början och mitten av 1990-talet. Jag har haft 
svårt att hitta nyare relevant doktrin som behandlar talerätten för enskilda 
rättssubjekt inom gemenskapsrätten. Detta tror jag kan bero på att talerätten 
var ett expansivt och hett omdiskuterat ämne upp till Codorníu-fallet men 
därefter har utvecklingen varit mer försiktig och osäker, varför doktrinen 
valt att avvakta och se hur läget utvecklar sig.  
 
Vid sidan om den traditionella litteraturstudien använder jag mig i denna 
uppsats av en ingående studie av avgöranden från EG-domstolen och 
Förstainstansrätten. Jag använder mig omväxlande av svenska respektive 
engelska versioner, mycket beroende på i vilken utsträckning rättsfallen är 
tillgängliga på svenska.  
 
Utifrån de fakta som jag sammanställt i de första kapitlen har jag sedan 
försökt företa en analys av rättsläget utifrån ett rättsfilosofiskt perspektiv för 
att på detta sätt förklara och utreda den utveckling som skett inom rätts-
praxis och det rådande rättsläget vad gäller locus standi för enskilda fysiska 
eller juridiska personer. 
 
Slutligen vill jag säga att Hobbes och Lockes teorier i denna uppsats 
presenteras utifrån den tolkning jag ger dem baserat på deras respektive 
huvudverk ”Leviathan” och ”Two Treaties of Government”. När det gäller 
omvandlingen av dessa teorier till gemenskapsrätten har jag hittat 
inspiration och vägledning från Ola Zetterquists avhandling ”A Europe of 
Member States or of the Citizens?”.  
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1.4 Disposition 

Eftersom jag i denna uppsats avser att ta ett nytt grepp på frågan om talerätt 
för individer genom att betrakta detta begrepp ur två olika rättsfilosofiska 
perspektiv, är det lämpligt att jag inleder denna uppsats med en redogörelse 
för de två olika rättsfilosofiska teorierna. I andra kapitlet kommer jag därför 
i korthet att redogöra för Hobbes och Lockes rättsteorier och undersöka hur 
dessa kan tillämpas på dagens EG-rättsliga debatt om individernas rättig-
heter inom gemenskapsrätten. 
 
Efter redogörelsen av den rättsfilosofiska aspekten på frågan om talerätt 
avser jag se över hur talerätten behandlas inom gemenskapsrätten. Innan jag 
redogör för enskilda fysiska eller juridiska personers rätt att föra ogiltig-
hetstalan under artikel 230 (4) i EG-fördraget anser jag att det är lämpligt att 
i korthet redogöra för de allmänna kriterierna för att en ogiltighetstalan skall 
kunna tillåtas inför EG-domstolen. Dessa kommer jag därför att skildra i det 
tredje kapitlet. Eftersom jag anser det omöjligt att skapa sig en förståelse av 
den gällande talerättsliga regleringen i EG utan en inblick i hur frågan 
tidigare har behandlats, kommer jag i det tredje kapitlet även ge en 
kortfattad förklaring av regleringen av enskildas talerätt under kol- och stål-
unionen.  
 
Fördragstexten lämnar åt EG-domstolen att närmare specificera de rekvisit 
som anges i artikel 230 (4) EGF såväl som att dra upp riktlinjer för hur olika 
rättsakter skall betraktas och bestämmas. I det fjärde kapitlet avser jag 
därför att redogöra för den gemenskapsrättsliga rättspraxis som har 
utvecklats på detta område.  
 
EG-domstolen har i sin rättspraxis de senaste åren försökt förändra tale-
rätten för enskilda fysiska och juridiska personer och det är min avsikt att i 
det femte kapitlet förklara hur detta har gått till. I och med denna 
redogörelse anser jag mig ha presenterat en heltäckande rättslägesrapport 
avseende enskilda rättssubjekts möjlighet att få till stånd en ogiltighetstalan 
inom gemenskapsrätten.  
 
Avslutningsvis kommer jag i det sista kapitlet med hjälp av Hobbes och 
Lockes rättsfilosofiska skolor kommentera rättsläget ur olika rättsfilosofiska 
perspektiv och hoppas genom detta uppnå en bättre förståelse av den 
utveckling som skett avseende enskilda fysiska eller juridiska personers 
talerätt under artikel 230 (4) EGF. 
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2 Rättsteoretisk inledning 
Dagens debatt om det europeiska samarbetet inom EU och dess framtida 
utveckling skulle kunna delas in i två huvudsakliga riktlinjer. På ena sidan 
finns de som hävdar att den Europeiska Gemenskapen är en 
sammanslutning av suveräna stater med ett internationellt politiskt, 
ekonomiskt och judiciellt samarbete, ett slags joint venture, som mål. På 
andra sidan finns de som framhåller att Gemenskapen är en ny politiskt 
enhet som förenar Europas invånare i ett nytt politiskt och rättsligt samhälle 
som kräver en ny definition och nya gränsdragningar med avseende på 
medlemsstaternas suveränitet och självständighet. 
 
Tillämpade på Gemenskapen och betraktade ur ett rättsfilosofiskt perspektiv 
kan dessa två olika åsiktsåskådningar benämnas för läran om ett ”staternas 
Europa” och läran om ett ”individernas Europa”.1 Dessa två åskådningar 
skiljer sig från varandra främst i dess syn på varifrån samhället får sin makt 
och vilken roll samhällsinvånarna har i samhället samt vilka rättigheter och 
skyldigheter de har. Enligt den förstnämnda åskådningen kan rättsliga 
relationer och rättigheter i dess strikta betydelse enbart existera inom ramen 
för ett rättsligt system som understöds av ett effektivt och avskräckande 
verkställighetssystem. Enligt den andra teorin är det endast möjligt att utöva 
samhällsstyrning genom politisk makt då denna har uppkommit genom ett 
av samhällsmedlemmarna frivilligt avgivet samtycke. Enligt denna individ-
baserade lära är därför existensen av rättsliga relationer och individuella 
rättigheter helt oberoende av verkställighetsmakten och dess effektivitet och 
utövande.2
 
Dessa två åskådningar motsvaras av två ståndpunkter inom den klassiska 
rättsfilosofin. Upphovsmännen till dessa två rättsfilosofiska ståndpunkter är 
Thomas Hobbes och John Locke. Genom att studera deras rättsfilosofiska 
tankegångar är det lättare att sätta sig in i och förstå den rättspolitiska debatt 
som pågår idag.  
 

2.1 Hobbes allmänna rättsfilosofiska teorier 

Thomas Hobbes, som levde och verkade 1588 till 1679 i Storbritannien, är 
en av den moderna politiska filosofins främste förgrundsgestalter. Han anses 
vara skaparen av den moderna samhälls- och statsteorin och upphovsman 
till läran om staten som en suverän enhet.3 I sitt mest berömda verk, 

                                                 
1 Denna beteckning är en fri översättning och är hämtad från Zetterquist, Ola, A Europe of 
the Member States or of the Citizens? – Two Philosophical Perspectives on Sovereignty 
and Rights in the European Community, KFS i Lund AB, Lund 2002. 
(Härefter: Zetterquist). 
2 Zetterquist, sid. 11 f. 
3 Nergelius, Joakim (red.), Rättsfilosofi – Samhälle och moral genom tiderna, 
Studentlitteratur, Lund 2001, sid. 23. (Härefter: Nergelius). 
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”Leviathan”4, bröt Hobbes med den förhärskande klassiska samhälls- och 
statssynen som hade sitt ursprung i Aristoteles antika lära om det politiska 
samhället som något för människan naturligt inneboende. I den rättsteori 
som Hobbes presenterade i ”Leviathan” bröt han också med den medeltida 
naturrätten som hävdade att den världsliga makten var given av Gud. 
Hobbes lära är istället grundad på materialistiska utgångspunkter och logik 
och förklarar den världsliga makten och dess legitimitet genom teorin om 
samhällskontraktet. 
 
Enligt Hobbes är skälet till att människor sluter sig samman i samhällen den 
fysiska osäkerhet som råder i naturtillståndet. För Hobbes är naturtillståndet 
ett tänkt tillstånd i vilket människorna befinner sig då det inte existerar 
någon stat eller offentlig makt över huvud taget. I detta tillstånd förhärskar 
en konstant osäkerhet, eftersom varje människa i naturtillståndet är helt ut-
lämnad till sig själv och till sin egen förmåga att försvara sig själv. Därför 
drivs människan i naturtillståndet av den alltigenom dominerande själv-
bevarelsedriften. Detta resulterar i ett krigstillstånd, som Hobbes definierar 
som, inte enbart den öppna fientlighet som med säkerhet kommer att finnas i 
naturtillståndet, utan också som det latenta hot om konflikt som människors 
motstridiga intressen genererar när det inte finns någon överordnad makt 
som skapar trygghet och fördelar resurserna. Orsaken till detta krigstillstånd 
kan främst identifieras i den tävlan om de knappa tillgångar som råder i 
naturtillståndet samt i osäkerheten beträffande andras avsikter vilken medför 
ett destruktivt handlande i enlighet med tesen att angrepp är bästa försvar.  
 
Enligt Hobbes är alla i naturtillståndet jämlika. Ingen människa har av 
naturen rätt att härska över någon annan. Detta grundar Hobbes på det 
faktum att i naturtillståndet har alla individer samma möjlighet att beröva en 
annan människa livet. Alla har också i naturtillståndet samma grund-
läggande drivkraft och rätt till självförsvar och ingen är berättigad att sätta 
sig till doms över någon annans handlande då allt kan rättfärdigas utifrån 
denna självbevarelserätt. I naturtillståndet råder den slags frihet som det 
innebär att inte ha någon skyldighet att respektera någon annans rättigheter. 
Människan är fri att enbart agera utifrån den naturliga rättigheten att bevara 
och försvara sin egen existens. Den jämlikhet som råder i naturtillståndet är, 
enligt Hobbes, inte värd någonting då den enbart resulterar i ett allas krig 
mot alla.  
 
För att undvika det krigstillstånd och improduktivitet som naturtillståndet 
innebär kommer människorna, då de enligt Hobbes uppfattning är förnuftiga 
varelser, att välja att sluta sig samman genom att upprätta ett samhälls-
fördrag genom vilket ett samhälle5 med en obestridlig offentlig makt 
överlägsen individernas makt inrättas. Denna överlägsna makt uppkommer 
då människorna, som inte under naturtillståndet är bundna av några som 

                                                 
4 Hobbes, Thomas, Leviathan – or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth 
Ecclesiasticall and Civil, med en inledande kommentar av Michael Oakeshott, Basil 
Blackwell, Oxford 1960. 
5 Hobbes använder för detta samhälle benämningen Commonwealth. 
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helst rättsliga normer och som därför kan göra vad som helst utan att göra 
orätt6, enas om att överlämna vissa delar av sin makt till samhället. Genom 
samhällsfördraget förklarar invånarna att de avstår från den naturliga rätt till 
allting som de besitter i naturtillståndet under förutsättning att alla andra gör 
detsamma. Den överlämnade makten koncentreras till den eller till det som 
Hobbes kallar för suveränen. Denna suverän kan vara en kung, en senat i en 
aristokrati eller representeras av ett parlament i en demokrati. Det väsentliga 
är inte vilken form makten antar utan enbart att makten är odelbar.  
 
Enligt Hobbes har suveränen tre olika maktbefogenheter: en lagstiftande-
makt, en verkställande och straffande makt samt makten och rätten att 
genom omfördelning av egendom understödja och försvara det samhälle han 
utsetts att leda. Dessa maktbefogenheter samt samhällsfördraget i stort är 
giltiga och legitima under förutsättning att de skapar det som behövs för att 
häva allas krig mot alla och uppnå fred samhällsmedborgarna emellan. För 
att detta skall åstadkommas krävs det att innehavaren av den suveräna 
makten inrättar en rättslig ordning med gemensamma värderingar för vad 
som är rätt och fel samt ett verkställighets- och bestraffningssystem för upp-
rätthållandet av dessa värderingar. Hobbes anser nämligen att det är rädslan 
för reprimander som gör att samhällsmedlemmarna följer de av suveränen 
stiftade lagarna. 
 
Naturtillståndets rätt till försvar övergår genom samhällsfördraget till 
suveränen som har till uppgift att tillhandahålla ett skydd mot yttre och inre 
fiender och att reglera medborgarnas förhållanden sinsemellan genom att 
stifta civila lagar. Därmed undanröjs naturtillståndets osäkerhet och ett 
gynnsamt klimat för utveckling samt social och ekonomisk förbättring 
skapas. För att detta skall kunna uppnås krävs det dock att suveränens makt 
är absolut samt att suveränen inte kan hållas ansvarig inför sina undersåtar.    
 
Ytterligare en grundläggande byggsten i Hobbes samhällsteori är att den 
suveräna staten måste besitta absolut kontroll över hela sitt territorium. 
Detta innebär att suveränen inte kan vara underlägsen en annan suverän 
makt. Suveränen och den stat han leder måste vara helt självständig och 
oberoende av makter utifrån, annars kan det inte röra sig om ett politiskt 
samhälle enligt Hobbes definition. Internationell rätt handlar därför enligt 
den hobbeanska teorin om relationer mellan självständiga stater (suveräner). 
Dessa stater agerar jämte varandra i ett naturtillstånd och det kan därför inte 
sägas att de fördrag och konventioner som sluts mellan dessa stater är rätts-
ligt bindande. Incitamentet att följa dessa avtal ligger i att varje stat, genom 
att visa respekt för de internationella konventionerna, kan förbättra sin 
förhandlingsposition och ställning på den internationella världsarenan. 

                                                 
6 Hobbes menar att bedömningen om någon gör rätt eller orätt bara kan bestämmas utifrån 
en värderande skala och denna skala är olika från person till person, beroende på moral och 
världsuppfattning. I naturtillståndet saknas en gemensam värderingsskala och de är bland 
annat de olika värderingarna av vad som är orätt som leder till de konflikter som 
karaktäriserar naturtillståndet. 

 11



2.1.1 Hobbes syn på individens rättigheter 

Hobbes är känd som en av de första rättspositivisterna.7 Detta kommer till 
uttryck i den uppfattning Hobbes framhåller när han slår fast att en viktig 
konsekvens av naturtillståndets kaos och osäkerhet är att det i detta tillstånd 
inte kan existera några bindande lagar eller rättigheter. Den rätt till själv-
bevarelse som finns i naturtillståndet skall enligt Hobbes förstås som en 
negativ frihet för den enskilde att försvara den egna personen och inte som 
en lag eller rättighet till liv och välmående som binder de övriga invånarna i 
naturtillståndet. Tvärtom, denna rätt till självbevarelse är så omfattande att 
den innefattar allt som främjar den egna personen, till och med en rätt att 
beröva en annan människa livet. Hobbes beskriver det som en allas rätt till 
allt. 
 
Rättigheter av den typ vi i vårt moderna samhälle erkänner, som äganderätt 
och även talerätt, vilka andra har att respektera och samhället har att upp-
rätthålla, kan enligt Hobbes inte existera utan en offentlig makt och en rätts-
ordning understödd med tvångsmedel. Hobbes tar alltså avstånd ifrån den 
naturrättsliga teorin om vissa grundläggande fundamentala rättigheter som 
alltid existerar oberoende av samhället och dess rättsordning.8
 
Som ovan beskrivits, anser Hobbes att människorna genom samhälls-
kontraktet överför, med undantag för rätten till försvar av det egna livet, alla 
sina rättigheter i naturtillståndet till den upprättade suveränen. De enskilda 
har därför endast de fri- och rättigheter som suveränen tillskriver dem. 
Eftersom suveränens makt är odelbar och absolut, karakteriseras förhål-
landet mellan suveränen och samhällets medborgare av att endast med-
borgarna kan ha skyldigheter gentemot suveränen och inte vice versa. 
Visserligen har suveränen en viss fundamental plikt att upprätthålla fysisk 
fred och trygghet i samhället samt att skydda medborgarna mot fiender, men 
för denna plikt svarar suveränen endast inför sig själv och inför Gud. Enligt 
Hobbes är det inte ens tillåtet för medborgarna att sätta sig emot suveränen 
då de anser att denne inte utför sin uppgift som samhällets beskyddare väl. 
Detta förklarar Hobbes med att det skulle motverka syftet med en suverän 
om medborgarna gavs rätt till revolution mot suveränen. En sådan 
revolution skulle innebära, genom brytandet av suveränens våldsmonopol, 
att de själva framkallar det naturtillstånd som samhällskontraktet avsåg att 
upphäva. Medborgarna har därför en ovillkorlig lydnadsplikt som endast 
undantar situationer då medborgarna tvingas handla till skada för sitt eget 
liv och den egna säkerheten.  
 
Det beskrivna resonemanget leder Hobbes till slutsatsen att rättsordningen i 
det civila samhället är konstitutivt. De naturlagar som Hobbes erkänner i 
naturtillståndet, som exempelvis rätten till självbevarelse, är således inte 
bindande utan kan snarare betraktas som teorem till skillnad från de civila 
lagarna vilka skall förstås som befallningar från suveränen som kräver 
                                                 
7 Nergelius, sid. 30. 
8 Nergelius, sid. 21 f. 
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åtlydnad. Enligt denna teori kan det rättsliga systemet ses som en stängd 
enhet i den mån det inte kan existera några som helst andra rättskällor än 
den normhierarki som har sitt ursprung i suveränens befallningar eller tysta 
accepterande.  
 
Eftersom Hobbes definierar lagarna som suveränens befallningar till sina 
undersåtar, framstår det som naturligt att suveränen är undantagen lagens 
tillämpning. Dessa lagar, även om de är enväldigt dikterade av suveränen, 
uppfattar Hobbes som uttryck för alla invånares vilja eftersom de är ett 
resultat av deras gemensamma önskan att skapa ett fredligt samhälle där alla 
får det bättre. Att offra för det gemensammas bästa är något de enskilda 
människorna givit sitt samtycke till vid stiftandet av samhällsfördraget och 
de har i och med samhällskontraktet överlåtit på suveränen att avgöra vilka 
åtgärder som bör vidtas för det allmännas bästa. Hobbes menar därför att det 
i förlängningen är folket som härskar genom suveränen och dennes lagar. 
För att sluta cirkeln slår Hobbes fast att eftersom suveränens uttryckta vilja 
egentligen också är samhällsmedlemmarnas vilja kan suveränen aldrig göra 
orätt mot människorna och därför har samhällsmedlemmarna heller ingen 
rätt att sätta sig upp emot och ifrågasätta suveränen. 
 
Slutligen kan här poängteras att eftersom det i naturtillståndet råder en frihet 
för alla att tillgodogöra sig allt så innebär samhället och dess civila rätts-
ordning en begränsning i den personliga friheten. Detta innebär att lagarna 
inte föreskriver rättigheter utan skyldigheter för medborgarna. 
 

2.1.2 Hobbes teorier tillämpade på den Europeiska 
Gemenskapen 

Inom europadebatten har Hobbes rättspolitiska idéer anammats av an-
hängarna för åskådningen om ett ”staternas Europa”. Dessa väljer att se på 
det gemenskapsrättsliga samarbetet och det EG-rättsliga rättssystemet som 
ett utflöde av de suveräna medlemsstaternas kompromissvilja på en 
internationell arena som präglas av naturtillståndet.  
 
Då det enligt Hobbes grundteori är omöjligt för en suverän att avsäga sig 
delar av sin suveräna makt, alternativt underställa sig en annan suverän, är 
anhängarna av den medlemsstatsorienterade europatanken av den 
uppfattningen att det inte finns något sådant som ett internationellt 
normativt rättssystem som binder de fria staterna. Istället ser de på den 
internationella rätten som överenskommelser de suveräna staterna emellan. 
Dessa överenskommelser är inte bindande men kommer att hållas och 
respekteras så länge som det gynnar staterna att stå fast vid dem. Det är till 
denna samhällspolitiska kategori av internationella överenskommelser som 
anhängarna av ”staternas Europa” väljer att hänföra det europeiska sam-
arbetet och gemenskapsrätten. 
 
Då gemenskapsrätten inte ses som ett fristående och suveränt rättssystem, 
följer att de regler som utvecklas inom Gemenskapen bara är att anse som 
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bindande inom medlemsstaterna till den grad som medlemsstatens 
parlament väljer att verkställa och sanktionera den gemenskapsrättliga lag-
stiftningen. Enligt Hobbes grundtanke är det just makten att genomdriva och 
utverka sanktioner mot brott i strid med suveränens befallningar, i form av 
lagar, som gör dem normativa. Om en individ skulle bryta mot en 
gemenskapsrättslig regel skulle han inte, enligt denna medlems-
statsorienterade lära, bryta mot någon tvingande gemenskapsrättslig akt. Det 
brott som begås är istället ett brott mot den lydnadsplikt gentemot den 
nationelle suveränen som samhällsmedborgaren utlovat att följa i och med 
slutandet av det nationella samhällsfördraget. 
 
Anhängarna av den medlemsstatsorienterade europatanken9 anser att 
gemenskapssamarbetet är ett uttryck för de suveräna medlemsstaterna vilja 
att skydda och stärka sina territorier och därför är den grundläggande tanken 
med Gemenskapen att den politiska makten aldrig kan förskjutas från 
medlemsstaterna. Av de politiska organen är det rådet som enligt denna 
teori bör ha den slutgiltiga makten då det är i detta organ som medlems-
staternas direkta vilja kommer till uttryck. Dessutom är det den nationella 
rätten och de nationella domstolarna som har att avgöra vad som är rätt och 
vad som är fel10, då det är den positiva nationella rätten som är den etiska 
och moraliska måttstocken. 
  
Som stöd för sina åsikter hänvisar anhängarna av den statsorienterade läran 
till gemenskapsrättens avsaknad av verkställighetsorgan och dess beroende 
av medlemsstaternas verkställande och bestraffande institutioner och deras 
vilja att verkställa och sanktionera de gemenskapsrättliga besluten. Enligt 
Hobbes teori är det omöjligt för en statsmakt att fungera om den saknar 
dessa viktiga element. 
 
Slutligen kan poängteras att för att EG skall komma att utgöra ett bindande 
rättspolitiskt samhälle enligt den traditionella suveränitetslära som Hobbes 
predikar krävs det att medlemsstaterna genom ett nytt fördrag kommer 
överens om att överlämna all sin makt till Gemenskapen. Samtidigt måste 
ett fristående gemenskapsrättsligt verkställighets- och sanktionssystem upp-
rättas. Detta kommer att innebära slutet för de suveräna medlemsstaterna 
och upprättandet av något som kan liknas med ett Europas Förenta Stater, 
helt i enlighet med den hobbeanska tanken om maktens koncentration och 
suveränens odelbarhet. 
 

                                                 
9 I doktrinen representeras denna åskådning bland annat av Hartley, Trevor C., The 
Foundations of European Community Law, 3: e upplagan, Clarendon Press, Oxford 1994. 
(Härefter: Hartley).  
10 Detta är en åsikt som hävdats upprepade gånger av den tyska författningsdomstolen, 
bland annat i de kända Solange-fallen.  
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2.1.3 EG-rättens regler om talerätt ur ett hobbeanskt 
perspektiv 

Ur ett hobbeanskt perspektiv existerar individuella rättigheter bara i den 
mån de är garanterade och skyddade av suveränen. Det krävs att suveränen 
har möjlighet och är beredd att verkställa och sanktionera dessa rättigheter. 
Enligt detta tankesätt är det omöjligt att tala om mänskliga rättigheter på det 
internationella planet. Därför finns det, enligt de medlemsstatsorienterade 
anhängarna, heller inga direkta och bindande individuella gemenskaps-
rättsliga rättigheter som en enskild samhällsmedborgare kan göra anspråk 
på. Detta är en naturlig följd av det ovan förklarade faktum att gemenskaps-
rätten saknar möjlighet att verkställa och genomdriva sina egna beslut. 
Därför är det endast medlemsstaterna som har makten och medlen att verk-
ställa de individuella rättigheterna som gemenskapsrättens institutioner slår 
fast bör bejakas.  
 
Den rättspolitiska filosofi som Hobbes förespråkar hävdar att endast de 
rättigheter som antas på den nationella nivån kan vara äkta rättigheter. 
Endast om medlemsstaten frivilligt går med på att verkställa och följa de 
regler om fundamentala mänskliga rättigheter som antas på gemenskaps-
rättlig nivå kan denna rättighet sägas bli bindande. Det bör dock poängteras 
att den inte blir bindande mellan suveränen och dess undersåtar, utan att 
bejaka rättigheten i fråga blir istället en skyldighet för medlemsstaten 
gentemot de övriga medlemsstaterna. Det är alltså fråga om en överens-
kommelse stater emellan och tillika en rättighet respektive skyldighet 
mellan medlemsstaterna. Ur detta resonemang följer att inom det 
gemenskapsrättsliga systemet skulle omvänd diskrimination vad gäller 
enskildas rättigheter vara acceptabelt eftersom en medlemsstat är fri att 
beröva sina egna medborgare de i gemenskapsrätten föreskrivna rättig-
heterna samtidigt som medlemsstaten är skyldig att bejaka andra medlems-
staters medborgares åberopande av dessa rättigheter. 
 
Rätten för en medlemsstats medborgare att åberopa gemenskapsrättsliga 
rättigheter mot någon av gemenskapsrättens institutioner kan tolkas som ett 
sätt för medlemsstaterna att se till att statens intressen bevakas. Det samma 
gäller även rätten för den egna nationens medborgare att inför EG-
domstolen föra talan mot en annan medlemsstat då denna brustit i sin 
skyldighet gentemot de övriga medlemsstaterna och inte skyddat deras 
medborgares rättigheter. Ur det medlemsstatsorienterade europaperspektivet 
är därför en obegränsad talerätt för medlemsstaterna det som är av störst 
betydelse. Dessutom kan medlemsstaterna gemensamt välja att tillåta 
enskilda individer att föra talan inför EG-domstolen eftersom de på detta 
sätt hjälper medlemsstaterna att bevaka sina intressen och se till att deras 
avtalspartners håller sin del av det EG-rättsliga avtalet så som det ges 
uttryck i EG-fördraget. 
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2.2 Lockes allmänna rättsfilosofiska teorier 

John Locke levde och verkade i Storbritannien under 1600-talet. Locke är i 
dagens samhälle främst känd som den moderna liberalismens första 
representant. Hans maktdelningslära och teorin om rättsäkerhet samt, som 
en konsekvens av denna, läran om ett starkt rättighetsskydd har satt sina 
tydliga spår i många västerländska konstitutioner.11 I sitt verk, ”Two 
Treaties of Government”12, redogör Locke för sin politiska filosofi som har 
en hel del gemensamt med Hobbes teori men som även skiljer sig från de 
hobbeanska tankegångarna på väsentliga punkter. 
 
Även Locke utgår från föreställningarna om ett naturtillstånd och upp-
rättandet av ett samhällskontrakt för skapandet av ett politiskt samhälle med 
ett rättssystem som anger det förhållande som råder mellan de styrande och 
de styrda samt mellan samhällsmedborgarna inbördes. Till skillnad från 
Hobbes, hävdar inte Locke att naturtillståndet är ett rättslöst krigstillstånd. 
Istället menar han att i naturtillståndet lyder människorna under förnuftets 
lagar i vilka grundnormen är lagen om mänsklighetens bevarande. Ur denna 
grundnorm följer sedan ett antal andra lagar vilka Locke betecknar som 
naturliga. En viktig sådan är att då människorna i naturtillståndet betraktas 
som jämlika har ingen människa rätt att skada någon annan till dennes liv, 
frihet eller egendom. De två förstnämnda rättigheterna är av ett sådant slag 
att de aldrig kan avyttras då dessa rättigheter i strikt bemärkelse aldrig har 
tillhört människan. Locke förklarar detta genom att säga att människor är 
fria och jämlika eftersom de som Guds skapelser är förpliktade till själv-
bevarelse. För att uppfylla denna plikt måste de suveränt kunna bestämma 
över sina egna handlingar. Ett kontrakt om att sälja sig själv som slav är 
följaktligen rättsvidrigt även i naturtillståndet eftersom det förutsätter en 
förfogandemakt som den som underkastar sig kontraktet inte besitter. Ingen 
är fri att uppge sin frihet, utan var och en har till uppgift att sörja för de av 
Gud föreskrivna naturlagarna. Vilka dessa naturlagar är menar Locke att 
varje människa själv, tack vare förnuftets gåva, är förmögen att förstå. 
 
Till skillnad från Hobbes teori utgår inte Locke ifrån att det i naturtillståndet 
föreligger ett krigstillstånd, han hävdar till och med att naturtillståndet inte 
nödvändigtvis måste vara ett statslöst tillstånd. Det som kännetecknar natur-
tillståndet är istället avsaknaden av en gemensam rättsordning, till vilken 
människorna samtyckt, med en opartisk domare som kan slita tvisterna in-
vånarna emellan. I avsaknad av detta kommer det att råda en ovisshet som 
bottnar i att människor tolkar den naturliga lagen olika och att de sätter sig 
själva att döma i sina egna tvister, vilket skapar osämja och dispyter som 
kan resultera i våld.  
 

                                                 
11 Se närmare: Nergelius, sid. 44 f, Höffe, Otfried, De stora filosoferna, Forum, Stockholm 
1995, sid. 116 f (Härefter: Höffe) och Zetterquist, sid. 127 f. 
12Locke, John, Two Treaties of Government, med en inledande kommentar av Peter Laslett, 
Cambridge 1960. 
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Locke är dock övertygad om att människor är rationella varelser och därför 
kommer de att sluta sig samman och upprätta ett samhällskontrakt genom 
vilket de överlåter sin rätt att själva tolka och verkställa den naturliga lagen 
till samhället. Samhällets syfte blir därmed att precisera och upprätthålla 
den redan existerande naturliga lagen och därigenom skydda samhällets 
medlemmar. Det är också skyddet för de gemensamma värdena, som dessa 
kommer till uttryck i de naturliga lagarna, som utgör gränsen för samhällets 
legitima maktutövning. En viktig begränsning av den legitima maktut-
övningen ligger därmed i att enbart den makt människorna har över andra 
kan anförtros samhället, aldrig den makt människorna har över sig själva. 
 
Staten är enligt Locke artificiell och dess syfte är att råda bot på de brister 
som finns i samhället. Skapandet sker på initiativ av människorna. Enligt 
Lockes teori krävs det för upprättandet av ett giltigt samhällsfördrag en-
hällighet, men när staten väl är upprättad styrs den politiska besluts-
processen av majoritetsprincipen. Det är enligt Locke av ytterst stor vikt att 
alla samhällsmedlemmar har del i den lagstiftande makten, antingen direkt 
eller genom valda ombud. 
 

2.2.1 Lockes syn på individens rättigheter 

Den teori om jämlikhet som Locke framför resulterar i att alla människor, 
såväl i naturtillståndet som i det civila samhället, har rättigheter gentemot 
varandra. Lockes teori om de naturliga lagarna har också konsekvensen att 
alla människor anses ha vissa grundläggande rättigheter som inte kan av-
yttras. Dessa rättigheter har de i egenskap av sin blotta existens och inte 
enbart som förmånstagare i det politiska samhället. Detta innebär att hos 
Locke, till skillnad från hos Hobbes, föregår rättigheterna statsbildningen 
snarare än att vara ett resultat därav. 
 
En markant skillnad mellan Hobbes och Locke är att medan Hobbes kräver 
att suveränens makt skall vara odelbar, är Locke övertygad om att stats-
makten bör vara delad. Dessutom kan inte suveränen enligt Locke ställas 
utanför lagen utan bör underkastas sin egen lagstiftning, för att lagstiftaren 
inte skall skapa ett eget intresse skilt från de övriga samhällsmedlemmarna. 
Dessa resonemang får Locke att utveckla en maktdelningslära där främst 
den lagstiftande och den verkställande makten delas. På så sätt kan de olika 
statsorganen kontrollera att makten inte används för andra ändamål än att 
uppfylla statens syfte. 
 
Locke hävdar att då samhället är skapat för att åtgärda de brister som finns i 
naturtillståndet kan statens befogenheter aldrig sträcka sig längre än vad 
som är nödvändigt för att uppfylla detta ändamål. Statens makt kan inte vara 
obegränsad eftersom den är ett resultat av att samhällsmedlemmarna avstått 
delar av sin makt till förmån för staten. Eftersom ingen enskild människa 
har godtycklig makt över sina medmänniskors liv eller egendom så kan 
heller inte någon sådan makt överföras på samhället. 
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Medborgarna har enligt Locke samma rätt och plikt att aktivt sätta sig till 
motvärn mot statsmaktens despoti som den enskilda människan under natur-
tillståndet har en rätt och tillika en plikt att beivra och förhindra kränkningar 
av de naturliga rättigheterna. Denna slutsats kommer Locke fram till 
eftersom han anser att om den samhälleliga makten kränker medborgarnas 
rättigheter så upplöser den de facto det fördrags- och förtroendeförhållande 
som gav staten makten och därmed etablerar den genom sitt maktmissbruk 
ett naturstillstånd. 
 
Enligt Locke är lagstiftarens uppgift enligt samhällsfördraget att tillhanda-
hålla en rättsordning med opartiska domare som dömer efter fasta och 
allmänt kända lagar. Dessa lagar skall precisera den naturliga rätten och 
fungerar inte som en befallning från suveränen utan snarare som ett slags 
spelregler. Lagens syfte blir därigenom att genom en enhetlig tolkning och 
effektiva sanktioner säkerställa de naturliga rättigheterna samhälls-
medlemmarna emellan. För att lagarna skall vara giltiga och bindande, 
framgår det indirekt att det krävs att dessa överensstämmer med den 
naturliga rätten, som därmed är överordnad den positiva rätten. 
 
Slutligen skall sägas att ur ett lockeanskt perspektiv är samhället och dess 
rättssystem till för att skapa frihet för samhällsmedborgarna. Närmare 
bestämt, en frihet från den osäkerhet och de konflikter som naturtillståndet 
skapar.  
 

2.2.2 Lockes rättsteori tillämpad på den Europeiska 
Gemenskapen 

I dagens EU-debatt framförs ofta individbaserade argument med rötter i den 
rättighetsorienterade samhällsteori som Locke presenterade i mitten av 
1600-talet. Denna gemenskapsrättsliga ideologi kan kallas för uppfattningen 
om den Europeiska Gemenskapen som ett ”individernas Europa” eftersom 
den i enlighet med den lockeanska läran sätter individen, inte medlems-
staterna, i centrum. En politisk enhet existerar enligt denna Locke-
inspirerade lära enbart på grund av att individerna har valt att delegera en 
del av den makt och den rätt de naturligen förfogar över till ett offentligt 
organ. Precis som för Lockes teori är nyckelorden enligt denna åskådning 
samtycke, tillit och rättighetsskydd. 
 
Enligt den politiska teori som Locke står för är det möjligt för individer att 
tillhöra flera olika politiska gemenskaper. Det är alltså möjligt för flera olika 
rättssystem att arbeta och fungera parallellt. Detta gör att det är rimligt att 
hävda att Gemenskapen utgör ett nytt rättssystem som fungerar parallellt 
och helt oberoende av medlemsstaternas nationella rättssystem. 
 
Grundläggande för teorin om ”individernas Europa” är att det är individen 
och dennes rättighetsskydd som är att anse som upphovet till den politiska 
Gemenskapen. Det är för att tillvarata och skydda Europas invånares 
ekonomiska intressen på en internationell marknad (som befinner sig i ett 
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naturtillstånd) som Europas invånare beslöt sig för att genom ett samhälls-
fördrag upprätta ett politiskt samarbete som skall arbeta för Europas gemen-
samma bästa. Att det är medlemsstaterna som står som fördragsslutande 
parter förklaras i den individbaserade europaåskådningen med att de handlar 
på individernas mandat och indirekt representerar individernas vilja. Något 
som stödjer denna tankegång är det faktum att många medlemsstater som i 
ett senare skede har anslutit sig till Gemenskapen, gjort detta först sedan 
invånarna har godkänt medlemskapet i en folkomröstning. 
 
För att gemenskapsrätten skall kunna ses som ett nytt rättsligt system, 
fristående från medlemsstaternas rättssystem, är det av stor vikt att det 
uppfyller de grundläggande kraven i Lockes teori. Det politiska systemet 
måste enligt denna teori ha en gemensam lagstiftare som tolkar den 
naturliga rätten på ett sådant sätt att den inte kränker de naturliga rättig-
heterna. Dessutom måste det finnas en opartisk gemensam domare som 
sliter de tvister som kan uppkomma inom Gemenskapen. Inom gemenskaps-
systemet finns det ett politiskt organ i form av rådet13 som har till uppgift att 
stifta lagar som är fristående och har företräde framför nationella lagar14. 
Dessutom finns det en domstol, EG-domstolen, som upprättats för att tolka 
denna av gemenskapsinstitutionerna skapade gemenskapsrätt.  
 
Ett ytterligare krav som måste vara fullgjort för att Gemenskapen skall 
uppfylla de kriterier som Locke presenterade i sin rättspolitiska filosofi, är 
att individerna, direkt eller indirekt, måste ha möjlighet att påverka lag-
stiftningsarbetet. Detta kriterium kan ifrågasättas om det är uppfyllt, då den 
egentliga politiska makten inom gemenskapsstrukturen ligger hos rådet och 
kommissionen som snarast kan sägas representera medlemsstaternas 
intressen. Om resonemanget dras ett steg längre skulle det kunna hävdas, att 
då inflytande ges till medlemsstaternas parlament, ges makten till 
individernas valda representanter. Denna utsaga kan dock bemötas med att 
denna indirekta representation lider av snedvridning då medlemsstaternas 
parlament sällan kan sägas representera en majoritet av befolkningen. En 
direkt representation är alltid att föredra och i gemenskapsrättens fall finns 
denna direkta representation i Europaparlamentet. Europaparlamentets 
politiska makt är alldeles för begränsad för att den skall kunna kompensera 
de brister som finns avseende representationen i de övriga politiska 
institutionerna, vilket resulterar i ett demokratiskt underskott.15 Detta under-
skott är otillfredsställande eftersom en annan av grundtankarna i den 
lockeanska teorin är förtroendekriteriet som vanligen uppfylls då det 
politiska systemet styrs av en demokratisk process. 
 
De anhängare som ansluter sig till den individbaserade gemenskapsteorin16  
                                                 
13 Efter yttranden från kommissionen och Europaparlamentet. Se närmare EG-fördraget 
artikel 189-219 samt artikel 251-252. 
14 Fastläggandet om EG-rättens företräde gjordes första gången i Mål 6/64, Flaminio Costa 
mot E.N.E.L. (REG 1964, s 585). 
15 Se t.ex. Weiler, J.H.H., The Constitution of Europe, Cambridge University Press, 
Cambridge 1999, sid. 37-38. (Härefter: Weiler). 
16 I den gemenskapsrättsliga doktrinen framförs denna åsikt av Weiler. 
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hävdar att Gemenskapen utgör ett fristående politiskt rättssamhälle. Som 
bevis på att kriterierna för att ett sådant samhälle är uppfyllda pekar an-
hängarna på det faktum att EG-domstolen i sin rättspraxis hävdat EG-rättens 
företräde framför nationell lag, visserligen kraftigt ifrågasatt av vissa 
nationella domstolar. Genom rättspraxis har också införts direkt effekt 
avseende vissa gemenskapsrättsliga rättshandlingar, vilket direkt påverkar 
individernas rättsställning utan nationellt agerande. Dessutom föreskriver 
EG-fördraget att medlemsstaterna skall överföra delar av sin makt till 
Gemenskapen17 och därigenom har Gemenskapens institutioner beretts 
befogenheter som normalt endast tillfaller suveräna stater. Enligt dessa an-
hängare symboliserar EG-fördraget en konstitution i form av ett samhälls-
kontrakt vilket ger Gemenskapen legitimitet att handla inom de områden 
som föreskrivs i fördraget så länge som de individuella rättigheterna beaktas 
och Europas invånare samtycker18.  
 

2.2.3 EG-rättens talerättsregler ur ett lockeanskt perspektiv 

I teorin om ”individernas Europa” är utgångspunkten individen och dennes 
fundamentala rättigheter. Det politiska samhället är enligt denna teori skapat 
för att tillgodose och trygga de rättigheter som individerna har i natur-
tillståndet. Dessa rättigheter kan de aldrig fråntas. 
 
Ur en lockeansk synvinkel kan europasamarbetet ses som ett politiskt sam-
arbete för att tillvarata och skydda Europas invånares rättigheter. Enligt den 
Locke-inspirerade läran måste alla politiska enheter upprätthålla och skydda 
de fundamentala mänskliga rättigheterna och detta kan inte frångås med 
hänvisning till att samarbetet inte omfattar hela den mänskliga intresse-
sfären. I alla de situationer som gemenskapsrätten påverkar den enskildes 
rättszon är det därför enligt denna lära av yttersta vikt att den enskildes 
rättigheter skyddas.  
 
För de fall då en enskild anser att rättighetsskyddet brister eller att en 
gemenskapsrättslig åtgärd inkräktar på den enskildes rättigheter, måste den 
enskilde erbjudas en möjlighet att föra talan mot detta inför en gemensam 
och opartisk domstol. I den individbaserade europaåskådningen har därför 
talerätten en viktig funktion att säkerställa. För att idén om den 
gemensamma opartiska domaren skall fungera räcker det inte att det inom 
EG-rätten har upprättats en EG-domstol. Denna domstol måste också vara 
tillgänglig för att lösa eventuella tvister om rättighetsskyddet. Enligt denna 
teori är det också i första hand väsentligt att individerna själva, som inne-
havare av rättigheterna, har möjlighet att vända sig till domstolen. Att det 
sedan erbjuds en möjlighet för medlemsstaterna och de gemenskapsrättsliga 
institutionerna, att som indirekta representanter för individernas allmänna 
intressen väcka talan inför EG-domstolen, är i överensstämmelse med att 
den politiska enheten skall beakta allmänhetens bästa.  

                                                 
17 Artikel 5 i EGF. 
18 Weiler, sid. 10 f. 
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3 EG-rättens talerättsregler 
EG-fördraget föreskriver upprättandet av självständiga gemenskaps-
institutioner med befogenheter överförda till dem från medlemsstaterna, 
vilka å sin sida måste acceptera en motsvarande begränsning i sin 
suveränitet.19 Enligt EG-domstolens uttalande i Van Gend en Loos-fallet20 
så utgör det gemenskapsrättsliga rättssystemet en ny rättsordning och dess 
rättssubjekt är inte enbart medlemsstaterna utan även medlemsstaternas 
medborgare. I denna rättsordning finns det, precis som i alla demokratiska 
samhällen, riktlinjer för hur långt den politiska makten sträcker sig och vilka 
rättigheter och skyldigheter som föreligger för samhällets rättssubjekt. Inom 
gemenskapsrätten utgörs dessa rättesnören av en mängd fundamentala 
principer och främst av dessa är legalitetsprincipen.  
 
Enligt EG-fördragets 220 artikel har det ålagts EG-domstolen att säkerställa 
efterlevnaden av lag och rätt vid tolkning och tillämpning av fördragen. EG-
domstolen har till uppgift inte bara att pröva frågan om gemenskaps-
rättsakters giltighet, utan även att kontrollera ifall någon av gemenskaps-
institutionerna, i strid med fördraget, underlåtit att vidta åtgärder eller 
orsakat ersättningsgill skada. 
 
I rättsfallet Les Verts21 slog domstolen fasta att gemenskapen vilar på 
legalitetsprincipens grund: 
 
”…av sådant slag att varken medlemsstaterna eller 
gemenskapsinstitutionerna kan undgå kontroll av om deras rättsakter står i 
överensstämmelse med gemenskapens grundläggande konstitutionella 
urkund, d v s fördraget. Särskilt genom artiklarna 173 [nuvarande 230] och 
184 [nuvarande 241] å ena sidan och artikel 177 [nuvarande 234] å den 
andra, har genom fördraget ett fullständigt system med talemöjligheter och 
förfaranden upprättats som är avsett att göra det möjligt för domstolen att 
granska lagligheten av de rättsakter som antas av institutionerna.”22

 

                                                 
19 Se t.ex. Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts Juridisk AB, 
Stockholm 1999, sid. 79 f, (Härefter: Bernitz), Craig, Paul, de Búrca, Gráinne, EU Law – 
Text, Cases, and Materials, 2: a upplagan, Oxford University Press, 1998 Oxford, sid. 255 f 
(Härefter: Craig). För stöd i rättspraxis se främst: Mål 26/62, NV Algemene Transport – en 
Expeditie Onderneming van Gend en Loos mot Nederländska skatteförvaltningen (REG 
1963, s 1) och Mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L. (REG 1964, s 585). 
20  Mål 26/62, NV Algemene Transport – en Expeditie Onderneming van Gend en Loos 
mot Nederländska skatteförvaltningen (REG 1963, s 1) punkt 19. 
21 Mål 294/83, Parti Écologiste ”Les Verts” mot Europaparlamentet (REG 1986, s 1339). 
22 Ibid, punkt 23. 
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3.1 Allmänna kriterier för direkt ogiltighetstalan 

Den Europeiska Gemenskapen har makt att genomdriva olika politiska 
handlingsplaner genom antagande av förordningar, direktiv och beslut som 
måste följas av medlemsstaterna och dess invånare.23 Denna makt utnyttjas 
av gemenskapsinstitutionerna för att förverkliga den gemenskapsrättsliga 
agendan. Som sagts ovan måste varje välutvecklat rättssystem besitta en 
mekanism för prövning av den formella och reella lagligheten av dessa 
rättsakter. Det finns ett antal olika sätt på vilket en gemenskapsrättslig norm 
kan granskas, men den främsta prövningen av gemenskapsrättsakter sker 
genom ogiltighetstalan enligt de föreskrifter som fastställs i EG-fördragets 
230 artikel. 
 
För att en ogiltighetstalan skall kunna föras inför EG-domstolen krävs det 
att fyra generella krav är uppfyllda. Det måste för det första röra sig om en 
typ av norm som tillåter prövning. För det andra måste det föreligga en 
ogiltighetsgrund. För det tredje måste den institution eller person som för 
talan vara taleberättigad. Det fjärde rekvisitet som måste vara uppfyllt är att 
ogiltighetstalan väcks inom den tidsgräns som föreskrivits för talans 
väckande. I detta kapitel kommer jag i korthet redogöra för dessa kriterier. 
 

3.1.1 Artikel 230 (1): Granskningsbara rättsakter 

I artikel 230 (1) i EG-fördraget indikeras vilka typer av rättsakter som kan 
prövas av EG-domstolen under en ogiltighetstalan.  
 
”Domstolen skall granska lagenligheten av de rättsakter som antas av 
Europaparlamentet och rådet gemensamt, av rådet, av kommissionen eller 
av ECB och som inte är rekommendationer och yttranden, samt sådana 
rättsakter som antas av Europaparlamentet och som skall ha rättsverkan i 
förhållande till tredje man.” 
 
Här framgår att EG-domstolen tillåts granska lagenligheten hos andra rätts-
akter än rekommendationer och yttranden. Vad gäller rättsakter antagna av 
rådet och kommissionen anger artikel 249 EGF vilka typer av andra rätts-
akter det kan röra sig om. Denna artikel räknar upp de rättsakter som står till 
dessa institutioners förfogande. Fem olika typer av normer räknas upp: 
Förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Det 
gemensamma draget för de första tre normtyperna är att de har en bindande 
karaktär. Detta leder till slutsatsen att det huvudsakliga syftet är att det skall 
vara möjligt, i enlighet med artikel 230, att granska de rättsakter som har 
möjlighet att producera rättsverkan. 
 
En fråga som infinner sig efter den ovanstående redogörelsen av 
granskningsbara rättsakter är om denna uppräkning av rättsakter är ut-

                                                 
23 Se exempelvis artikel 95 EGF. 
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tömmande eller om det finns andra typer av rättsnormer som också kan dras 
inför EG-domstolen i en ogiltighetstalan? Svaret på denna fråga återfinns i 
rättspraxis. I det s.k. ERTA-fallet24 slog EG-domstolen fast att upprätt-
hållandet av legalitetsprincipen inom gemenskapsrätten kräver att vidden av 
de granskningsbara rättsakterna bör omfatta alla typer av rättsnormer 
stiftade av gemenskapsinstitutionerna med avsikt att producera bestämda 
rättsverkningar. I domslutets 41 punkt anger domstolen att det vore orimligt 
att göra en så restriktiv tolkning av artikeln att endast de rättsakter som 
uppräknas i EG-fördragets 249 artikel skulle omfattas. 
 
För att få klarhet i vilka typer av rättsakter som kan tänkas omfattas av 
första stycket i artikel 230 EGF, som således kan prövas i en ogiltighets-
talan, krävs insikt i när en viss rättsakt har rättsverkan. I Société anonyme 
Cimenteries C.B.R. mot Kommissionen25 gjorde EG-domstolen klart att en 
rättsakt har rättsverkan då den påverkar de berörda parternas intressen på ett 
sätt som är för dem bindande26. Hartley förklarar det med att en norm har 
rättslig kraft när den åstadkommer en förändring i ett rättssubjekts rättig-
heter och skyldigheter.27 EG-domstolen har producerat en konsekvent och 
sammanhållen rättspraxis på detta område då den genomgående har tillåtit 
granskning av rättsakter oberoende av deras formella karaktär och även 
utanför den uppräkning som företas i artikel 230 (1) EGF (läst tillsammans 
med artikel 249 EGF) i den mån rättsakterna har rättsverkan.28  
 

3.1.1.1 Rekommendationer och yttranden 
 
Det kan sägas att artikel 249 EGF redogör för rekommendationer och 
yttranden som avsaknande rättsverkan och att artikel 230 (1) EGF därför 
exkluderar dem från den grupp rättsakter som kan prövas inom en 
ogiltighetstalan. Denna grundsats kan dock ifrågasättas genom ett närmare 
studium av en del av den rättspraxis som EG-domstolen skapat på området. 
I Grimaldi-fallet29 tillfrågades EG-domstolen huruvida en rekommendation 
rörande antagandet av en europeiskt lista för arbetsskador kunde anses som 
en lagligt bindande rättsakt och om den kunde anses tillskriva individer 
rättigheter som de kunde åberopa inför nationell domstol. EG-domstolen 
började i detta fall med att säga att rekommendationer är icke-bindande 
rättsakter och att de som sådana inte kan skapa rättigheter som kan åberopas 

                                                 
24 Mål 22/70, kommissionen mot rådet (REG 1971, s 264). 
25 Förenade målen 8-11/66, Société anonyme Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V. 
m.fl. mot kommissionen (REG 1967, s 93). 
26 Detta uttrycks ännu bättre i den engelska versionen av rättsfallet där det sägs att en 
rättsakt har rättverkan då den ”affected the interests of the undertakings by bringing about 
a disktinct change in their legal position”. Joined cases 8-11/66, Société anonyme 
Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V.and others v. Commission [1967] ECR 75 
punkt 91. 
27 Hartley, sid. 344.  
28 Se t.ex. Case 54/65, Compagnie des Forges de Châtillon v. High Authority [1966] ECR 
185.  
29 Mål 322/88, Grimaldi mot Fonds des Maladies Profesionelles (REG 1989, s 4407). 
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av individer inför domstol.30 Trots detta gick EG-domstolen vidare och 
förklarade att detta inte innebär att rekommendationer inte kan anses ha 
rättsverkan. Nationella domstolar var därför skyldiga att ta med dessa 
rekommendationer i beräkningen när de avgjorde tvisten som ställts framför 
dem.31 Albors-Llorens hävdar att EG-domstolen i detta fall gav rättsverkan 
till rekommendationer som ett led i beaktandet av effet utile.32 En likartad 
utveckling har också skett i rättspraxis vad gäller yttranden.33 Med detta i 
beaktande är det därför möjligt att tänka sig att om EG-domstolen erkänner 
att både rekommendationer och yttranden kan ha rättsverkan och domstolen 
dessutom anser att artikel 230 EGF tillåter granskning av rättsakter som har 
sådan effekt, borde både rekommendationer och yttranden i viss mån kunna 
prövas i en ogiltighetstalan. 
 

3.1.1.2 Internationella överenskommelser 
 
Avseende internationella överenskommelser träffade av Gemenskapen, 
skulle det kunna tänkas att då de måste anses ha rättsverkan borde de ingå i 
kategorin av granskningsbara rättsakter under artikel 230 (1) EGF. Under en 
lång tid rådde det osäkerhet i denna fråga, men i början av 90-talet fick EG-
domstolen möjlighet att klargöra rättsläget i rättsfallet Frankrike mot 
kommissionen34. I detta fall förklarade EG-domstolen att en överens-
kommelse sluten mellan kommissionen och USA angående tillämpningen 
av deras respektive konkurrenslagar var granskningsbar eftersom EG-dom-
stolen menade att den av Frankrike väckta talan måste ses som en talan 
riktad mot den rättsakt genom vilken kommissionen slöt överens-
kommelsen.35

 

3.1.2 Artikel 230 (2): Ogiltighetsgrunder 

Artikel 230 (2) EGF anger både vilka som ingår i den s.k. privilegierade 
talerättsgruppen samt anger på vilka grunder en ogiltighetstalan kan föras 
inför EG-domstolen: 
 
”För detta ändamål skall domstolen vara behörig att pröva talan som 
väckts av en medlemsstat, av Europaparlamentet, av rådet eller av 
kommissionen rörande bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga 
formföreskrifter, åsidosättande av detta fördrag eller av någon rättsregel 
som gäller dess tillämpning eller rörande maktmissbruk.” 
 

                                                 
30 Ibid, punkt 16. 
31 Ibid, punkt 18. 
32 Albors-Llorens, Albertina, Private Parties in European Community Law – Challenging 
Community Measures, Clarendon Press, 1996 Oxford, sid. 20. (Härefter: Albors-Llorens). 
33 Mål 187/87, Saarland mot Ministre de l’Industrie, des P et T et du Tourisme m.fl. (REG 
1988, s 5013). 
34 Mål C-327/91, Frankrike mot kommissionen (REG 1994, s 364). 
35 Ibid, punkt 15. 
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Bristande behörighet, som är den första ogiltighetsgrunden som anges i 
fördragstexten, kan föreligga i fall då en institution utfärdar en rättsakt som 
det ankommer på en annan institution att anta. Det kan också röra sig om 
fall då de gemenskapsrättsliga institutionerna inte har behörighet att agera 
överhuvudtaget. Den andra ogiltighetsgrund som räknas upp, åsidosättande 
av väsentliga formföreskrifter, tillämpas främst i fall där en rättsakt har 
antagits utan att den vederbörliga ordning som uppställts för förfarandet 
följts eller där det råder mer procedurbetonade brister på rättsakten som 
exempelvis avsaknad av tillbörlig motivering. Ett bra exempel på när denna 
ogiltighetsgrund har använts i rättspraxis är Roquettes Frères-fallet36 där 
EG-domstolen ogiltigförklarade en rättsakt som rådet felaktigt hade utfärdat 
utan att invänta parlamentets yttrande i ärendet. Vad gäller åsidosättande av 
EG-fördraget, eller relaterade rättsregler, skall noteras att denna ogiltighets-
grund även anses omfatta brott mot de allmänna rättsprinciperna såsom 
subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen.37 På detta vis lyckas 
den tredje ogiltighetsgrunden täcka in i stort sett alla andra ogiltighets-
grunder. Den sista ogiltighetsgrunden som anges i artikel 230 (2) är makt-
missbruk. Ett sådant missbruk, även kallat illojal maktanvändning, kan 
anses föreligga i fall där maktutövningen skett med andra syften än de som 
avsågs då makten tilldelades den ifrågavarande institutionen. Ett fall i rätts-
praxis där denna ogiltighetsgrund kan anses ligga till grund för ogiltighets-
talan är Giuffrida-fallet38. 
 
Alla fyra av de i artikel 230 (2) uppräknade ogiltighetsgrunderna framstår 
vid första anblick endast beröra rättsfrågor, inte bedömnings- och fakta-
frågor. Det kan trots detta hända att EG-domstolen leds in i en granskning 
av de rättsfakta som rådet eller kommissionen har använt sig av, särskilt då 
det är fråga om huruvida det fel som begåtts är så betydelsefullt att det 
resulterar i ett rättsstridigt handlande. En dylik omvärdering av fakta och 
bevis av EG-domstolen bör dock undvikas.39

 
Historiskt är det möjligt att härleda ogiltighetsgrunderna i artikel 230 (2) till 
den franska förvaltningsrätten där Conseil d’Etat i sin rättspraxis ut-
tömmande elaborerar med den precisa meningen med de korresponderande 
franska termerna: incompétence, vice de forme, violation de la loi och 
détournement de pouvoir. Gemenskapsrätten har dock utvecklats helt fri-
stående från den franska rätten och därför vore det felaktigt att tro att de 
franska avgörandena rörande ogiltighetsgrundernas omfång och innebörd 
skulle få något mer en än inspirerande betydelse.40

 

                                                 
36 Mål 138/79, SA Roquettes Frères mot rådet (REG 1980, s 3333) punkt 32-37. 
37 Se närmare: Bernitz, sid. 128 och Brown, Neville L., Kennedy, Tom, The Court of 
Justice of the European Communities, 4: e upplagan 1995 update, Sweet & Maxwell, 
London 1994, sid. 146. (Härefter: Brown). Se även: Mål 138/79, SA Roquettes Frères mot 
rådet (REG 1980, s 3333) punkt 22-31. 
38 Mål 105/75, Giuffrida mot rådet (REG 1976, s 1395). 
39 För stöd se: Craig, sid. 453 f. och Rasmussen, Hjalte, European Court of Justice, GadJur, 
Köpenhamn 1998, sid. 172 f. (Härefter: Rasmussen, 1998). 
40 Albors-Llorens, sid. 16 och Brown, sid. 144. 
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Gränsdragningen mellan de fyra ogiltighetsgrunderna är minst sagt luddiga 
och det är i praktiken mycket vanligt att en eller flera av grunderna åberopas 
alternativt eller i kombination. I sin rättspraxis har EG-domstolen visat en 
vilja att undvika onödig formalism när det gäller att specificera vilken av 
grunderna domstolen valt att beakta. Det händer att domstolen inte ens 
anger vilken av grunderna den valt att hänföra det specifika fallet till. Från 
denna överseende rättspraxis drar jag slutsatsen att, då alla de fyra upp-
räknade ogiltighetsgrunderna har getts en bred tolkning och domstolen inte 
har varit formalistisk i undersökningen om kriterierna för grunderna 
verkligen är uppfyllda, den uppräkning av ogiltighetsgrunder som görs i 
artikel 230 (2) EGF inte är fullständig uttömmande. 
 

3.1.3 Artikel 230 (2): Privilegierade taleberättigade 

De finns tre kategorier av taleberättigade i artikel 230 EGF och denna 
artikels andra stycke tar inte enbart upp ogiltighetsgrunderna som kan 
åberopas inför EG-domstolen utan det anger också vilka som tillhör den 
första kategorin taleberättigade, de s.k. privilegierade taleberättigade. Denna 
kategori utgörs, sedan de ändringar som genomfördes i och med 
Nicefördraget41, av medlemsstaterna, rådet, kommissionen och Europa-
parlamentet. För dessa gäller att de alltid har talerätt och att de aldrig be-
höver visa på något särskilt intresse i saken. De har en generell rätt att agera 
när helst de önskar.  
 
Rådet och kommissionen presumeras vara berörda av alla gemenskaps-
rättens rättsakter eftersom de uppgifter som de två institutionerna ålagts att 
utföra enligt artikel 202 respektive artikel 211 EGF inte skulle kunna utföras 
tillfredställande om dessa institutioner saknade en motsvarande vid 
kompetens att agera rättsligen. När det gäller Europaparlamentets ställning 
som privilegierad taleberättigad var det länge en mycket omtvistad fråga 
inom EG-rätten, något som jag i korthet redogör för i avsnitt 3.1.4. 
 
När det gäller medlemsstaternas ställning som talerättsligt privilegierade 
finns förklaringen att hitta i Gemenskapsrättens övernationella karaktär. I 
doktrinen framhålls det som naturligt att medlemsstaterna ges en fram-
skjuten position med beaktande av att de är dessa som är skaparna av 
fördragen och därmed är det självklart att de stiftar regelverk som inte 
underminerar deras maktposition.42 Genom att ha möjlighet att bestrida alla 
bindande gemenskapsrättsakter inför domstol utan några locus standi-
begränsningar, lyckas medlemsstaterna trots överföringen av makt till 
Gemenskapen behålla en betydande del av övervakningen och kontrollen 
över utövandet av lagstiftnings- och verkställighetsmakten inom EU.43

  
                                                 
41  Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska Unionen, fördragen om 
upprättandet av Europeiska Gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem 
(2001/C 80/01). 
42 Se: Albors-Llorens, Craig, Rasmussen, 1998 och Weiler.  
43 Albors-Llorens, sid. 22. 
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3.1.4 Artikel 230 (3): Semi-privilegierade taleberättigade 

Artikel 230 (3) EGF tar upp den andra kategorin av taleberättigade: 
 
”Domstolen skall på samma villkor vara behörig att pröva en talan som 
revisionsrätten eller ECB väcker för att tillvarata sina rättigheter.” 
 
För institutionerna som tillhör den semi-privilegierade gruppen tale-
berättigade gäller att de till skillnad från de icke-privilegierade tale-
berättigade, som jag redogör för nedan, kan väcka talan mot alla 
granskningsbara gemenskapsrättsakter. De måste dock, till skillnad från de 
privilegierade taleberättigade, visa på att de har ett speciellt intresse i att 
föra ogiltighetstalan. De måste visa att de agerar för att tillvarata sina rättig-
heter som de föreskrivs i Gemenskapsrätten. 
 
Den ursprungliga lydelsen av artikel 230 EGF, då kallad 173, upptog inte 
Europaparlamentet som en potentiell taleberättigad i någon av de två 
kategorier som då fanns för talerätt, privilegierad och icke-privilegierad 
talerätt. På 80-talet, i samband med Europaparlamentets utvidgade in-
flytande i den politiska processen, utvecklade dock EG-domstolen en rätts-
praxis som tillät Europaparlamentet att intervenera i rättsfall inför EG-
domstolen. 1985 bekräftades i Europaparlamentet mot rådet44 Europa-
parlamentets rätt att under dåvarande artikel 175 EGF, nuvarande 232 EGF, 
väcka passivitetstalan. 
 
Under samma tidsperiod slogs det också fast i EG-domstolens rättspraxis att 
det var möjligt under den dåvarande lydelsen av artikel 230 EGF att väcka 
en ogiltighetstalan mot en av Europaparlamentet utfärdad rättsakt. I rätts-
fallet Luxemburg mot Europaparlamentet45 hade Luxemburg väckt talan 
mot Europaparlamentets resolution att låta de framtida parlaments-
sammanträdena hållas i Strasbourg och inte som tidigare i omväxlande 
Strasbourg och Luxemburg. Luxemburg hävdade att talerätt mot denna 
rättshandling förelåg då akten i sig hade rättsverkan och att detta genom en 
analogi av ERTA-domslutet skulle innebära att det var möjligt att väcka 
talan mot en rättsakt som härrörde från Europaparlamentet även om inte 
sådana rättsakter uttryckligen omnämndes i artikel 230 som den vid tiden 
för tvisten var utformad. I detta fall lyckades emellertid EG-domstolen 
undvika att svara på den här intressanta frågeställningen, genom att tillåta 
talan baserat på artikel 38 i Kol- och stålfördraget vars formulering skilde 
sig från artikel 230 EGF. I artikel 38 (1) EKSG-fördraget föreskrevs 
nämligen att: 
 
”domstolen får, på begäran av en medlemsstat eller Höga myndigheten, 
upphäva ett beslut av församlingen eller rådet.”  
 

                                                 
44 Mål 13/83, Europaparlamentet mot rådet (REG 1985, s 1513). 
45 Mål 230/81, Luxemburg mot Europaparlamentet (REG 1983, s 255). 
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Att en medlemsstat har möjlighet att under denna artikel väcka talan vid 
EG-domstolen mot sådana rättsakter från parlamentet som omfattas av Kol- 
och stålfördraget kan alltså inte ifrågasättas. 
 
Det blev istället i ett senare fall, det s.k. Les Verts-fallet46, som frågan fick 
sitt slutgiltiga avgörande. I sitt domslut slog EG-domstolen fast att det var 
möjligt att väcka ogiltighetstalan mot rättsakter stiftade av Europa-
parlamentet. EG-domstolen betonade att: 
 
”Europeiska ekonomiska gemenskapen är en rättslig gemenskap av sådant 
slag att varken medlemsstaterna eller gemenskapsinstitutionerna kan undgå 
kontroll av om deras rättsakter står i överensstämmelse med gemenskapens 
grundläggande konstitutionella urkund, dvs. fördraget”.  
 
EG-domstolen konstaterade också att trots att lydelsen av artikeln endast 
upptog rättsakter av rådet och kommissionen som granskningsbara 
rättsakter, följde av fördragets allmänna karaktär att det var möjligt att 
väcka talan mot alla akter antagna av gemenskapens institutioner. En annan 
tolkning av artikeln skulle enligt EG-domstolens uppfattning resultera i 
något som gick tvärt emot fördragets anda. 
 
När EG-domstolen väl hade accepterat och slagit fast i rättspraxis att talan 
enligt artikel 230 EGF kunde väckas mot Europaparlamentet, ansåg 
Europaparlamentet att de även skulle ha möjlighet att väcka ogiltighetstalan 
i fall som härrörde till dess verksamhet. I denna anda beslutade 
Europaparlamentet att 1987 väcka en ogiltighetstalan mot ett av rådets 
beslut.47 I detta fall var dock inte EG-domstolen lika villig att göra en 
extensiv tolkning av artikel 230 EGF, utan domstolen avslog ansökan på 
grund av bristande talerätt.  Det tog ytterligare några år innan EG-domstolen 
var mogen att åter pröva frågan. När detta skedde i det s.k. Chernobyl-
fallet48 bytte EG-domstolen linje och slog i en mellandom fast att 
Europaparlamentet var taleberättigat avseende rättsakter antagna av 
kommissionen eller rådet i den utsträckning detta behövdes för att tillvarata 
Europaparlamentets intressen under fördraget. 
 
Denna rättspraxis ledde till att ytterligare ett stycke infördes i artikel 230 
EGF där det föreskrevs att Europaparlamentet och ECB skulle berättigas en 
begränsad talerätt i förmån för att tillvarata sina intressen under fördraget.  
 
I och med Europaparlamentets utökade roll i lagstiftningsarbetet och dess 
utvidgade politiska makt under slutet av 1990-talet höjdes röster på att 
tillskriva Europaparlamentet samma talerätt som de övriga lagstiftande 
institutionerna. I och med Nicefördraget 2001 infördes den ändring i artikel 
230 (2) som innebar att Europaparlamentet flyttades från den semi-
privilegierade kategorin till kategorin för privilegierade taleberättigade. 

                                                 
46 Mål 294/83, Partie Ecologiste ”Les Verts” mot Europaparlamentet (REG 1986, s 1339). 
47 Mål 302/87, Europaparlamentet mot rådet (REG 1988, s 5615). 
48 Mål 70/88, Europaparlamentet mot rådet (REG 1990, s I-2041). 
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3.1.5 Artikel 230 (5):Tidsfrist 

För att EG-domstolen skall kunna ta upp en ogiltighetstalan till prövning 
krävs det enligt artikel 230 (5) i EG-fördraget att talan väckts inom en 
stadgad tidsfrist. 
 
”Talan som avses i denna artikel skall väckas inom två månader från den 
dag då åtgärden offentliggjordes eller delgavs den klaganden eller, om så 
inte skett, från den dag då denne fick kännedom om åtgärden, allt efter 
omständigheterna.” 
 

3.1.6 Artikel 231: Verkan av en ogiltighetsförklaring 

Enligt artikel 231 i EG-fördraget skall EG-domstolen, i de fall den finner att 
en ogiltighetstalan är välgrundad, förklara den berörda rättsakten ogiltig. 
Denna ogiltighetsförklaring har retroaktiv verkan. Beträffande förordningar 
kan EG-domstolen, i enlighet med artikelns andra stycke, förklara enbart 
vissa bestämmelser ogiltiga utan att förordningen i sin helhet blir ogiltig. I 
sin rättspraxis har EG-domstolen accepterat denna tankegång även för andra 
rättsakter. I Consten och Grundig mot kommissionen49 fastslog exempelvis 
EG-domstolen att det bestridda beslutet var delvis giltigt och delvis ogiltigt i 
den mån det stred mot föreskrifterna i artikel 85 (nuvarande artikel 81).  
 
Enligt artikel 233 EGF är den institution vars rättsakt har ogiltigförklarats 
skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att till fullo efterkomma domen. 
Detta innebär att EG-domstolen i en artikel 230 rättegång enbart fattar ett 
beslut om huruvida en rättsakt är ogiltig eller inte. Den beslutar däremot inte 
vad som positivt skall gälla istället för det regler som nedlagts i den 
annullerade rättsakten. 
 

3.2 Artikel 230 (4): Talerätt för enskilda 
rättssubjekt  

Inom den rättsliga doktrinen framställs det som en viktig del i Gemen-
skapens demokratiska legitimitet att dess institutioner kan ställas till svars 
för sina beslut på talan även av enskilda fysiska och juridiska personer som 
berörs av dessa.50 Det är då intressant att se vilka möjligheter enskilda rätts-
subjekt i praktiken har att väcka en ogiltighetstalan inför EG-domstolen. 
Reglerna för detta dras upp i artikel 230 (4) i EG-fördraget: 
 
”Varje fysisk eller juridisk person får på samma villkor väcka talan mot ett 
beslut som är riktat till honom eller mot ett beslut som, även om det 

                                                 
49 Förenade målen 56 och 58/64, Etablissemesnts Consten och Grundig-Verkaufs-GmbH 
mot kommissionen (REG 1966, s 299). 
50 Se t.ex. Bernitz, sid. 130 och Weiler, sid. 77 f.  
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utfärdats i form av en förordning eller ett beslut riktat till en annan person, 
direkt och personligen berör honom.” 
 
Enskildas talerätt begränsas i två aspekter: För det första läggs en be-
gränsning i vilken typ av rättsakter som kan prövas. För det andra upprättas 
strikta locus standi-krav som måste mötas för att EG-domstolen skall kunna 
pröva sakfrågan. 
 
Enligt lydelsen av artikel 230 (4) EGF tillåts endast att beslut som antingen 
är adresserade till den sökande eller till en annan person, om beslutet angår 
även den sökande, prövas enligt en talan förd av ett enskilt rättssubjekt. 
Dessutom anges i artikeln att om en förordning är utfärdad till en annan 
person, men denna förordning berör den sökande direkt och personligen, 
kan även förordningen utsättas för en ogiltighetsgranskning. Det som saknas 
i artikeln är en bedömningshänvisning som avgör i vilka fall en förordning 
är att anse som ett ”förklätt” beslut. Det har därför fallit på EG-domstolens 
lott att i rättspraxis utveckla ett test, som i doktrinen har kommit att kallas 
för ”det abstrakta uttryckstestet”51, som avgör om en förordning är att anse 
som en ”äkta” förordning och därmed inte kan ogiltigförklaras av EG-
domstolen på en talan förd av ett enskilt rättssubjekt. Detta test har 
utvecklats och förfinats i EG-domstolens rättspraxis de senaste åren och 
detta är något som jag går djupare in på i kommande kapitel, varför jag 
väljer att lämna det därhän just nu. 
 
När det gäller begreppet locus standi eller talerätt är det ett mycket vanligt 
processrättsligt begrepp som används i de flesta medlemsstaternas admi-
nistrativa rättssystem52 och det kan ses som en benämning på en parts för-
måga att uppträda som part i en tvist inför domstol53. Avsaknad av sådan 
talerätt, eller saklegitimation som det också kallas inom den svenska 
processrättsdoktrinen54, utgör i svensk processrätt och tillika även inom EG-
rätten ett processhinder som innebär att domstolen måste avvisa talan. Ett 
rättssubjekt som saknar talerätt kan överhuvudtaget inte vara part i målet om 
den ifrågavarande saken. 55

 
Avseende de locus standi-krav som artikel 230 (4) EGF sätter upp uppstår 
inga problem så länge som den rättshandling som utmanas är ett beslut som 
är adresserat till den sökande. Om det istället rör sig om ett beslut adresserat 
till en tredje person är den sökande däremot tvungen att uppfylla det i 
artikeln uppställda kravet på att vara direkt och personligen berörd av rätts-
handlingen. Vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att en enskild skall 
anses vara direkt och personligen berörd omnämns inte i artikeln utan det 

                                                 
51 Se t.ex. Bernitz, sid. 130 och Albors-Llorens, sid. 112 f. 
52 Albors-Llorens, sid. 17. 
53 Bergström, Sture, Håstad, Torgny, Lindblom, Per Henrik, Rylander, Staffan, Juridikens 
termer, 8: e upplagan, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1992. (Härefter: Bergström). 
54 Ekelöf, Per Olof, Rättegång – andra häftet, 8: e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 
1996, sid. 55. (Härefter: Ekelöf). 
55 Ekelöf, sid. 54 f. 
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har återigen lämnats till EG-domstolen att utarbeta riktlinjerna för detta i 
praxis.  
 

3.3 Talerätt ur ett historiskt perspektiv: Artikel 
33 (2) kol-och stålfördraget 

Artikel 33 (2) i kol- och stålfördraget skiljer sig i väsentlig grad från artikel 
320 (4) EGF. Kol- och stålfördraget  är sedan juli 2002 inte längre i kraft då 
fördraget var tidsbegränsat till femtio år och det vid tidsperiodens utgång 
inte längre ansågs relevant med beaktande av de historiska utvecklingar som 
skett inom gemenskapen de senaste femtio åren att förnya överenskom-
melsen. Artikel 33 (2) EKSG föreskrev i fråga om talerätt för enskilda: 
 
”Företag och sammanslutningar som avses i artikel 48 får på samma 
grunder föra talan mot beslut och rekommendationer som är riktade till 
dem eller mot allmänna beslut och rekommendationer som de anser innebär 
maktmissbruk gentemot dem.”56

 
Vid en textanalys framstår det som klart att kol- och stålfördragets före-
skrifter om talerätt för enskilda rättssubjekt i vissa fall är väsentligt mer be-
gränsad än motsvarande föreskrift i gemenskapsfördraget samtidigt som den 
i vissa hänseenden är vidare. 
 
Främst är artikel 33 EKSG mer restriktiv avseende frågan om vem som har 
rätt att inleda förhandlingar inför domstol. Som jag visat ovan föreskriver 
artikel 230 (4) EGF att ”varje fysisk eller juridisk person” som uppfyller de 
i övrigt uppställda kriterierna har rätt att väcka talan medan artikel 33 (2) 
EKSG stadgar att endas två kategorier har talerätt: Företag och sammanslut-
ningar. För att förstå vad kategorin företag omfattar får man vända sig till 
artikel 80 EKSG som ger följande definition av begreppet: 
 
”Med företag förstås i detta fördrag sådana företag som inom de territorier 
som avses i artikel 79 första stycket bedriver produktionsverksamhet inom 
kol- och stålsektorn” 57

 
För att få klarhet i vad som i sin tur menas med sammanslutningar bör 
artikel 48 EKSG studeras. Denna artikel gör klar att termen samman-
slutningar i detta sammanhang avser sammanslutningar av företag 
definierade i enlighet med artikel 80 EKSG. Detta leder till att förutom de 
som är inkluderade i den privilegierade kategorin med fri talerätt som tas 
upp i artikel 33 (1) EKSG är de endast företag som arbetar med produktion 
inom kol- och stålindustrin och deras handelsförbund som har möjlighet att 
väcka talan inför domstol. 
 

                                                 
56 För artikeln i fulltext se Bilaga A. 
57 För artikeln i fulltext se Bilaga A. 
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Artikel 33 EKSG är också mer restriktiv än artikel 230 EGF avseende de 
rättshandlingar som tillåts prövas. Medan artikel 230 EGF tillåter prövning 
av både kommissionens och rådets handlingar, föreskriver artikel 33 EKSG 
att talan endast kan väckas mot handlingar utfärdade av kommissionen. 
Detta innebär att icke-privilegierade personer under EKSG inte har 
möjlighet att väcka talan mot rådets rättsakter. I detta fall bör dock beaktas 
att under kol- och stålunionen tillföll både den lagstiftande och den verk-
ställande makten nästan uteslutande kommissionen. Följaktligen kan denna 
begränsning ses som mer en teoretisk än en reell skillnad. 
 
Den föreskrivna talerätten enligt artikel 33 EKSG är dock inte enbart 
striktare än den som föreskrivs i 230 EGF. Artikel 33 är nämligen mer 
liberal avseende de typer av rättsakter som tillåts prövas. Enligt stadgarna i 
artikel 33 får icke-privilegierade klagande föra talan mot en vidare krets av 
rättshandlingar, nämligen både mot beslut och mot rekommendationer som 
är av individuell karaktär och dessutom mot allmänna beslut och 
rekommendationer. För att inse vidden av skillnaden mellan artikel 33 
EKSG och artikel 230 EGF är det viktigt att förstå att när det i artikel 33 
talas om rekommendationer menas lagligt bindande rekommendationer av 
en typ som närmast motsvaras av bindande direktiv under EG-fördraget, 
med den skillnaden att de kan riktas även till privatpersoner och inte enbart 
adresseras till medlemsstaterna. 58 Ännu mer märkbar blir skillnaden när det 
noteras att med generella beslut i artikel 33 EKSG åsyftas något som 
närmast kan liknas med gemenskapsrättens förordningar. Att dessa generella 
rättshandlingar tillåts prövas på talan av icke-privilegierade sökanden är 
beaktansvärt. Prövorätten är dock begränsad till fall där kommissionen gjort 
sig skyldig till maktmissbruk vilket har påverkat den klagandes situation, 
något som är svårt för ett enskilt rättssubjekt att bevisa.59

 
Ytterligare ett sätt varpå artikel 33 EKSG omfattning är vidare än artikel 
230 EGF är med direkt hänsyn till frågan om locus standi. När det är fråga 
om individuella rättsakter är det enda krav som artikel 33 uppställer att den 
ifrågasatta rättsakten berör den sökande. Rättsakten behöver dock inte, som 
är fallet med artikel 230 EGF, beröra den klagande direkt och personligen. 
Detta utgör en väsentlig skillnad. Dessutom behöver den klagande under 
artikel 33 EKSG, i fråga om allmänna rättsakter när det gäller makt-
missbruk, endast påvisa att missbruket påverkar honom eller henne, inte att 
rättsakten påverkar honom eller henne individuellt och direkt. 
 
För en fullständig förståelse av artikel 33 EKSG och dess omfång räcker det 
inte med att enbart titta på fördragstexten. Det krävs också en ingående 
undersökning av hur rättspraxis har behandlat och klargjort tolkningen av 
artikeln.  
 

                                                 
58 Hartley, sid. 108. 
59 Hartley, sid. 388. Se också: Albors-Llorens, sid. 40 f. 
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I rättsfallet Groupment des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises60 
var det en grupp stålproducenter från Luxemburg som ansökte om att 
kommissionen skulle anta ett beslut som slog fast att det kolimportsmonopol 
som det av Luxemburg upprättade Office Commercial erhållit var olagligt, 
samt att den statliga avgift som togs ut på all försäljning av kol till industrier 
stred mot gemenskapsrätten. Kommissionen hörsammade inte kol-
producenternas förfrågan utan lämnade saken därhän och vidtog ingen åt-
gärd under de två månader som följde efter förfrågan, vilket i enlighet med 
artikel 35 EKSG likställde situationen med en aktiv handling från 
kommissionen i form av ett avslag.61 Kolproducenterna vände sig därför till 
domstolen för att få detta implicita avslag åsidosatt. 
 
Eftersom de ansökande inte hävdade att kommissionen begått något makt-
missbruk var de, för att kunna hävda talerätt, tvungna att bevisa att beslutet 
var individuellt och berörde dem personligen. För att kunna fastslå om dessa 
rekvisit var uppfyllda var det viktigt att först utröna vad beslutet skulle ha 
varit om det hade givits explicit. Domstolen kom fram till att beslutet skulle 
ha inneburit att det monopol som det statligt upprättade Office Commercial 
åtnjöt inte stod i strid med gemenskapsrätten. Ett sådant beslut skulle 
uppenbarligen ha påverkat denna institutions legala status genom att 
bekräfta dess position. Dessutom skulle beslutet också ha påverkat 
kolimportörernas och kolanvändarnas legala situation eftersom ett sådant 
beslut de facto skulle bekräfta att de i sin tur inte lagligen kunde importera 
kol och att de var skyldiga att betala den statliga avgiften knuten till 
kolförsäljningen. Eftersom de skulle ha varit berörda som medlemmar av en 
öppen kategori skulle beslutet, ur deras synvinkel, ha varit generell/allmän. 
 
I sitt yttrande slog Generaladvokaten Roemer fast att det implicerade 
beslutet var att anse som individuellt, men då det avsåg legaliteten av Office 
Commercial:s importmonopol saknade de sökande talerätt eftersom deras 
intresse i saken inte var specifikt för dem utan delades med alla handlare 
och användare av kol.62 För att använda sig av den terminologi som 
utvecklats för artikel 230 EGF kan det sägas att Generaladvokaten i sitt 
yttrande hävdade att de sökande inte var personligen berörda av beslutet.63  
 
Domstolen valde att inte följa Generaladvokatens rekommendation utan 
slog istället fast att de sökande hade talerätt. Domstolen menade att det var 
tillräckligt att beslutet besatt karaktären av ett individuellt beslut. Dessutom 
slog domstolen fast att det inte var nödvändigt att beslutet hade denna 
karaktär i relation till den sökande64. 

                                                 
60 Joined cases 7 and 9/54, Groupment des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises v. 
High Authority [1956] ECR 175. 
61 Hartley, sid. 393 f. 
62 Joined opinion of Mr Advocate General Roemer delivered on 8 February 1956. Joined 
cases 7 and 9/54, Groupment des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises v. High 
Authority [1956] ECR 175. 
63 Hartley, sid. 389. 
64  I den engelska versionen av rättsfallet uttrycks detta genom att domstolen säger att ”it is 
not necessary for the decision to manifest this character in relation to the applicant”. 
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Det andra rättsfallet av intresse för att kunna förstå talerättens vidd under 
artikel 33 EKSG är Fédération Charbonnière de Belgique 65. Frågan av 
intresse i detta fall var huruvida icke-privilegierade sökanden skulle ha rätt 
att pröva ett generellt beslut i form av en normativ rättsakt. Det hävdades av 
svarande att detta endast skulle vara möjligt om beslutet var till formen 
generellt, dvs. om det var ett individuellt beslut förklätt till ett generellt 
beslut. Detta påstående avvisades av domstolen som menade att ett förklätt 
individuellt beslut behåller karaktären av ett individuellt beslut efter som 
dess karaktär skall bedömas utifrån dess innehåll inte dess formella ut-
formning.66

 
I de två ovan beskrivna fallen är det tydligt att domstolen tog en liberal 
position i fråga om locus standi för icke-priviligierade klaganden. I ett annat 
viktigt rättsfall under denna tidsepok, det s.k. Nold-fallet67, där den 
klagande var ett bolag som hävdade påverkan av en handelsförordning, 
klargjorde domstolen att rekvisitet berört innebar att beslutet måste direkt 
påverka den sökandes marknadsposition.  
 
I Gezamenlijke Steenkolenmijnen68 klargjorde slutligen domstolen att för att 
en talan om upphävande av en fördragsrättsakt skulle vara tillåten var det 
nog att den klagande hävdade att beslutet berörde honom eller henne samt 
att klaganden motiverade sitt påstående med en redovisning av relevanta 
fakta som påvisade att han eller hon hade intresse av att få beslutet upphävt. 
 
Det som kan noteras genom en studie av den praxis som finns rörande tale-
rätten enligt artikel 33 i kol- och stålfördraget att domstolen rätt omgående 
verkar ha beslutat sig för att omstrukturera det gemenskaps-rättsliga rätts-
prövningssystemet till fördel för privata klaganden. Domstolen antog en 
liberal inställning både till att fastslå att det förelåg maktmissbruk och vad 
gäller bedömningen huruvida en privat sökande hade egna intressen berörda 
av rättsakten som var tillräckligt allvarliga för att upphäva rättshandlingen. 
Domstolens liberalism i praxis resulterade i att distinktionen mellan 
individuella och generella rättsakter (rekommen-dationer) gradvis suddades 
ut, till klar förmån för icke-privilegierade klaganden. Rasmussen hävdar att i 
och med detta agerande gick domstolen tvärt emot artikel 33 EKSG raison 
d’être att fungera som ett skydd för medlemsstaterna.69

 
Det är också av intresse att beakta att när medlemsstaterna skisserade artikel 
230 EGF valde de att inkorporera många av de idéer som domstolen hade 

                                                                                                                            
Joined cases 7 and 9/54, Groupment des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises v. 
High Authority [1956] ECR 175 sid. 192. 
65 Case 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique v. High Authority [1956] ECR 245. 
66  Ibid, sid. 257. 
67 Case 18/57, Firme J. Nold KG v. High Authority of the European Coal and Steel 
Community [1959] ECR 41. 
68 Mål 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg mot Europeiska kol- och 
stålgemenskapens höga myndighet (REG 1961, s I-69). 
69 Rasmussen, 1998, sid. 50. 

 34



avvisat i sin tolkning av artikel 33 (2) EKSG. Som vi kommer att se 
tydligare i nästa kapitel, räcker det inte under EG-fördraget att en rättsakt är 
individuell, utan rättsakten måste också direkt beröra den klagande. Tillika 
gäller enligt artikel 230 EGF att endast en rättsakt i form av en förordning 
får prövas på begäran av en icke-privilegierade klagande, vilket var vad 
kommissionen ohörsammat hävdade i Fédération Charbonnière fallet. 
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4 Locus standi-rekvisiten 
utvecklade i rättspraxis 
För att förstå de ställningstaganden som EG-domstolen antagit i sin gemen-
skapsrättsliga praxis angående tolkningen av locus standi-rekvisiten i artikel 
230 (4) EGF är det av betydelse att förstå hur motsvarande frågeställningar 
behandlades under kol- och stålunionen. Denna rättspraxis är betydelsefull 
eftersom gemenskapsrättens rättspraxis kan uppfattas som en reaktion och 
ett avståndstagande från den liberala ställning som domstolen antog i 
tolkningen av artikel 33 (2) EKSG. Den är också betydelsefull eftersom EG-
domstolen i sin rättspraxis hänvisar till resonemang och slutsatser som 
fastslagits under kol- och stålgemenskapen och tillämpar dessa analogt även 
inom andra av Gemenskapens rättsområden. 
 
Den gamla rättspraxisen och locus standi-rekvisitens utveckling under kol- 
och stålunionen är också viktiga att minnas vid ett försök att förstå den ut-
formning som medlemsstaterna givit artikel 230 EGF.70 Inom den 
gemenskapsrättsliga doktrinen framhålls att den utformning som medlems-
staterna gav artikel 230 (4) EGF medvetet var mer restriktiv än artikel 33 
EKSG eftersom de ville ta avstånd från den liberala inställning som dom-
stolen visat till att tillåta enskilda fysiska och juridiska personer att föra 
ogiltighetstalan inför domstolen.71 Att den reglering av upptagandet till 
prövning av enskildas talan om ogiltighetsförklaring som infördes genom 
EG-fördraget var strängare än under EKSG är något som EG-domstolen 
själv medgivit.72  
 

4.1 Talan mot beslut riktade till adressaten 

I artikel 230 (4) EGF anges tre olika situationer då en ogiltighetstalan förd 
av en enskild fysisk eller juridisk person är tillåten. Det första tillåtna 
scenariot är de fall då den omtvistade rättsakten är ett beslut som är 
adresserat till det rättssubjekt som önskar föra talan. Det andra scenariot 
tillåter en ogiltighetsprövning i de fall som berör ett beslut som är riktat mot 
tredje man. Det tredje tillåtna fallet omfattar en talan mot en rättsakt i form 
av en förordning.  
 
I de fall då det handlar om en rättsakt som har formen av ett beslut och detta 
beslut klart och tydligt är riktat till det enskilda rättssubjekt som önskar få 
beslutet ogiltigförklarat, föreligger det ingen osäkerhet i artikelns avsedda 

                                                 
70 Då artikel 173. 
71 Se t.ex. Albors-Llorens, sid. 41 f och Harding, Christopher, The Private Interest in 
Challenging Community Action, (1980) 5 ELRev. 354-361, sid. 354 f. (Härefter: Harding). 
72 Se t.ex. Förenade målen 16/62 och 17/62, Confédération nationale des producteurs de 
fruits et légumes m.fl. mot rådet (REG 1962, s I-145).  
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tillämpning. EG-domstolen behöver i dessa fall inte utveckla en egen rätts-
praxis för att klargöra rättsläget utan domstolen har bara att tillämpa lagen 
som den redogörs för i artikel 230 (4) första momentet i EG-fördraget.  
 
När det gäller de övriga två scenarierna är rättsläget betydligt mer otydligt 
och komplicerat och lagtexten lämnar ett betydelsefullt utrymme för EG-
domstolen att tolka och tyda de locus standi-rekvisit som föreskrivs i artikel 
230 (4) andra momentet EGF. 
 

4.2 Talan mot beslut riktade till tredjeman 

När det gäller enskilda fysiska och juridiska personers möjlighet att föra en 
ogiltighetstalan mot ett beslut som är riktat mot en annan person sätter 
artikel 230 (4) upp två rekvisit som måste uppfyllas. Beslutet måste, för det 
första, beröra den sökande direkt och för det andra måste beslutet anses 
beröra den sökande personligen.  
 
Artikel 230 (4) EGF är, som framgår ovan, mer restriktiv än artikel 33 (2) 
EKSG. Det fanns en möjlighet för EG-domstolen att genom en liberal 
tolkning av artikeln lätta upp kraven och göra ogiltighetstalan enligt artikel 
230 (4) EGF mer tillgänglig för enskilda rättssubjekt. Eftersom 
medlemsstaterna hade överlämnat åt EG-domstolen att definiera rekvisiten 
direkt och personligen berörd hade domstolen stora möjligheter att mildra 
artikelns stränghet. EG-domstolen valde dock att helt frångå sin tidigare 
liberala inställning till enskilda rättssubjekts rätt att föra ogiltighetstalan och 
valde istället att tolka dessa rekvisit återhållsamt och strikt.73 Denna 
försiktiga inställning till att avvika från den vilja som uttryckts av medlems-
staterna avviker från den hållning som EG-domstolen samtidigt antagit inom 
andra rättsområden där det mest tydliga och här relevanta exempel som kan 
ges är EG-domstolens liberala och kreativa tolkning av artikel 234 EGF som 
behandlar de nationella domstolarnas rätt och möjlighet att utverka 
förhandsavgöranden från EG-domstolen. På detta rättsområde har EG-
domstolens tolkning av fördragsartikeln varit långt ifrån rigid.74

 

                                                 
73 Exempel på detta kommer att ges nedan i avsnitt 4.2.1. och avsnitt 4.2.2. 
74 För ytterligare exempel på rättsområden där EG-domstolen har känt sig långt ifrån 
bunden, både av medlemsstaternas uttryckta önskningar och av fördragets uppenbara 
lydelse, är de tillfällen då EG-domstolen genom sin expansiva tolkning har vidgat 
gränserna för Gemenskapens och sin egen kompetens. Se t.ex. Förenade målen 267-269/81, 
Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Società petrolifera italiana SpA och SpA 
Michelin italiana (REG 1983, s 81) där EG-domstolen slog fast att den hade behörighet att 
tolka föreskrifterna i GATT i en domstolsförhandling under den 
förhandsavgörandeprocedur som föreskrivs i artikel 234 EGF trots att artikeln i sig inte 
innehåller några sådana föreskrifter. För andra exempel se även: Case 44/81, Germany v. 
Commission [1982] ECR 1875 och Case 67/79, Fellinger v. Bundesanstalt für Arbeit 
[1980] ECR 4534.  
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I doktrinen har den restriktiva hållningen avseende talerätt för enskilda 
fysiska och juridiska personer kritiserats75 samtidigt som den också har 
försökt förklarats och ursäktas. En återkommande förklaring är att EG-dom-
stolen som följd av den tunga arbetsbörda och det tungrodda interna arbetet 
velat förhindra en översvämning av privata mål till EG-domstolen.76 En lite 
mer kontroversiell förklaring erbjuds av Rasmussen som hävdar att EG-
domstolens agerande är ett medvetet led i domstolens taktiska handlande för 
att trygga och stärka sin position och makt inom gemenskapen.77  Även om 
anledningarna till EG-domstolens förhållningssätt är oklara är det ett uppen-
bart faktum att EG-domstolen i sin rättspraxis valt att tolka locus standi-
rekvisiten restriktivt och till de enskildas nackdel. 
 

4.2.1 Personligen berörd 

Det första fallet inom EG-domstolens rättspraxis som berör och försöker 
definiera de krav som måste vara uppfyllda för att en enskilda fysisk eller 
juridisk person skall få föra en ogiltighetstalan under artikel 230 (4) EGF är 
det s.k. Plaumann-fallet78. I detta fall försökte ett importföretag, Plaumann 
& Co., att få ett av kommissionen utfärdat beslut att vägra upphävandet av 
vissa tyska tullar, ogiltigförklarat. Beslutet som sådant var riktat till 
Tyskland och därmed var EG-domstolen nödgad att utreda om företaget 
hade talerätt. Den allra fösta frågan som EG-domstolen var tvungen att be-
svara innan den kunde gå vidare och klargöra definitionerna på locus standi-
rekvisiten var huruvida begreppet ”annan person” som används i artikel 230 
(4) EGF även kan omfatta medlemsstaterna i deras egenskap av statsmakter, 
något som kommissionen bestred. EG-domstolen valde att anta en väldigt 
liberal hållning genom att låta medlemsstaterna omfattas av benämningen 
med hänvisning till att: 
 
”den språkliga utformningen av den angivna bestämmelsen motiverar en 
mycket extensiv tolkning. Dessutom bör inte de bestämmelser i fördraget 
som berör medborgarnas rätt att föra talan tolkas restriktivt.”  
 
Det är svårt att förstå varför EG-domstolen valde att göra ett liknande ut-
talande, särskilt med beaktande av hur man sedan gick vidare med sin 
bedömning i rättsfallet, men en tänkbar anledning till att EG-domstolen 
valde att erkänna denna extensiva tolkning av begreppet ”annan person” kan 
vara att den insåg att en majoritet av alla de rättsfall som skulle komma att 
väckas under denna artikel skulle röra sig om beslut riktade till medlems-

                                                 
75 Se t.ex. Barav, A, Direct and Individual Concern: An almost Insurmountable Barrier to 
the Admissibility of Individual Appeals to the European Court, (1974) 11 CMLRev. 
191-198, sid. 191 f (Härefter: Barav), Toth, A.G., The Individual and European Law, 
(1975) 24 ICLQ 659-706, sid. 678 f (Härefter: Toth) och Rasmussen, Hjalte, Why is 
Article 173 interpreted against Private Plaintiffs?, (1980) 5 ELRev. 112-127, sid. 112 f 
(Härefter: Rasmussen, 1980). 
76 Albors-Llorens, sid. 42. 
77 Rasmussen, 1998, sid. 185 f och Rasmussen, 1980, 112 f. 
78 Mål 25/62, Plaumann & Co. mot Kommissionen (REG 1963, s 181). 

 38



staterna. Att då inskränka talerätten till att omfatta endast beslut riktade till 
andra personer skulle innebära en alltför omfattande inskränkning i enskilda 
rättssubjekts rätt till rättsligt skydd.79

 
Efter att EG-domstolen slagit fast att även beslut riktade till medlems-
staterna kunde prövas under artikel 230 (4) EGF valde domstolen att helt 
frångå den extensiva tolkningsmetoden när det gällde att tolka och dra upp 
räckvidden för rekvisitet personligen berörd. EG-domstolen valde att 
definiera detta rekvisit på ett karakteristiskt sätt som har fått stor genom-
slagskraft och följts i de flesta efterföljande fallen på området. I Plaumann-
fallet utvecklade nämligen EG-domstolen ett test80 som en enskild fysisk 
eller juridisk person måste uppfylla för att kunna göra anspråk på att vara 
personligen berörd. För att få föra talan mot ett beslut riktat till annan måste 
beslutet angå dem 
 
” på grund av vissa egenskaper som är utmärkande för dem eller på grund 
av en faktiskt situation som särskiljer dem i förhållande till alla andra 
personer och därigenom försätter dem i en ställning som motsvarar den 
som gäller för en person som ett beslut riktas till.” 
 
Hur restriktiv denna tolkning av kriteriet personligen berör verkligen är 
framgår tydligt vid beaktande av hur EG-domstolen tillämpade det före-
skrivna testen i det aktuella fallet. Där kom EG-domstolen fram till att 
Plaumann berördes av det aktuella beslutet i egenskap av importör och då 
detta var en näringsverksamhet som när som helst får utövas av vem som 
helst kunde Plaumann inte anses vara tillräckligt individualiserad. Med 
denna tolkning gjorde EG-domstolen det i det närmaste omöjligt för 
enskilda rättssubjekt att få till stånd en ogiltighetsprövning av ett beslut som 
inte är riktat till rättssubjektet. Detta beror till stor del på att EG-domstolen 
valde att företa det substantiva testet vid ett odefinierat framtida datum. 
Detta innebär att det den sökande misslyckas med att påvisa särskiljning 
eftersom det alltid kan hävdas att andra vid ett framtida tillfälle kan tänkas 
engagera sig i samma aktivitet som den sökande och att denne då inte är 
särskiljbar. 
 
Från detta ledande rättsfall inom gemenskapsrättspraxis kan två slutsatser 
härledas. För det första så krävs det för att ett rättssubjekt skall uppfylla 
kravet på att vara personligen berörd att denne är så pass individualiserad 
och särskild från alla andra rättssubjekt att beslutet kan anses vara de facto 
riktat till sökanden. Av Plaumann-fallet framgår dock inte vilken typ av 
attribut eller åtskiljande omständigheter som kan åstadkomma en sådan 
individualisering. Klart är dock att det inte räcker att den sökande kan på-
visa ett rent faktiskt intresse i att få beslutet ogiltigförklarat. Den andra slut-
satsen är att trots att EG-domstolen inledde fallet med att slå fast att 
bestämmelser avseende medborgarnas rätt att föra talan och försvara sina 

                                                 
79 Albors-Llorens, sid. 47. 
80 I doktrinen ofta kallat Plaumann-testet, se t.ex. Bernitz, sid. 152. 
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rättigheter inte bör tolkas restriktivt, valde domstolen ändå att tolka och 
definiera rekvisitet personligen berörd på ett ytterst begränsande sätt.  
 
I den rättspraxis som har följt efter detta fall har EG-domstolen i huvudsak 
följt de strikta krav som sattes upp i Plaumann-fallet81. EG-domstolen har i 
sin efterföljande rättspraxis ägnat sig åt att försöka identifiera de attribut och 
omständigheter som kan göra att en enskild fysisk eller juridisk person 
anses uppfylla Plaumann-testet. 
 
Ett tidigt rättsfall i vilket rekvisitet personlig berörd ansett vara uppfyllt var 
det s.k. Töpfer-fallet82. Detta fall rörde ett av kommissionen utfärdat beslut 
riktat till Tyskland. Bakgrunden var ett kalkyleringsmisstag gjort av 
kommissionen som den 1 oktober hade utfärdat en rättsakt som innebar att 
importavgiften kom att bli noll. De klagande importföretagen hade ansökt 
om importlicenser för majs den 1 oktober för att utnyttja detta faktum, men 
Tyskland som insåg misstaget försökte komma runt problemet och begärde 
ett nytt beslut av kommissionen som retroaktivt skulle innebära ett be-
hållande av vissa skyddande handelshinder. Under tiden korrigerade också 
kommissionen sitt misstag och utfärdade en ny rättsakt som återställde allt 
till det normala från och med den 4 oktober.  
 
De sökande ville få kommissionens beslut om skyddande handelshinder 
ogiltigförklarat och åberopade att de var personligen berörda till den grad 
som krävdes enligt Plaumann-testet. EG-domstolen höll med och slog fast 
att det i detta fall förelåg sådana faktiska omständigheter som resulterade i 
att de sökande var att anse som de facto adressater av beslutet. Tillräcklig 
individualisering av de sökande hade uppnåtts eftersom beslutet för det 
första omfattade en begränsad tidsperiod, nämligen ansökningar inkomna 
mellan den 1 och den 4 oktober. För det andra förelåg omständigheter som 
resulterade i att endast de som ansökt om licenser under dessa tre dagar 
skulle kunna anses personligen berörda av beslutet, trots att beslutet i sig var 
av en sådan kvalité att det normalt skulle ha kunnat anses beröra alla im-
portörer på den relevanta marknaden. Uppfattningen att de sökande var till-
räckligt individualiserade för att kunna anses uppfylla kravet på att vara 
personligen berörda understöddes ytterligare av det faktum att det kunde på-
visas att kommissionen vid utfärdandet av beslutet hade möjlighet att avgöra 
vilka personer beslutet skulle påverka.83  
 
Kovar har framhållit att det verkar som om EG-domstolen har utformat sitt 
test så att de med säkerhet skall täcka in de situationer där, trots att beslutet 
är riktat till en tredjeman, den bakomliggande orsaken till rättsakten i 
                                                 
81 Se t.ex. Case 38/64, Getreide-Import Gesellschaft v. Commission [1965) ECR 203, Case 
40/64, Marcello Sgarlata and others v. Commission [1965] ECR 215, Case 11/82, SA 
Piraiki-Patraiki and others v. Commission [1985] ECR 207, Case 62/70, Werner A Bock v. 
Commission [1971] ECR 897 och Case T-83/92, Zunis Holding SA v. Commission [1994] 
ECR 897. 
82 Joined cases 106 and 107/63, Alfred Töpfer and Getreide-Import Gesellschaft v. 
Commission [1965] ECR 405. 
83 Ibid, sid. 411. 
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verkligheten har varit att inverka på den sökandes situation.84 Ett liknande 
resonemang har upprätthållits även i rättspraxis85 och kan tolkas som att 
EG-domstolen anser att en av artikel 230 (4) huvuduppgifter är att se till att 
enskilda fysiska och juridiska personer skyddas mot maktmissbruk genom 
att tillåta dem att föra ogiltighetstalan i liknande fall.86  
 
Enligt min uppfattning skulle det vara orimligt att ge Gemenskaps-
institutionerna möjlighet att undvika rättslig granskning bara genom att rikta 
sitt beslut till en tredjeman trots att beslutet i verkligheten var avsett att på-
verka en speciell kategoris rättsliga situation. Att även EG-domstolen 
beaktar detta framträder tydligt i senare rättspraxis som behandlar något 
som inom doktrinen omnämns som en mängd sammanslagna individuella 
beslut. Det främsta rättsfallet på detta område är Piraiki-Patraiki mot 
kommissionen87 i vilket EG-domstolen höll fast i de riktlinjer den dragit upp 
i Plaumann-fallet88 men samtidigt beaktade de faktiska omständigheterna i 
fallet, precis som man gjort i Töpfer-fallet89. Dessa faktiska omständigheter 
pekade i Piraiki-Patraiki-fallet på att det generella beslutet i verkligheten 
snarare var flera individuella beslut sammanslagna till ett.90

 
När den juridiska doktrinen har försökt beskriva och förklara EG-
domstolens rättspraxis på detta område har några författare använt sig av ett 
analyssystem som bygger på en uppdelning mellan öppna och slutna 
kategorier.91 När de talar om en öppen kategori menas att kategori-
medlemskapet är öppet och obestämt vid tiden för rättsaktens ikraft-
trädande.92 Förhållandena i Plaumann-fallet är ett mycket bra exempel på 
när den sökande kan sägas tillhöra en öppen kategori eftersom han av EG-
domstolen ansågs tillhöra den obestämbara kategorin fruktimportörer till 
vilken vem som helst skulle kunna ansluta sig.93 Enligt EG-domstolens 
rättspraxis är det besvärligt för en enskild fysisk eller juridisk person som 
tillhör en öppen kategori att bevisa att han eller hon är individuellt berörd 
och skall tillerkännas talerätt inför EG-domstolen. 
 

                                                 
84  Kovar, R., Chronique de la Jurisprudence de la Court de Justice des Communautés 
Européennes, (1966) 93 JDI nr. 2 707-717, sid. 712. (Härefter: Kovar). 
85 Case 283/82, Papierfabrik Schoellershammer Heinrich August Schoeller & Söhne GmbH 
& Co. KG v. Commission [1983] ECR 4219. 
86 Albors-Llorens, 1996, sid. 49. 
87 Case 11/82, SA Piraiki-Patraiki and others v. Commission [1985] ECR 207. 
88 Mål 25/62, Plaumann & Co. mot Kommissionen (REG 1963, s 181).  
89 Joined cases 106 and 107/63, Alfred Töpfer and Getreide-Import Gesellschaft v. 
Commission [1965] ECR 405. 
90 Se även: Case 207/86, Asociación Profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios v. 
Commission [1988] ECR 2151. 
91 Se t.ex.  Albors-Llorens, 45 f, Craig, sid. 461 f, Hartley, sid. 367 f och Weatherill, 
Stephen, Beaumont, Paul, EC Law, Penguin Books, London 1993, sid. 206 f. 
(Härefter: Weatherill). 
92 Hartley, sid. 367 f. 
93Mål 25/62, Plaumann & Co. mot Kommissionen (REG 1963, s 181). 
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När doktrinen istället använder sig av benämningen sluten kategori avses 
tillhörigheten till en kategori som är begränsad och väldefinierad. 94 Ett 
exempel på hur EG-domstolen har behandlat en sökande som domstolen 
identifierat såsom tillhörig till en sluten kategori är Bock-fallet95. Bock var 
ett tyskt företag som via ett holländskt företag importerade ett varuparti 
kinesisk svamp vilket redan hade satts på den europeiska marknaden i 
Nederländerna. Bock ansökte om importlicens hos de tyska myndigheterna 
som i sin tur meddelade att de skulle begära ett beslut från kommissionen 
som tillät dem att upprätthålla vissa skyddsmekanismer vilka skulle 
innebära att de skulle kunna vägra Bock tillståndet. Ett sådant beslut, med 
retroaktiv verkan, riktat till Tyskland, utfärdades också av kommissionen. 
Bock tilläts av EG-domstolen att föra talan mot detta beslut eftersom 
beslutet ansåg påverka en grupp av företagare som ansågs som partiellt 
sluten, bestående av handlare som redan ansökt om importtillstånd till 
vilken Bock hänfördes, och partiellt öppen, alla potentiella importörer. I 
domskälens 10 punkt slog EG-domstolen fast att eftersom Bock tillhörde en 
avgränsad och sluten kategori vilken kommissionen kunnat identifiera vid 
beslutstagandet och eftersom Bock kunnat påvisa att beslutet påverkat 
denna slutna grupps intressen på ett väldifferentierat sätt ansågs Bock vara 
personligen berörd i den utsträckning som krävdes enligt Plaumann-testet, 
varför hans talan godkändes. Detta rättsfall visar att i en situation där den 
sökande tillhör en sluten kategori är det mer troligt att EG-domstolen 
kommer att anse att kraven under artikel 230 (4) EGF är uppfyllda och att 
ogiltighetstalan därmed tillåts.96

 
Jag har ovan påvisat att EG-domstolens rättspraxis avseende tolkandet och 
definierandet av locus standi-rekvisitet personligen berörd har varit mycket 
restriktiv. Det finns dock vissa avstickare från denna generellt åter-
hållsamma praxis där EG-domstolen i vissa fall valt att ta avstånd från den 
begränsande tolkningen och istället har valt att avgöra fallen i en mycket 
mer extensiv och provokativ anda. Det tydligaste exemplet på detta är EG-
domstolens avgörande i Les Verts-fallet97. Detta fall är revolutionerande på 
många sätt98 och även avseende frågan om talerätt var EG-domstolens 
resonemang anmärkningsvärt. I detta fall tillät EG-domstolen ett politiskt 
parti som stod utanför Europaparlamentet att föra talan mot ett beslut fattat 
av Europaparlamentet angående fördelningen av finansiellt stöd. Beslutet 
var riktat till de partier vilka var representerade i Europaparlamentet och då 
Les Verts inte var företrädda i Europaparlamentet tilldelades de inte heller 
några pengar varför de sökte få beslutet ogiltigförklarat. Trots att Les Verts 
måste anses tillhöra en öppen kategori bestående av alla potentiella partier 
som inte var representerade i Europaparlamentet och de dessutom förelåg 
svårigheter att bevisa varför just Les Verts påverkades speciellt negativt av 
                                                 
94 Hartley, sid. 367. 
95 Case 62/70, Werner A. Bock v. Commission [1971] ECR 897. 
96 För ett liknande fall i rättspraxis där de talande har kunnat hänskjutas till en sluten 
kategori och rekvisitet personligen berörd har ansetts vara uppfyllt se: Joined cases 106 and 
107/63, Alfred Töpfer and Getreide-Import Gesellschaft v. Commission [1965] ECR 405. 
97 Mål 294/83, Partie Ecologiste ”Les Verts” mot Europaparlamentet (REG 1986, s 1339). 
98 Se vad jag skrivit om dess betydelse i avsnitt 3.1.4. 
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detta beslut i jämförelse med övriga rättssubjekt i denna obestämbara 
kategori, så valde EG-domstolen att ge Les Verts talerätt. EG-domstolen 
motiverade detta med att säga att detta var en unik situation av stor 
demokratisk betydelse, varför en restriktiv tolkning inte var passande. EG-
domstolen var av den uppfattningen att om inte Les Verts gavs möjlighet att 
väcka talan mot beslutet skulle den orättfärdighet som beslutet innebar gå 
oemotsagd eftersom de taleberättigade i detta fall gynnades av beslutet och 
inte hade någon anledning att väcka talan mot det. EG-domstolen ansåg att 
detta skulle resultera i en bristande rättsäkerhet och utgöra ett hot mot den 
demokratiska ordningen. Därför tilläts talan.  
 
Det finns även andra fall i rättspraxis som uppvisar en avvikelse från den 
restriktiva tolkning som i övrigt kännetecknat Gemenskapens rättspraxis. 
Dessa rättsfall är relativt få till antalet och gemensamt för dem är att de ofta 
involverar speciella förhållanden som gör att om den sökanden inte ges tale-
rätt får det som följd att beslutet i realiteten inte kan ifrågasättas. 99

 
Sammanfattningsvis kan sägas att rekvisitet personligen berörd eftersträvar 
att särskilja den sökande från övriga personer påverkade av en bestämd 
rättsakt. För att detta skall lyckas krävs det enligt gemenskapsrätten att den 
sökande kan individualiseras. En sådan individualisering uppnås enlig EG-
domstolens rättspraxis endast då den sökande kan särskiljas inte enbart från 
samhället i stort utan även när den sökande kan urskiljas från den grupp av 
personer som rent allmänt påverkas av den aktuella rättsakten.100  
 
Den urskiljnadsprocess som kan skönjas i rättspraxis kan sammanfattas på 
så sätt att det är en nödvändig förutsättning att den sökanden har handlat 
eller vidtagit någon typ av åtgärd före antagandet av det gemenskaps-
rättsliga beslut som rättsubjektet vill ha ogiltigförklarat. Både i Töpfer-fallet 
och i Bock-fallet hade de sökande ansökt om handelslicenser baserade på de 
gällande EG-rättsliga reglerna. Tack vare detta handlande lyckades de 
differentiera sig från den öppna kategorin som annars berördes av beslutet. 
Det gemenskapsrättsliga beslutet hade i dessa fall haft som resultat att det 
förändrat spelreglerna på de respektive marknaderna från vad företagen 
hade kunnat räkna med när de ansökte om importlicensen. Därmed kunde de 
sökanden påvisa att de var personligen berörda. 
 

4.2.2 Direkt berörd 

För att en enskild fysisk eller juridisk person som inte står som adressat på 
ett beslut skall ha rätt att föra en ogiltighetstalan inför EG-domstolen räcker 
det enligt artikel 230 (4) andra momentet EGF inte med att den sökande kan 
påvisa att han eller hon är personligen berörd utan det krävs dessutom att 
locus standi-rekvisitet direkt berörd är uppfyllt. Även detta rekvisit har av 

                                                 
99 Se t.ex. Case 294/81, Control Data Belgium NV SA v. Commission [1983] ECR 911 och 
Case 354/89, Schiocchet v. Commission [1991] ECR I-1775. 
100 Albors-Llorens, sid. 52. 
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medlemsstaterna lämnats i uppgift till EG-domstolen att definiera och av-
gränsa i sin rättspraxis. 
 
I sin tidiga rättspraxis valde EG-domstolen att först pröva om kriteriet 
personligen berörd var uppfyllt, trots att detta rekvisit nämns efter kravet på 
direkt berördhet i artikel 230 (4) EGF. I Plaumann-fallet gör EG-domstolen 
detta val uttryckligen för att på så sätt spara tid och arbetskraft. 101 
Anledningen till detta anses av Albors-Llorens vara att villkoret att ett 
beslut måste beröra den enskilde personligen är svårare att uppfylla än 
kravet att beslutet skall direkt beröra rättssubjektet. Därför är det 
ekonomiskt och tidsmässigt mest försvarbart att utföra detta test först.102 I 
rättsfall där den sökande har medgetts talerätt redogörs dock i domskälen 
vanligtvis testet av kriteriet direkt berörd före rekvisitet personligen be-
rörd.103  
 
I sina försök att definiera begreppet direkt berört har EG-domstolen använt 
sig av olika tillvägagångssätt. Det vanligaste sättet är att använda sig av en 
slags analog användning av läran om direkt effekt. 104 I flertalet rättsfall har 
EG-domstolen uttalat att, så länge den till vilket beslutet är riktat inte har 
något utrymme för skönsmässig bedömning105 avseende hur beslutet skall 
tillämpas, kan beslutet anses direkt beröra det enskilda rättssubjekt som 
söker få beslutet ogiltigförklarat. Den sökande måste kunna påvisa en direkt 
kausal koppling mellan beslutet, som det är antaget, och den påverkan på 
den sökandes intressen som beslutet resulterar i. Frågan om villkoret direkt 
berörd är uppfyllt väcker således diskussioner om orsak och verkan. Den 
vanligaste situation då detta rekvisit inte kan anses uppfyllt, är när påverkan 
på den sökandes rättsintressen till följd av en gemenskapsinstitutions beslut 
är beroende av en annan myndighets, eller vanligare en medlemsstats, 
handlande. Inblandningen av en fristående institutions vilja och agerande 
mellan det gemenskapsrättsliga beslutet och det resultat som detta får för 
den enskilde fysiska eller juridiska personen innebär att den sökande inte är 
direkt, utan endast indirekt, berörd av det ifrågavarande beslutet. Därmed 
kommer den enskilde att förvägras talerätt. 
 
Ett av de första rättsfall i vilket en sökande medgavs vara direkt berörd av 
en ifrågasatt gemenskapsrättsakt riktat till tredjeman är Töpfer-fallet106. I 
detta fall validerade kommissionens beslut de åtgärder som redan hade vid-
tagits av Tyskland. EG-domstolen uttalade här att även om den nationella 
myndigheten hade en viss diskretion avseende sitt agerande innebar beslutet 

                                                 
101 Mål 25/62, Plaumann & Co. mot Kommissionen (REG 1963, s 181). 
102 Albors-Llorens, sid. 64. 
103 För exempel på detta se: Joined cases 106 and 107/63, Alfred Töpfer and Getreide-
Import Gesellschaft v. Commission [1965] ECR 405, Case 62/70, Werner A. Bock v. 
Commission [1971] ECR 897 och Case 11/82, SA Piraiki-Patraiki and others v. 
Commission [1985] ECR 207. 
104 Brown, sid. 140. 
105 På engelska används uttrycket ”margin of discretion”. 
106 Joined cases 106 and 107/63, Alfred Töpfer and Getreide-Import Gesellschaft v. 
Commission [1965] ECR 405. 
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de facto att kommissionen godkände medlemsstatens handlande och därmed 
ansåg domstolen att det kausala sambandet mellan beslutet och dess effekt 
var direkt.107

 
En viktig fråga när det gäller rekvisitet direkt berörd är hur EG-domstolen 
bedömer det utrymme för skönsmässig bedömning som den tredjeman som 
beslutet är riktat till har. Inom rättspraxis har detta varierat, då EG-dom-
stolen i vissa fall har valt att göra denna bedömning strikt och i andra fall 
mer tolerant. Vad som avgör hur EG-domstolen väljer att identifiera det 
kausala sambandet är för mig höljt i dunkel och som exempel på rättsfall där 
EG-domstolen valt helt olika sätt att bedöma frågan kan ges Alcan108 
respektive Bock109-fallen.110

 
I Alcan-fallet försökte tre belgiska företag få ett kommissionsbeslut ogiltig-
förklarat. Beslutet i sig var ett beslut riktat till Belgien och Luxemburg och i 
detta fall slog EG-domstolen fast att den enda effekt beslutet hade var att ge 
medlemsstaterna en befogenhet de inte tidigare haft. Alltså innebar beslutet 
inte ett överförande av rättigheter till möjliga förmånstagare av de resultat 
som medlemsstaternas ökade befogenheter möjligen skulle kunna inne-
bära.111 I detta fall kunde den belgiska myndigheten att välja hur den skulle 
använda sig av den befogenhet som överlåtits på medlemsstaten. Som en 
följd av detta kunde inte de sökande företagen anses direkt berörda av 
kommissionens beslut. Det beslut de var direkt berörda av var istället 
Belgiens beslut att utnyttja den överlåtna befogenheten. 
 
I Bock-fallet hade kommissionen auktoriserat Tyskland att vidta vissa 
handelsrättsliga skyddsåtgärder. Detta beslut ifrågasattes av Bock som ville 
ha beslutet ogiltigförklarat. Kommissionen åberopade här det resonemang 
som framkommit i Alcan-fallet och hävdade att Bock saknade talerätt. EG-
domstolen valde dock att anta en mer liberal hållning och förklarade att 
eftersom Tyskland i detta fall redan innan beslutet var fattat hade förklarat 
sina intentioner och hur de skulle komma att utnyttja kommissionens 
bemyndigande ansåg domstolen att det i realiteten inte längre förelåg något 
utrymme för skönsmässig bedömning för medlemsstaten. Det fanns därför 
ett klart direkt kausalt samband mellan beslutet och påverkan på Bocks 
intressen. Rekvisitet direkt berörd ansågs således vara uppfyllt.112

 

                                                 
107 Ibid, sid. 411. 
108 Case 69/69, SA Alcan Aluminium Raeren and others v. Commission [1970] ECR 385. 
109 Case 62/70, Werner A. Bock v. Commission [1971] ECR 897. 
110 För att få ett bredare spektrum över dessa skillnader i rättspraxis se även: Case 38/64, 
Getreide-Import Gesellschaft v. Commission [1965) ECR 203, Joined Cases 10 and 18/68, 
Società “Eridania” Zuccherifici Nazionlil and others v. Commission [1969] ECR 459, Case 
11/82, SA Piraiki-Patraiki and others v. Commission [1985] ECR 207 och Case 222/83, 
Municipality of Differdange v. Commission [1984] ECR 2889. 
111 Case 69/69, SA Alcan Aluminium Raeren and others v. Commission [1970] ECR 385 
punkt 8. 
112 Case 62/70, Werner A Bock v. Commission [1971] ECR 897 punkt 7. 
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De flesta av de tidiga rättsfall som EG-domstolen hade att arbeta med 
rörande rekvisitet direkt berörd rörde beslut som var riktade till medlems-
staterna. Det var därför naturligt med ett resonemang som slog fast att om 
medlemsstaterna hade en stor handlingsfrihet resulterade detta oftast i att de 
var att anse som ett mellanled med viss beslutanderätt. Därmed framstod 
effekten av de gemenskapsrättsliga besluten som ett indirekt resultat av det 
gemenskapsrättsliga handlandet och ett direkt resultat av medlemsstaternas 
skönsmässiga bedömning. Detta var fallet även då de agerade på be-
myndigande av Gemenskapen. I senare rättspraxis har detta resonemang 
frångåtts till förmån för en mer konkret definition av rekvisitet direkt berörd 
som också är tillämpligt i situationer då ett gemenskapsrättsligt beslut är 
riktat till en annan typ av tredjeman, vanligen en privat organisation, ett 
företag eller en sammanslutning av företag.113 Grundpelaren i det nya syn-
sätt EG-domstolen antagit är att, istället för att titta på tredjemans utrymme 
för skönsmässig bedömning, koncentrera sig på att undersöka om det finns 
ett kausalt orsakssamband mellan beslutet och det rättighetsingrepp som 
rättsubjektet påvisar. Ett sätt att bevisa att ett sådant orsakssamband saknas 
kan fortfarande vara att visa att tredjeman har ett betydelsefullt 
handlingsutrymme genom vilket resultatet av gemenskapsbeslutet kan 
påverkas och förändras.114

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att EG-domstolens praxis vad 
gäller rekvisitet direkt berörd har som sin raison d’être att försäkra sig om 
att de resultat som de sökande motsätter sig direkt härstammar från den 
gemenskapsrättsliga rättsakten utan inblandande inverkan av den tredjeman 
till vilken beslutet är riktat. Vidare kan sägas att rättspraxis på detta område 
kan tyckas något luddig och i hög grad beroende på hur EG-domstolen 
väljer att bedöma den eventuella handlingsfrihet som kan åligga tredjeman. 
Detta skapar en viss rättsosäkerhet på området men enligt Hartley skall ut-
vecklingen de senaste åren ha gått mot en mildare och mer liberal 
granskning av orsakssambandet och rekvisitet direkt berörd.115

 

4.3 Talan mot förordningar riktade till 
tredjeman 

Det framgår av den redogörelse som givits ovan att artikel 230 (4) EGF ute-
sluter a sensu contrario alla rättsakter som inte är i form av beslut från 
möjligheten att prövas i en ogiltighetstalan förd av enskilda fysiska och 
juridiska personer. Detta innebär att som huvudregel är förordningar och 
direktiv uteslutna från artikel 230 (4) räckvidd. Medlemsstaterna insåg dock 
den fara för upprätthållande av rättssäkerheten detta skulle kunna innebära 

                                                 
113 För exempel på detta se: Joined Cases 89 and 91/86, L’Étoile commerciale and 
Comptoir national technique agricole (CNTA) v. Commission [1987] ECR 3005 och Case 
126/83, STS Consorzio per Sistemi di Telecomunicazione via Satellite SpA v. Commission 
[1984] ECR 2769. 
114 Albors-Llorens, sid.73. 
115 Hartley, sid. 383 f och Albors-Llorens, sid. 72 f. 
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genom att gemenskapsinstitutionerna skulle ha möjlighet välja att genom-
driva ett beslut i formen av en förordning eller ett direktiv för att på detta 
sätt undkomma domstolsgranskning. För att undvika detta problem valde 
medlemsstaterna att skriva in i artikel 230 (4) andra momentet EGF att 
enskilda rättssubjekt skall tillåtas att föra talan även mot beslut som ut-
färdats i form av en förordning under förutsättning att denna rättsakt direkt 
och personligen berör rättssubjektet. Från artikelns ordalydelse framgår att 
det är tre rekvisit som måste uppfyllas för att en ogiltighetstalan mot en 
förordning enligt artikel 230 (4) EGF skall tillåtas. Då de två sistnämnda 
locus standi-rekvisiten, direkt och personligen berörd, är desamma som 
krävs för att en enskild fysisk eller juridisk person skall få föra talan mot ett 
beslut riktat till tredjeman, kommer jag i detta avsnitt huvudsakligen att 
fokusera på det tredje kravet, nämligen att det måste bevisas att rättsakten 
mot vilken talan förs till substansen är ett beslut trots att det formellt har 
karaktären av en förordning. 
 
Under kol- och stålfördraget fanns ingen reglering som tillät en talan förd av 
enskilda fysiska och juridiska personer mot ”förklädda” förordningar. 
Redan i kol- och stålunionens rättspraxis framträdde dock frågan huruvida 
en rättsakts formella karaktär skulle få avgöra om enskilda rättssubjekt 
skulle ha möjlighet att få rättsakten ogiltigförklarad. I ett av sina tidigare 
fall116  uttalade domstolen att avgörande för en rättsakts karaktär var inte 
dess formella utformning utan dess objektiva innehåll. Detta synsätt har EG-
domstolen hörsammat även i den gemenskapsrättsliga rättspraxisen. 
 

4.3.1 Prövan av en förordnings rättsliga karaktär   

Frågan om en enskild fysisk eller juridisk person skall få föra talan mot en 
förordning enligt artikel 230 (4) EGF är beroende av vilken rättslig karaktär 
rättsakten verkligen har. För att utreda detta måste det först och främst klar-
göras vilka subjektiva skillnader som finns mellan ett beslut och en 
förordning. I ett av de allra tidigaste rättsfallen på detta område117 förklarade 
EG-domstolen detta med hjälp av att hänvisa till artikel 249 i EG-fördraget. 
EG-domstolen sade att det inte kunde vara tillåtet att med hjälp av en 
extensiv tolkning av artikel 230 (4) EGF frångå de definitioner som gavs i 
den förstnämnda artikeln. De sökande hade i detta fall föreslagit att artikel 
173 (2), nuvarande 230 (4) EGF, skulle tolkas så att ordet beslut även kom 
att omfatta förordningar. På detta svarade EG-domstolen:  
 
”Denna extensiva tolkning strider mot det faktum att artikel 189 [nuvarande 
artikel 249] gör en tydlig åtskillnad mellan begreppen ”beslut” respektive 
”förordning”. Det är otänkbart att termen ”beslut” skulle användas i en 
annan betydelse i artikel 173 än den tekniska betydelse som framgår av 
artikel 189.”  
                                                 
116 Case 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique v. High Authority, [1956] ECR 245. 
Se även avsnitt 3.3.1. 
117 Förenade målen 16 och 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et 
légumes m.fl. mot rådet (REG 1962, s I-145). 

 47



 
Artikel 249 redogör för de olika typer av former som gemenskapsrättslig 
lagstiftning kan anta. I andra stycket anges att:  
 
”En förordning skall ha allmän giltighet. Den skall till alla delar vara 
bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat.” 
 
De tre karaktäristiska normativa dragen hos en förordning är, i enlighet med 
artikel 249 EGF, att de är generellt tillämpliga, bindande i sin helhet och 
direkt tillämpliga inom hela Gemenskapen. Det är det första rekvisitet som 
tydligast markerar den fundamentala skillnaden mellan förordningar och 
beslut, nämligen dess generella karaktär. Det är kring denna normativa 
kvalitet som den gemenskapsrättsliga rättspraxisen har kommit att kretsa. 
Beslut är individuella rättsakter, medan en förordning huvudsakligen är en 
normativ rättsakt som inte enbart binder gemenskapsinstitutionerna utan 
även medlemsstaterna och dess invånare. Skillnaden mellan beslut och 
förordning framgår ännu tydligare av artikel 249 (4) EGF som ger följande 
definition av ett beslut: 
 
”Ett beslut skall till alla delar vara bindande för dem som det är riktat till.” 
 
Denna definition klargör att en rättsakt i form av ett beslut har en annan 
kvalité än en förordning. Ett beslut är en rättsakt med individuell 
tillämpning och även om det är bindande i sin helhet gäller detta endast av-
seende de rättsubjekt till vilka beslutet är riktat. 
 
Det kan tyckas att EG-fördraget har definierat och särskiljt dessa rättsakter 
tillräckligt klart för att det inte skall uppkomma några problem när det gäller 
att avgöra vilka rättsakter som kan prövas under artikel 230 (4) EGF. I 
praktiken räcker dock inte denna definition, eftersom den har visat sig svår 
att tillämpa reellt.118 EG-domstolen har försökt att utveckla en rättspraxis 
där domstolen drar upp riktlinjer för hur det skall kunna avgöras huruvida 
en rättsakt är av individuell och inte generell karaktär och därmed utgör en 
rättsakt som kan ogiltigförklaras på talan av enskilda rättssubjekt.  
 
Denna rättspraxis har varit mycket fluktuerande och inkonsekvent. EG-
domstolen har växlat mellan två olika tillvägagångssätt för att avgöra 
huruvida kraven i artikel 230 (4) andra momentet EGF varit uppfyllda. 
Ibland har EG-domstolen tillämpat ett trestegstest där domstolen först 
fokuserat sig på rättsaktens normativa karaktär, sedan försökt avgöra huru-
vida rättsakten direkt och personligen berör den enskilde fysiska eller 
juridiska personen.119  Vid andra tillfällen har EG-domstolen valt ett mindre 
                                                 
118 Wyatt, Derrick, Dashwood, Alan, European Community Law, 3: e upplagan, Sweet & 
Maxwell, London 1993, sid.123 f (Härefter: Wyatt). 
119 Exempel på när detta tillvägagångssätt tillämpats i rättspraxis: Case 30/67, Industria 
Molitoria imolese v. Council [1968] ECR 115, Mål 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt GmbH 
mot rådet (REG 1968, s 351), Case 101/76, Koninklijke Scholten Honig v. Council and 
Commission [1977] ECR 797, Case 147/83, Münchener Import-Weinkellerei Herold 
Binderer v. Commission [1985] ECR 257, Case 40/84, Casteels PVBA v. Commission 
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strikt tillvägagångssätt och hoppat över analysen av rättsaktens subjektiva 
karaktär.120 Denna existens av två motstående judiciella trender inom EG-
domstolens rättspraxis har uppmärksammats både i doktrinen121 och inom 
EG-domstolen122. Ingen har dock kunnat förklara anledningen till denna 
inkonsekvens. Denna osäkerhet anser jag vara beklaglig och den resulterar i 
rättsosäkerhet eftersom det är svårt att med säkerhet förutsäga vilket av 
alternativen som EG-domstolen kommer att använda sig av i ett specifikt 
fall. Det kan också resultera i en viss orättvishet eftersom utfallet, vilket 
visas nedan, blir märkbart olika beroende på vilken av tolkningsmetoderna 
domstolen använder sig av.  
 

4.3.1.1 Trestegsmetoden 
 
I EG-domstolens tidigaste rättspraxis rådde det förvirring när det gällde be-
dömningen av om rekvisiten i artikel 230 (4) andra momentet EGF var 
uppfyllt. I Fruit de légumes-fallet123angav EG-domstolen att en förordning 
endast kunde prövas under artikel 230 (4) om rättsakten i realiteten utgjorde 
ett beslut. EG-domstolen beskrev sedan vilka karaktärsdrag som var typiska 
för en förordning respektive ett beslut.  
 
Av domen framgår tydligt att EG-domstolen menar att för att talan skall 
kunna tillåtas måste det först och främst slås fast att den rättsakt som prövas 
rent subjektivt är att anses som ett beslut. Den bedömning som EG-dom-
stolen i detta fall använde sig av för att avgöra vilken normativ karaktär som 
den i fallet aktuella rättsakten uppvisade har lett till en del förvirring. EG-
domstolen anger nämligen att denna bedömning skall göras genom att det 
undersöks huruvida rättsakten har allmän giltighet eller inte. EG-domstolen 
slår fast att: 
 
”Ett besluts särskilda egenskaper framgår av begränsningen till ”dem som 
det är riktat till”, medan en förordning, som väsentligen är av normerande 
karaktär, är tillämplig inte på en begränsad krets av angivna eller 
identifierbara adressater utan på en abstrakt angiven personkrets i sin hel-
het.”  
 

                                                                                                                            
[1985] ECR 667, Case 117/86, Union de Federaciones Agrarias de Espãna (UFADA) v. 
Council and Commission [1986] ECR 3255 och Joined Cases C-15 and 108/91, Bulck v. 
Commission[1992] ECR I-6061. 
120 Exempel på rättsfall då detta tillvägagångssätt har använts är: Case C-152/88, 
Sofrimport SARL v. Commission [1990] ECR I-2477, Case C-131/92, Thierry Arnaud and 
others v. Council [1993] ECR I-2573 och Case C-276/93, Chiquita Banana Company BV 
and others v. Council [1993) ECR I-3345. 
121 Albors-Llorens, sid. 103 f, Hartley, sid. 368 f och Greaves, Rosa, Locus Standi under 
Article 173 EEC when Seeking Annulment of a Regulation, (1986) 11 ELRev. 119-133, 
sid. 131 f (Härefter: Greaves). 
122 Opinion of Mr Advocate General Vilaça delivered on 21 January 1987. Case 333/85, 
Mannesmann-Röhrenwerke v. Council [1987] ECR 1381 på sid. 1390. 
123Förenade målen 16 och 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et 
légumes m.fl. mot rådet (REG 1962, s I-145). 
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Detta uttalande har av Albors-Llorens tolkats som om EG-domstolen 
menade att slå samman testet för en rättsakts rättsliga karaktär och testet för 
direkt berördhet.124  
 
I efterföljande rättsfall125 klargjorde dock EG-domstolen rättsläget genom 
att föreskriva att det tillvägagångssätt som beskrivs i Fruit de légumes-fallet 
går ut på att vidta tre separata tester av rättsakten, där det första testet går ut 
på att fastställa rättsaktens rättsliga karaktär. Detta test har i doktrinen 
kommit att kallas för det abstrakta uttryckstestet126, en benämning jag också 
kommer att använda mig av. Detta test framhåller att om en rättsakt är 
uttryckt i abstrakta och generellt normgivande termer är det en äkta 
förordning. Det spelar i dessa fall ingen roll om rättsakten i praktiken kan 
bevisas beröra endast ett fåtal personer tillhörande en klart definierbar 
sluten kategori. Ett tydligt bevis på att EG-domstolen tidigt började tillämpa 
det abstrakta uttryckstestet ges i Zuckerfabrik Watensted-fallet127 där dom-
stolen slog fast att: 
 
”En rättsakt förlorar inte sin karaktär av förordning därför att det med 
större eller mindre säkerhet kan fastställas hur många eller till och med 
vilka rättssubjekt som den vid en viss tidpunkt är tillämplig på, så länge som 
denna tillämpning sker på grundval av en objektiv, rättslig eller faktisk 
situation som anges i rättsakten och som överensstämmer med dess syfte. 
Att en rättsregel kan ha olika faktiska verkningar för olika rättssubjekt som 
den är tillämplig på strider inte mot dess förordningskaraktär, om den 
situation som rättsregeln hänför sig till är objektivt bestämd.” 
 
EG-domstolens resonemang i detta fall leder till slutsatsen att även i fall där 
den sökande kan anses tillhöra en sluten kategori och är både direkt och 
personligen berörd, kan han eller hon fortfarande nekas talerätt om rätts-
akten utgörs av en äkta förordning.  
 
Tillämpningen av det abstrakta uttryckstestet för att bestämma en rättakts 
rättsliga karaktär har använts av EG-domstolen i en mängd fall där rätts-
subjekten har tillhört både öppna128 och slutna129 kategorier. I vissa av dessa 

                                                 
124 Albors-Llorens, sid. 114. 
125 Se t.ex. Case 30/67, Industria Molitoria Imolese and others v. Council [1968] ECR 115.  
126 På engelska ”the abstract terminology test”. Se t.ex. Craig, sid. 466 f och Bernitz, sid. 
130. 
127 Mål 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt GmbH mot rådet (REG 1968, s 351). 
128 Se t.ex. Case 101/76, Koninklijke Scholten Honig NV v. Council and Commission 
[1977] ECR 797, Case 147/83, Münchener Import-Weinkellerei Herold Binderer GmbH v. 
Commission [1985] ECR 257, Case 40/84, Casteels PVBA v. Commission [1985] ECR 
667, Case 117/86, Union de Federaciones Agrarias de España (UFADA) v. Council and 
Commission [1986] ECR 3255, Joined cases C-15 and 108/91, Josef Buckl & Söhne OHG 
and others v. Commission[1992] ECR I-6061 och Mål C-96/01 P, The Galileo Company 
och Galileo International LLC mot rådet (REG 2002, s I.4025). 
129 Se t.ex. Joined  cases 103-109/78, Société des Usines de Beauport v. Council [1979] 
ECR 17, Case 162/78, Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG and Schlüter &Maack 
GmbH & Co. KG v. Commission [1979] ECR 3467, Case C-229/88, Cargill v. 
Commission [1990] ECR I-1303 och Mål C-345/00 P, Fédération nationale d'agriculture 
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rättsfall har EG-domstolen inte företagit någon utförlig undersökning av den 
ifrågasatta rättsakten utan bara konstaterat att den inte utgjort en äkta 
förordning130. I andra rättsfall har dock EG-domstolen gjort en mer in-
gående undersökning av rättsakten, men det var först i Moksel-fallet131 som 
EG-domstolen presenterade en utförlig redogörelse för de element som 
domstolen ansåg måste vara uppfyllda för att en rättsakt skall anses vara ett 
de facto beslut och inte en förordning och därmed bestå det abstrakta ut-
tryckstestet.  
 
I Moksel-fallet angav EG-domstolen att för att avgöra om en rättsakt var ett 
s.k. förklätt beslut132 skall rättsaktens syfte, dess grundläggande karaktär 
samt den struktur och det system som den ifrågasatta rättsakten framträder i 
undersökas. För att kunna förstå rättsaktens syfte och struktur och kunna 
förstå det system som rättsakten i det här fallet var en del av undersökte EG-
domstolen den ifrågasatta förordningens preambel. I denna preambel ut-
trycktes målen och bakgrunden till förordningen. Med hjälp av dessa, och 
även genom att se på de ordval och uttryckssätt som används i preambeln, 
menade EG-domstolen att den kunde dra slutsatsen att det rörde sig om en 
generell rättsakt med en så bred och omfattande påverkan att det stod klart 
att det var fråga om en förordning, inte ett beslut.133 Avseende rättsaktens 
rättsliga karaktär framhöll EG-domstolen att en och samma bestämmelse 
inte samtidigt kunde vara både ett beslut och en förordning.134

 
Kraven för att uppfylla det abstrakta uttryckstestet är stränga. Detta har 
resulterat i att det har varit svårt för enskilda fysiska och juridiska personer 
att få till stånd en ogiltighetstalan i fall där den rättsakt de motsatt sig har 
haft formen av en förordning.  De allra flesta fallen har fallit redan på kravet 
att det måste bevisas vara ett förklätt beslut. I flertalet fall har EG-dom-
stolen inte ens brytt sig om att gå in och undersöka huruvida rekvisiten 
direkt och personligen berörd har varit uppfyllda.135 Det finns dock ett fåtal 
fall där det abstrakta uttryckstestet har ansetts uppfyllt och där även de två 
övriga talerättskraven varit infriade. Ett exempel på detta är Roquette 
Frères-fallet136 där EG-domstolen, tack vare att företaget var uttryckligen 
omnämnt och utpekat i förordningen, kunde sluta sig till att det var fråga om 
en rättsakt av mindre generell karaktär.137  
 
                                                                                                                            
biologique des régions de France (FNAB), Syndicat européen des transformateurs et 
disributeurs de produits de l'agriculture biologique (Setrab) och Est Distribution Biogam 
SARL mot rådet (REG 2001, s I-3811). 
130 Se t.ex. Case 40/84, Casteels PVBA v. Commission [1985] ECR 667 punkt 10 och Case 
117/86, Union de Federaciones Agrarias de Espãna (UFADA) v. Council and Commission 
[1986] ECR 3255 punkt 9-11. 
131 Case 45/81, Moksel v. Commission [1982] ECR 1129. 
132 På engelska ”disguised decision”. Se t.ex. Albors-Llorens, sid. 121. 
133 Case 45/81, Moksel v. Commission [1982] ECR 1129 punkt 15-16. 
134 Se även avsnitt 4.3.2. 
135 Albors-Llorens, sid. 112 f. 
136 Mål 138/79, SA Roquette Frères mot rådet (REG 1980, s 3333). 
137 Ibid, punkt 16.  Se också det likartade Case 139/79, Maizena GmbH v. Council [1980] 
ECR 3393. 
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4.3.1.2 Tvåstegsmetoden 
 
Den ovan beskrivna trestegsmetoden, i vilket det abstrakta uttryckstestet 
utgjort det första steget, resulterar i en strikt rättspraxis och under denna har 
det varit svårt för en enskild fysisk eller juridisk person att få till stånd en 
ogiltighetsförklaring. I vissa fall, särskilt under de senaste två 
decennierna138, har EG-domstolen valt att ignorera det abstrakta 
uttryckstestet och istället använda sig av en tvåstegsmetod som i huvudsak 
bygger på resonemanget kring slutna och öppna kategorier för att avgöra 
huruvida enskilda rättssubjekt skall anses uppfylla locus standi-rekvisiten i 
artikel 230 (4) andra moment EGF.  
 
I denna grupp av rättsfall har EG-domstolen valt att strunta i att företa en 
separat utredning av rättsaktens legala karaktär. EG-domstolen har istället 
fokuserat sin utredning kring de två locus standi-rekvisiten personligen och 
direkt berörd.139 Det har i doktrinen140 framhållits att Sofrimport-fallet141 
från 1990 kan ses som en vändpunkt i EG-domstolens konservativa in-
ställning till ogiltigförklaring av förordningar som den har kommit till 
uttryck genom den praxis som följer trestegsmetoden.  
 
Före Sofrimport-fallet hade EG-domstolen avgjort de flesta fall rörande 
ogiltighetsförklaring av en rättsakt som till formen var en förordning med 
hjälp av trestegsmetoden och det abstrakta uttryckstestet. Endast vid tre 
tillfällen hade denna rättspraxis frångåtts.142 Efter Sofrimport-fallet har fler-
talet fall som involverar förordningar som påverkar öppna eller blandade 
kategorier blivit avgjorda enbart med hjälp av tvåstegsmetoden143 och där 
har EG-domstolen fokuserat på frågan om rekvisiten personligen och direkt 
berörd varit uppfyllda. I fall där den enskilda fysiska eller juridiska per-
sonen kunnat visa på att förordningen har berört honom eller henne direkt 
och personligen har EG-domstolen utifrån detta dragit slutsatsen att rätts-
akten saknar den generella karaktär som är utmärkande för en förordning 
och att det därför måste vara fråga om ett förklätt beslut som kan 
ogiltighetsförklaras enligt artikel 230 (4) EGF. 
 

4.3.2 Partiell ogiltighetsförklaring  

Oavsett vilken av metoderna som EG-domstolen har valt att använda sig av 
för att avgöra om kraven i artikel 230 (4) andra momentet EGF är uppfyllda 
                                                 
138 Albors-Llorens, sid. 104 och 138 f. 
139 Se avsnitt 4.2.1 respektive 4.2.2. 
140 Ablors-Llorens, sid. 139, Craig, 1998, sid 468 och Hartley, sid. 374. 
141 Case C-152/88, Sofrimport SARL v. Commission [1990] ECR I-2477. 
142 Detta skedde i Case 40/64, Marcello Sgarlata and others v. Commission [1965] ECR 
215, Case 123/77, Unione Nazionlae Importatorio e Commercianti Motoveicoli Esteri 
(UNICME) and others v. Council [1978] ECR 845 och Case 333/85, Mannesmann-
Röhrenwerke AG and Paderwerk Gebr. Benteler GmbH & Co. v. Council [1987] ECR 
1381. 
143 Se t.ex. Case C-131/92, Thierry Arnaud and others v. Council [1993] ECR I-2573 och 
Case C-276/93, Chiquita Banana Company BV and others v. Council [1993] ECR I-3345.  
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har EG-domstolen också konstaterat att det kan förhålla sig på ett sådant sätt 
att rättsakten i stort är en förordning medan en viss bestämmelse i 
förordningen kan anses ha karaktären av ett beslut. Därmed kan det vara 
tillåtet för ett rättssubjekt som är direkt och personligen berörd att föra en 
talan om partiell ogiltigförklaring av förordningen, så vitt avser denna be-
stämmelse. Som exempel på detta kan hänvisas till Fruits et légumes-
fallet144 där EG-domstolen slog fast att: 
 
”Om en rättsakt under dessa omständigheter av sin upphovsman betecknas 
som en förordning men innehåller bestämmelser av den arten att de berör 
vissa fysiska eller juridiska personer på ett inte enbart direkt utan även 
personligt sätt, måste det medges – utan att det påverkar frågan om 
rättsakten i dess helhet med rätta kan betecknas som en förordning – att i 
varje fall dessa bestämmelser inte har karaktären av en förordning. 
Följaktligen kan dessa personer föra talan om ogiltighetsförklaring av dem 
enligt artikel 173 andra stycket [motsvarande nuvarande artikel 230 (4) 
EGF]”. 
 
En till detta resonemang närbesläktad fråga är om det är möjligt att en 
förordning kan anses ha karaktären av en generell förordning i relation till 
vissa rättssubjekt samtidigt som den har ett besluts subjektiva karaktär i re-
lation till andra rättssubjekt, något som i doktrinen har betecknats som 
”hybridförordningar”.145  Denna idé har dock avvisats av EG-domstolen i 
Moksel-fallet146. Detta gäller dock inte i de fall där rättsakten som helhet 
kan anses vara en förordning samtidigt som en viss bestämmelse kan anses i 
realiteten vara ett beslut eller en mängd sammanslagna beslut.147

 

4.4 Talan riktad mot direktiv 

Artikel 230 (4) i EG-fördraget är utformad på ett sådant sätt och har en 
sådan ordalydelse att det framstår som i det närmaste omöjligt för enskilda 
fysiska och juridiska personer att väcka en ogiltighetstalan mot ett 
gemenskapsrättsligt direktiv. För det första omnämns överhuvudtaget inte 
direktiv i artikeln, vilket innebär att för att tillåta en enskild att föra talan 
mot en sådan rättsakt skulle domstolen vara tvungen att använda sig av en 
extensiv tolkning av artikel 230 (4) EGF och frångå dess uttryckliga lydelse. 
För det andra gör ett direktivs uppbyggnad och rättsliga karaktär det mycket 
svårt för enskilda rättssubjekt att bevisa att de är personligen berörda av 
direktivet, enligt den strikta innebörd som detta locus standi-rekvisit har 

                                                 
144 Förenade målen 16 och 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et 
légumes m.fl. mot rådet (REG 1962, s I-145). 
145 Albors-Llorens, sid. 115. Se också: Opinion of Mr Advocate General Vilaça delivered 
on 21 January 1987. Case 333/85, Mannesmann-Röhrenwerke AG and Paderwerk Gebr. 
Benteler GmbH & Co. V. Council [1987] ECR 1381 på sid. 1391. 
146 Case 45/8, Moksel v. Commission [1982] ECR 1129 punkt 18. 
147 Se t.ex. Case C-354/87, Weddel & Co. BV v. Commission [1990] ECR I-3847 punkt 
23. 
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givits i domstolens rättspraxis. 148 För det tredje är det besvärligt för 
enskilda rättssubjekt som vill få ett direktiv ogiltigförklarat att lyckas bevisa 
att direktivet berör dem direkt, eftersom ett direktivs utmärkande drag består 
i att det lämnar utrymme för medlemsstaterna att välja metod och tillväga-
gångssätt för att möta och tillämpa de krav och bestämmelser som föreskrivs 
i direktivet. Artikel 249 i EG-fördraget föreskriver nämligen att: 
 
”Ett direktiv skall med avseende på det resultat som skall uppnås vara 
bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat, men skall överlåta åt 
de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för 
genomförande.” 
 
Det är därför svårt för ett rättssubjekt att lyckas påvisa att det ifrågasatta 
direktivet utgör en komplett uppsättning av regler som är tillräckligt 
specificerade i sig själva och inte kräver någon särskild implementerings-
reglering från medlemsstaternas sida.149  
 
Dessa argument, som tydligt visar på vissa, i artikel 230 (4) EGF inne-
boende, hinder mot att godkänna enskilda fysiska och juridiska personer 
talerätt mot direktiv, har beaktats och diskuterats i doktrinen.150  Detta har 
skett särskilt med beaktande av att EG-domstolen vid vissa tillfällen i sin 
rättspraxis angående ogiltighetsförklaring mot förordningar valt att tillämpa 
en tvåstegsmetod där domstolen hoppat över det abstrakta uttryckstestet och 
avgörandet huruvida rättsakten till karaktären kan anses som egentligen 
varande ett beslut och istället enbart prövat om rättsakten uppfyllt locus 
standi-rekvisiten direkt och personligen berörd.151 Utifrån detta har vissa 
författare dragit slutsatsen att en liknande inställning kan förväntas från EG-
domstolen angående direktiv. Om bara kraven på direkt och personlig be-
rördhet kan uppfyllas borde det inte ha någon betydelse i vilken form rätts-
akten presenteras.152 Som kritik mot detta kan hävdas att förordningar 
uttryckligen omnämns i artikel 230 (4) EGF och tillåter prövning om 
rekvisiten på direkt och personligen berörd är uppfyllda, medan ett mot-
svarande omnämnande av direktiv helt saknas i artikeln. 
 
Det var först i slutet av 80-talet som EG-domstolen själv fick möjlighet att 
utreda och klargöra rättsläget. I det s.k. Gibraltar-fallet153 försökte 
Gibraltars styrelse få ett direktiv, utfärdat av rådet, ogiltigförklarat. EG-
domstolen började med att hänvisa till sin tidigare domstolspraxis154. Där 
har domstolen slagit fast att termen "beslut" som används i artikel 230 (4) i 

                                                 
148 Ward, Angela, Judicial Review and the Rights of Private Parties in the EC Law, Oxford 
University Press, Oxford 2000, sid. 230 f. (Härefter: Ward). 
149 Ward, sid. 230. Se även avsnitt 4.2.1 och 4.2.2. 
150 Se t.ex. Albors-Llorens, sid. 170 f, Ward, sid.230 f och Wyatt, sid. 124. 
151 Se avsnitt 4.3.1.2. 
152 Albors-Llorens, sid. 170 f och Ward, sid.230 f. 
153 Mål C-298/89, Government of Gibraltar mot rådet, (REG 1993, s I-3605). 
154 Förenade målen 16 och 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et 
légumes m.fl. mot Europeiska ekonomiska gemenskapens råd (REG 1962, s I-145). Se 
även avsnitt 4.3.1 ovan. 
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EG-fördraget har den tekniska betydelse som följer av artikel 249 i samma 
fördrag och att kriteriet för att skilja mellan en normativ rättsakt och ett 
beslut i den mening som avses i sistnämnda artikel skall sökas i huruvida 
rättsakten i fråga har allmän giltighet eller inte. Därefter gick EG-domstolen 
vidare och påpekade att i sin tidigare rättspraxis har domstolen visat att ett 
direktiv är att beteckna som en rättsakt med allmän giltighet.155Dessutom 
påpekade EG-domstolen att: 
 
”det skall vidare erinras om att ett direktiv, även om det i princip inte är 
bindande för andra än dem det riktar sig till, dvs. medlemsstaterna, 
vanligen ändå utgör en form av indirekt lagstiftning.” 156

 
EG-domstolen fortsatte sedan med att hänvisa till ett direktivs allmänna 
giltighet. Dess rättsliga karaktär påverkas inte av att det med större eller 
mindre säkerhet kan fastställas hur många, eller till och med vilka rätts-
subjekt, som direktivet vid en viss tidpunkt är tillämplig på. Detta gäller 
enligt domstolen så länge som tillämpningen sker på grundval av en 
objektiv, rättslig eller faktisk situation som anges i direktivet och som 
överensstämmer med dess syfte.157  
 
Rättsfallet kan sägas uttrycka uppfattningen att så länge det inte kan bevisas 
att en bestämmelse i direktivet, eller direktivet i sin helhet, är tillräckligt 
specifikt och snävt utformat att det kan likställas med ett förklätt beslut, kan 
direktiv anses vara immuna mot ogiltighetsförklaringar av enskilda 
rättssubjekt under artikel 230 (4) i EG-fördraget.  
 
I ett senare rättsfall, det s.k. Asocarne-fallet158, antog EG-domstolen ett 
något annorlunda förhållningssätt till frågan om enskilda rättssubjekt 
förmåga att föra talan mot ett direktiv under artikel 230 (4) EGF. EG-
domstolen valde i detta fall att utgå från det faktum att artikel 230 (4) enligt 
sin lydelse inte tillåter en sådan talan, varken mot direktiv eller mot beslut 
antagna i formen av ett direktiv. EG-domstolen förklarade att anledningen 
till att detta var fallet, var att i fråga om direktiv är beskyddandet av de 
enskildas rättsäkerhet upprätthållet genom att de nationella domstolarna har 
möjlighet att granska den reglering som direktivet föreskriver genom en 
prövning av den nationella lagstiftning som verkställer direktivet.159

 
EG-domstolen konstaterade även att om den skulle välja att frångå artikel 
230 (4) ordalydelse och behandla direktiv på ett motsvarande sätt som 

                                                 
155 Mål 70/83, Gerda Kloppenburg mot Finanzamt Leer (REG 1984, s 533) punkt 11 och 
Mål 160/88 R, Europeiska förbundet för djurhälsa m.fl. mot rådet (REG 1988, s 4121) 
punkt 28. 
156 Mål C-298/89, Government of Gibraltar mot rådet, (REG 1993, s I-3605) punkt 16. 
157 Ibid, punkt 17. 
158 Case T-99/94, Asociación Española de Empresas de la Carne v. Council [1994] ECR 
II-873, överklagad till EG-domstolen som fastslog Förstainstansrättens beslut och Case 
C-10/95 P, Asociación Española de Empresas de la Carne v. Council [1995] ECR I-4149. 
159 Case T-99/94, Asociación Española de Empresas de la Carne v. Council [1994] ECR 
II-873 punkt 17. 
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förordningar rörde det sig i detta fall inte om ett förklätt beslut eftersom det 
var fråga om en normativ rättsakt med generell tillämpning som var riktat 
till en generell och abstrakt kategori rättssubjekt och som dessutom krävde 
ett agerande160 av de tredjemän (medlemsstaterna) som det var riktat till.161 I 
detta fall gjorde EG-domstolen här en bedömning av direktivets rättsliga 
karaktär motsvarade den bedömning som görs av förordningar genom det 
abstrakta uttryckstestet.  
 
I ett av de senaste rättsfallen på området, det s.k. Tobak-målet162, frångick 
dock EG-domstolen detta resonemang något när domstolen konstaterade att: 
 
”enbart den omständigheten att artikel 7 utgör en del av en rättsakt som - 
vilket sökandena har medgett - har normativ karaktär och således utgör ett 
egentligt direktiv, och inte ett beslut som benämnts "direktiv", inte i sig är 
tillräcklig för att utesluta möjligheten att artikeln kan beröra dem direkt och 
personligen.” 163

 
I detta fall tillämpade EG-domstolen motsvarande resonemang som använts 
avseende vissa förordningar och valde att bortse från problematiken kring 
rättaktens karaktär. Istället använde domstolen sig av tvåstegsmetoden för 
att avgöra om rättssubjektet skulle få föra talan om ogiltighetsförklaring mot 
direktivet. I Tobak-fallet uppfyllde dock inte de sökande locus standi-
rekvisitet direkt berörd och därför kom talan att avvisas. Det resonemang 
som presenteras i fallet är dock anmärkningsvärt och visar på en upp-
luckrande trend avseende bedömningen av enskilda rättssubjekts talerätt 
mot direktiv. 
 

4.5 Särskilda rättsområden 

EG-domstolens praxis vad gäller talerätt för enskilda fysiska och juridiska 
personer under artikel 230 (4) i EG-fördraget har generellt behandlats strikt. 
EG-domstolen har ofta valt att tolka artikeln strängt efter dess ordalydelse 
och har dessutom valt att ge de rekvisit som tas upp i artikeln inskränkande 
definitioner. Denna allmänt återhållsamma inställning har EG-domstolen 
dock låtit luckras upp inom vissa områden som berör något som i doktrinen 
beskrivs som ”kvasi-judiciella avgöranden”.164 De områden som främst 
berörs och avgörs genom sådana avgöranden återfinns inom de gemenskaps-
rättsliga områdena som behandlar institutionsbeslut angående statligt stöd, 
anti-dumping och konkurrensbegränsande åtgärder.  
 

                                                 
160 I form av implementering i nationella lag. 
161 Case T-99/94, Asociación Española de Empresas de la Carne v. Council [1994] ECR 
II-873 punkt 18. 
162 Mål T-223/01, Japan Tobacco Inc. and JT International SA mot Europaparlamentet och 
rådet (REG 2002, s II-3259). 
163 Ibid, punkt 30. 
164 Hartley, sid 369. 
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Ett av de främsta rättsfallen på det konkurrensrättsliga området är det s.k. 
Metro-fallet165 som tydligt visar EG-domstolens inställning till att tillåta 
talerätt för rättsubjekt till vilka det ursprungliga beslutet inte varit riktat. 
Metro var ett självbetjäningsgrossistföretag som hade vänt sig till 
kommissionen med ett klagomål om att ett annat företag, SABA, handlade i 
strid med artikel 81 i EG-fördraget eftersom de hade ett försäljningssystem 
som exkluderade självbetjäningsgrossister. Kommissioner vidtog en ut-
redning som slutade i att kommissionen antog ett beslut som frikände 
SABA. Metro väckte då talan mot detta beslut och önskade få det ogiltig-
förklarat. Det sätt på vilket EG-domstolen avgjorde frågan om Metro skulle 
tillåtas talerätt är ett tydligt bevis på domstolens liberalare hållning. EG-
domstolen bestämde sig nämligen för att frångå sin vanliga restriktiva 
tolkning av begreppet personligen berörd166och slog istället fast att då det i 
fallet var tydligt att det sökande rättsubjektet hade ett legitimt intresse kunde 
locus standi-rekvisitet anses uppfyllt. Att Metro hade ett legitimt intresse 
framstod som tydligt, enligt EG-domstolen, tack vara det faktum att Metro 
hade klagat till kommissionen. Det var till följd av detta klagomål som 
kommissionen inledde den process som slutligen kom att resultera i det 
ifrågasatta beslutet.167  
 
Ett motsvarande tillvägagångssätt har EG-domstolen också använt inom 
områdena för statligt stöd168 och anti-dumping169. Även inom dessa om-
råden pekar rättspraxis på att EG-domstolen valt att frångå sina strikta 
definitioner av locus standi-rekvisiten direkt och personligen berörd. Istället 
har EG-domstolen använt sig av ett tillvägagångssätt där dessa rekvisit för 
det första behandlas tillsammans, om kravet på direkt berördhet över huvud 
taget har omnämnts. För det andra har dessa rekvisit ansetts vara uppfyllda 
om de sökande rättssubjekten antingen kan påvisa att de på något sätt varit 
processuellt involverad i den process som lett fram till de ifrågasatta 
gemenskapsrättsakterna eller att de tack vare faktiska omständigheter kan 
påvisa att rättssubjektets marknadsposition påverkas170 av rättsakten.171  

                                                 
165 Mål 26/76, Metro SB-Grossmärkte GmbH & Co. Kg mot Kommissionen (REG 1977, 
s 431). 
166 Se ovan avsnitt 4.2.1. 
167 Mål 26/76, Metro SB-Grossmärkte GmbH & Co. Kg mot Kommissionen (REG 1977, s 
431) punkt 13. 
168 Se t.ex. Mål 169/84, Compagnie française de l’azote (Cofaz) SA mot kommissionen 
(REG 1986, s 391) och Mål C-198/91, William Cook plc mot kommissionen (REG 1993, 
s I-2487). Se också Mål 730/79, Philip Morris Holland BV mot kommissionen (REG 1980, 
s 2671) där kommissionen inte ens har ifrågasatt om talerätt föreligger. 
169 Se bland annat de s.k. Japanese Ball-Bearing-fallen: Mål 113/77, NTN Toyo Bearing 
Company Ltd. m.fl. mot rådet (REG 1979, s 1185), Mål 118/77, Import Standard Office 
(ISO) mot rådet (REG 1979, s 1277), Mål 119/77, Nippon Seiko KK m.fl. mot rådet och 
kommissionen (REG 1979, s 1303), Mål 120/77, Koyo Seiko Co. Ltd. m.fl. mot rådet 
(REG 1979, s 1337) och Mål 121/77, Nachi Fujikoshi Corporation m.fl. mot rådet (REG 
1979, s 1363).  Se också: Mål 264/82, Timex Corporation mot rådet och kommissionen 
(REG 1985, s 849) och Case C-358/89, Extramet Industrie SA v. Council [1991] ECR 
I-2501. 
170 Se närmare: Mål T-2/93, Société anonyme à partivipation ouvrière Compagnie nationale 
Air France mot kommissionen (REG 1994, s II-323) punkt 43-47 och Mål T-3/93, Société 
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Att EG-domstolen inom dessa områden, som typiskt präglas av att de före-
gås av någon typ av procedur där rättssubjektet har inbjudits att delta, valt 
att frångå sin generellt strikta tolkning av artikel 230 (4) EGF framgår också 
tydligt inom området för anti-dumping. Detta område präglas av att alla 
föreskrifter om att utfärda anti-dumpningsavgifter enligt Förordning 
1423/88172 måste tas i formen av en förordning. Om EG-domstolen hade 
valt att hålla fast vid sin vanliga, restriktiva, inställning hade domstolen i 
dessa fall stött på i huvudsak två problem. 
 
För det första skulle det bli i det närmaste omöjligt för enskilda rättssubjekt 
att få dessa rättsakter ogiltigförklarade eftersom det abstrakta uttryckstestet i 
dessa fall ytterst sällan skulle kunna uppfyllas. Detta skulle framstå som 
mycket orättvist och otillfredsställande eftersom det i dessa fall finns en stor 
grupp av intresserade tredjemän - exportörer, importörer och klaganden - 
som aktivt deltagit i den process som lett upp till antagandet av den aktuella 
förordningen. Dessa tredjemän har också vissa processuella rättigheter som 
garanteras enligt Förordning 2423/88173 som måste beaktas. Att garantera 
dessa rättigheter, men sedan inte tillåta samma rättssubjekt att föra talan mot 
slutprodukten, framstår som inkonsekvent och irrationellt.  
 
För det andra skulle EG-domstolen ställas inför ett problem i de fall dom-
stolen kom fram till att det abstrakta uttryckstestet var uppfyllt och dom-
stolen därmed förklarade att förordningen egentligen var ett förklätt beslut. 
Det skulle innebära att beslutet om att införa anti-dumping avgifter var an-
tagna i fel format och därmed skulle EG-domstolen automatiskt vara 
tvungen att upphäva förordningen.174

 
För att undkomma detta besvärliga läge antog EG-domstolen i Allied 
Corporations mot kommissionen175 en mycket liberal inställning som inne-
bar att domstolen helt struntade i att företa något test av rättsaktens 
normativa karaktär och istället direkt prövade om locus standi-rekvisiten 
personligen och direkt berörd var uppfyllda. Även angående dessa rekvisit 
vidhölls en liberal tolkning och domstolen gick tillväga på ett sätt som 
motsvarar det som beskrivits ovan för Metro-fallet. 

                                                                                                                            
anonyme à partivipation ouvrière Compagnie nationale Air France mot kommissionen 
(REG 1994, s II-121) punkt 47. 
171 Albors-Llorens, sid. 161 f. 
172 Council Regulation (EEC) No 1423/88 of 24 May 1988 on the granting of aid for 
certain varieties of rice of the Indica type or profile in Portugal, Official Journal L 131, 
27/05/1988 p. 0001. 
173 Rådets förordning (EEG) nr. 2423/88 av den 11 juli 1988 om skydd mot dumpad eller 
subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska ekonomiska 
gemenskapen, Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr. L 209, 02/08/1988 
s. 0001-0017. 
174 Hartley, sid. 379. 
175 Förenade målen 239 och 257/82, Allied Corporation m.fl. mot kommissionen 
(REG 1984, s 1005). 
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5 Den senaste utvecklingen  
I och med att EG-domstolen inom de särskilda områdena konkurrensrätt, 
statligt stöd och anti-dumping valde att frångå de strikta locus standi-
rekvisiten och den stränga tolkningen avseende enskilda rättssubjekts 
möjlighet att få äkta förordningar ogiltigförklarade, började det påtalas att 
en liberal förändring kanske var på väg också utanför detta område.176 Ett 
flertal fall har också under det senaste decenniet kommit upp till prövning 
inför EG-domstolen, som därmed haft möjlighet att förändra sin tolkning av 
de rekvisit som föreskrivs enligt artikel 230 (4). 
 

5.1 Cordoníu: Ett försök att liberalisera locus 
standi-rekvisiten i rättspraxis 

1994 gav EG-domstolen en dom i en talerättslig fråga, angående ett enskilt 
företags rätt att få en bestämmelse i rådets förordning 2045/89177 ogiltigför-
klarat, som antydde en liberal förändring i domstolens sätt att angripa de 
talerättsliga problemen under artikel 230 (4) i EG-fördraget. I detta fall, som 
i doktrinen är känt som Codorníu-fallet178, valde EG-domstolen att, för det 
första, angripa frågan om rättsaktens rättsliga karaktär på ett nytt sätt179 och 
för det andra, uppvisa en frikostigare inställning till bedömningen av 
rekvisitet personligen berörd. 
 
Rättsfallet handlade om det spanska företaget Codorníu SA som sedan flera 
decennier tillverkat och sålt sina mousserande kvalitetsviner under det 
spanska varumärket ”Gran Cremant de Codorníu”. I och med ikraft-
trädandet av den nya förordningen kom företaget att förbjudas att fortsätta 
använda detta varumärke eftersom uttrycket ”crémant” fortsättningsvis 
endast skulle få användas av mousserande kvalitetsviner framställda i 
Frankrike och Luxemburg. Denna bestämmelse innebar att förordningen 
skulle övertrumfa den nationella varumärkesrätten. Detta motsatte sig före-
taget och krävde rättsakten ogiltigförklarande. 
 
I utredningen av om Codorníu skulle anses taleberättigad började EG-dom-
stolen med att konstatera att enligt artikel 230 (4) EGF får en enskild fysisk 
eller juridisk person endast föra talan om ogiltighetsförklaring av en 
förordning under det villkoret att bestämmelserna i förordningen faktiskt 

                                                 
176 Craig, sid. 466 f och Ward, sid. 221 f. 
177 Rådets förordning (EEG) nr. 2045/ 89 av den 19 juni 1989 om ändring av förordning 
(EEG)  nr. 3309/85 om allmänna bestämmelser för beskrivning och presentation av 
mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid EGT nr. L 367, 16/12/1989 
S. 0071. 
178 Mål C-309/89, Codorníu SA mot rådet (REG 1994, s I-1853). 
179 Med undantag för den rättspraxis som EG-domstolen uppvisat inom de särskilda 
områdena konkurrensrätt, statlig stöd och anti-dumping, se närmare avsnitt 4.5. 
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utgör ett beslut. Efter att ha redogjort för detta sitt klassiska synsätt antog 
EG-domstolen en ny inställning och gjorde uttalandet att: 
 
”även om den omtvistade bestämmelsen på grund av sin beskaffenhet och 
räckvidd och enligt de kriterier som anges i artikel 173 andra stycket i 
fördraget [nuvarande artikel 230 fjärde stycket] har karaktären av 
förordning i och med att den är tillämplig på näringsidkare i allmänhet, 
hindrar detta inte att vissa näringsidkare kan beröras personligen av 
den.”180

 
EG-domstolen slog alltså fast att, även om det efter ett företagande av det 
abstrakta uttryckstestet kan hållas för säkert att det är fråga om en äkta 
förordning, kan domstolen bortse från detta och gå vidare i bedömningen 
och undersöka om de övriga locus standi-rekvisiten direkt och personligen 
berörd är uppfyllda. Vad EG-domstolen konstaterade var att det är 
acceptabelt att ogiltigförklara även förordningar under artikel 230 (4) 181, 
något som domstolen i tidigare rättspraxis tagit avstånd ifrån. Samma attityd 
känns dock igen inom den rättspraxis som vuxit fram kring anti-dumpings 
frågor, men dessa resonemang hade fram till avgörandet i Codorníu ansetts 
vara exklusivt tillämplig på detta särskilda område som ett resultat av dess 
kvasi-judiciella karaktär.  
 
Den liberala tolkningen som erbjöds i Codorníu har inte genomgående upp-
rätthållits i den gemenskapsrättsliga rättspraxisen. Istället har 
Förstainstansrätten, som 1993 tog över jurisdiktionen för dessa fall, i många 
fall valt att återgå till den konservativa synen på talerätten, som innebär att 
för att en bestämmelse i en förordning skall kunna ogiltigförklaras krävs det 
att bestämmelsen i realiteten utgör ett förklätt beslut.182

 
I ett aktuellt rättsfall183 som kom framför EG-domstolen efter ett över-
klagande från Förstainstansrätten, finns det vissa tendenser som tyder på att 
domstolen inte helt har övergivit tanken på att vissa äkta förordningar, i fall 
där det råder speciella omständigheter liknande dem som rådde i Codorníu-
fallet, skall kunna ogiltighetsförklaras på talan av enskilda rättssubjekt så 
länge kraven på direkt och personlig berördhet är uppfyllda.184  
 
Om denna antydan kvarstår eller utvecklas i framtida rättspraxis skulle det 
kunna innebära att en enskild fysisk eller juridisk person i vissa fall skulle 
                                                 
180 Mål C-309/89, Codorníu SA mot rådet (REG 1994, s I-1853) punkt 19. 
181 Se framförallt Craig, sid. 468-473. 
182 Detta framgår tydligt i Case T-489/93, Unifruit Hellas EPE v. Commission [1994] ECR 
II-1201 punkt 20 där Förstainstansrätten sa att: “the admissibility of proceedings instituted 
by an individual for a declaration that a measure is void [is] dependent on the fulfilment of 
the condition that the contested measure, although in the form of a Regulation, in fact 
constitutes a Decision which is of direct and individual concern to him.”. Se också: Case 
T-476/93, FRSEA and FNSEA v. Council [1993] ECR II-1187 och Mål T-107/94, 
Christina Kik mot rådet och kommissionen (REG 1995, s II-1717).  
183 Mål C-96/01 P, The Galileo Company och Galileo International LLC mot rådet (REG 
2002, s I-4025). 
184 Ibid, punkt 22. 
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kunna få till stånd en ogiltighetsprövning av en äkta förordning. För att det 
enskilda rättssubjektet skall kunna vinna sin talan måste denne dock kunna 
påvisa att locus standi-rekvisiten direkt och personligen berörd är uppfylld 
och detta är som visats ovan ingen lätt uppgift. Codorníu-fallet har av vissa i 
doktrinen185 setts som ett tecken på att EG-domstolen avser att göra testet av 
kriteriet personligen berörd något lättare. I detta fall verkade EG-domstolen 
lätta på de strikta krav som föreskrivs i Plaumann-testet. Domstolen erkände 
att när det är fråga om en rättsakt som innebär ett upphävande av redan 
existerande och traditionellt erkända rättigheter, kan kriteriet personligen 
berört anses vara uppfyllt om det står klart att de rättigheter som riskerar att 
upphävas, som varumärkesrätten i Codorníu-fallet, är föreskrivna och har 
tillämpats av den sökande.186  Denna liberala utveckling har inte kunnat 
spåras i den efterföljande rättspraxisen, men den har inte heller motbevisats. 
Detta kan innebära att EG-domstolen, i speciella fall med särskilda om-
ständigheter, återigen kan tänka sig att frångå det strikta Plaumann-testet 
och erkänna andra faktiska omständigheter som kan anses bevisa att rätts-
subjektet är personligen berörd. 
 

5.2 Stichting Greenpeace: Krav på 
liberalisering med hänvisning till 
rättsskyddsprincipen 

Inom det gemenskapsrättsliga rättssystemet är det möjligt för enskilda 
fysiska och juridiska personer att föra ogiltighetstalan mot nationella regler 
som implementerar gemenskapsrättsakter inför nationell domstol. För att 
undvika att detta leder till att gemenskaprätten tolkas på olika sätt i olika 
medlemsstater har ett särskilt underställningsförfarande införts, genom 
vilket de nationella domstolarna kan, och ibland skall, begära 
förhandsavgörande från EG-domstolen.187  Nationella domstolar anses vara 
oförmögna att förklara en gemenskapsrättsakt ogiltig. 188 Denna kompetens 
tillkommer enbart EG-domstolen. Detta innebär att om en nationell domstol 
tvekar om huruvida en gemenskapsrättsakt är giltig, är den skyldig att 
begära ett förhandsavgörande enligt artikel 234 EGF.189

 
Det formella resultatet av att EG-domstolen i ett förhandsavgörande 
förklarar att en gemenskapsrättsakt är rättsstridig, är att rättsakten inte 
kommer att tillämpas i det aktuella fallet. I det s.k. Milch-fallet190 uttalade 
domstolen att ett förhandsavgörande har bindande, prejudicerande, karaktär 
                                                 
185 Craig, sid. 469. 
186 Mål C-309/89, Codorníu SA mot rådet (REG 1994, s I-1853) punkt 20-22. 
187 Se artikel 234 i EG-fördraget. 
188 Mål 314/85, Firma Foto-Frost mot hauptzollamt Lubeck (REG 1987, s 4199). 
189 Jag kommer här inte gå in på de regler och rekvisit som måste vara uppfyllda för att EG-
domstolen skall ta upp ett förhandsavgörande eftersom det inte faller inom ramen för denna 
uppsats omfång, men för en lätt och överskådlig förklaring av dessa regler kan jag hänvisa 
till Bernitz, kapitel 9. 
190 Mål 29/68, Milch- Fett und Eier-kontor mot rådet och kommissionen (REG 1969, 
s 165).  
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eftersom om den nationella processen, som ligger till grund för förfrågan till 
domstolen, avgörs på basis av gemenskapsrätten så är den nationella dom-
stolen tvungen att följa förhandsavgörandet. Detta innebär dock inte att 
rättsakten anses vara ogiltigförklarad på ett motsvarande sätt som om EG-
domstolen hade uttalat att rättsakten var ogiltig under artikel 230 i EG-
fördraget.  
 
De senaste åren har det kommit upp fall där parterna hävdar att de bör 
tillåtas föra en ogiltighetstalan mot en gemenskaprättsakt eftersom de anser 
att en process under artikel 234 skulle hämma dem. Således hävdade den 
sökande i CNPAAP-fallet191 att förfarandet under artikel 234 EGF riskerade 
att dra ut på tiden, vilket skulle resultera i en beaktansvärd skada för 
företaget. Förstainstansrätten slog dock fast att risken för tidsutdräkt inte 
kan medföra att en talan om ogiltigförklaring som har väckts av en fysisk 
eller juridisk person som för övrigt inte uppfyller locus standi-rekvisiten i 
artikel 230 (4) EGF, kan tas upp till sakprövning. 
 
Bakgrunden till denna kategori av fall är att EG-domstolens allmänna rätts-
praxis omfattar principen att ett enskilt rättssubjekt som anser sig berövad 
en rättighet eller en fördel på grund av en gemenskapsåtgärd skall ha rätt att 
föra talan om huruvida denna åtgärd är lagenlig och därigenom få till stånd 
en fullständig domstolsprövning av denna fråga. 
 
I det s.k. Stichting Greenpeace-fallet192 framförde de sökande som en an-
ledning193 till att EG-domstolen skulle bryta med sin traditionellt restriktiva 
rättspraxis att om domstolen använde sin vanliga strikta tolkning, skulle det 
innebära att de sökande var förhindrade att få det rättighetsingrepp, som den 
gemenskapsrättsliga akten innebar, prövad inför domstol. Detta, menade de 
sökande, skulle innebära ett orimligt vakuum i det rättsäkerhetssystem som 
de ansåg att gemenskapsrätten bör erbjuda.194  
 
I sitt yttrande195 diskuterade Generaladvokat Cosmas detta påstående om 
risk för déni de justice i det fall EG-domstolen avslog de sökandes talan på 
grund av bristande talerätt. Efter att ha undersökt de faktiska förhållandena i 
fallet konstaterade han att de sökande hade försökt hindra genomförandet av 
de i gemenskapsrättsakten beslutade handlingarna genom att väcka talan i 
de behöriga nationella domstolarna men att ingen av dessa domstolar valt att 
                                                 
191 Mål 87/95 P, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei 
procuratori mot rådet, (REG 1996, s I-2003).  
192 Mål C-321/95 P, Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) e.a. mot 
kommissionen (REG 1998, s I-1651).  
193 För en ingående redogörelse för de övriga anledningarna och kritik av domstolens 
resonemang kring dessa se: Jans, Jan H., European Environmental Law, 2: a upplagan, 
Europa Law Publishing, Grönigen 2000, sid. 217-220 (härefter: Jans) och Ward, sid. 
239-245. 
194 Mål C-321/95 P, Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) e.a. mot 
kommissionen (REG 1998, s I-1651) punkt 19-20. 
195 Förslag till avgörande av generaladvokat Cosmas föredraget den 23 september 1997. 
Mål C-321/95 P, Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) e.a. mot 
kommissionen (REG 1998, s I-1651). 
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hänskjuta en tolkningsfråga till EG-domstolen i fråga om lagenligheten av 
kommissionens omtvistade beslut. Generaladvokaten anförde också att han 
inte heller kunde se hur frågan om den gemenskapsrättsliga rättsakten på ett 
naturligt sätt skulle kunna komma upp i de nationella förhandlingarna, 
eftersom de endast skulle komma att behandla frågan om det nationella 
administrativa beslutet som tagits angående verkställigheten av det om-
tvistade beslutet. Cosmas fortsatte med att slå fast att även om en sådan 
sidofråga skulle kunna komma upp till behandling i det nationella 
förfarandet, skulle det rättighetsskydd, som därigenom skulle kunna 
erbjudas, vara undermåligt. Detta understryker Generaladvokaten genom att 
framhålla att: 
 
”det skydd som den nationella domstolen eventuellt skulle kunna erbjuda 
emellertid inte är så omfattande och fullständigt som det som sökandena 
hade fått om deras talan vid förstainstansrätten hade vunnit bifall. Den 
nationella domstolens behörighet kan inte utsträckas till att omfatta frågan 
om lagenligheten av själva bidraget och än mindre föranleda att 
kommissionens beslut om att fortsätta utge bidrag ogiltigförklaras.” 196

 
EG-domstolen följde inte den av Generaladvokat Cosmas valda banan, utan 
domstolen valde istället att förneka att en vägran att tillåta de sökande att 
föra en ogiltighetstalan mot det gemenskapsrättsliga beslutet skulle medföra 
déni de justice. EG-domstolen anförde nämligen att: 
 
”Även om de olika målen vid de nationella domstolarna och målet vid 
förstainstansrätten har olika tvisteföremål, är dock grunden för dem samma 
rättigheter för enskilda enligt direktiv 85/337, varför dessa rättigheter i 
förevarande fall skyddas fullt ut av de nationella domstolarna, vilka, i 
förekommande fall med stöd av artikel 177 [nuvarande artikel 234], kan 
inge en begäran om förhandsavgörande till domstolen.”197

 
Detta uttalande visar på att EG-domstolen inte lät sig övertygas om att en 
generösare tolkning av artikel 230 (4) EGF krävs för att möta den grund-
läggande rättsskyddsprincipen. Uttalandet är dock tvetydigt. Samtidigt som 
det helt förhindrar möjligheten för de sökande i fallet att få till stånd en 
ogiltighetsprövning, lämnar det dörren på glänt avseende frågan om en 
liberalare tolkning för att möta kravet på att enskilda rättssubjekt skall ha 
rätt till domstolsprövning i fall där deras rättigheter har kränkts. EG-dom-
stolens uttalande skulle nämligen kunna tolkas som att, i fall där de sökande 
bevisligen inte kan få till stånd en prövning i nationell domstol bör de 
tillåtas talan under artikel 230 (4) även om de inte uppfyller rekvisiten 
direkt och personligen berörd. 198

 

                                                 
196 Ibid, punkt 74. 
197 Mål C-321/95 P, Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) e.a. mot 
kommissionen (REG 1998, s I-1651) punkt 33. 
198 För kritik av detta sätt att hantera frågan se framförallt: Jans, sid. 219 f och Ward, sid. 
242 f.  
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5.3 UPA och Jégo-Quéré: Två steg framåt och 
ett stort steg bakåt 

Under senvåren 2002 avgavs ett yttrande, ett beslut av Förstainstansrätten 
och en dom av EG-domstolen som kom att påverka riktlinjerna för locus 
standi-rekvisiten för enskilda fysiska och juridiska personer enligt artikel 
230 (4) EGF. 
 
Det hela började med att en spansk sammanslutning, UPA, överklagade ett 
beslut där Förstainstansrätten hade avslagit deras begäran av ogiltig-
förklaring av en gemenskapsrättslig förordning, med hänvisning till att UPA 
inte uppfyllde kriteriet personligen berörd och därmed saknade talerätt 
enligt artikel 230 (4) EGF. I sitt överklagande till EG-domstolen hävdade 
UPA bland annat att beslutet att avvisa talan innebar en kränkning av 
UPA: s grundläggande rätt till domstolsprövning, som den kommer till ut-
tryck i de gemenskapsrättsliga rättsprinciperna.  
 
Enligt UPA medförde Förstainstansrättens bedömning av kriterierna i artikel 
230 (4), som var gjord i enlighet med den strikta rättspraxis som ovan be-
skrivits, att UPA hindrades från att få sin talan om rättighetsintrång prövad i 
domstol. Enligt UPA borde gemenskapens domstolar endast avvisa en talan 
när en undersökning av relevanta bestämmelser i nationell rätt visar på att 
det finns en möjlighet för den enskilde att få till stånd en prövning av rätts-
aktens lagenlighet i EG-domstolen, genom en begäran om förhands-
avgörande från en nationell domstol. En liknande möjlighet fanns inte av-
seende UPA: s fall i den spanska rätten. UPA ansåg därför att för att 
undvika déni de justice var EG-domstolen tvungen att upphäva 
Förstainstansens beslut och tillåta UPA att föra talan mot förordningen trots 
att de inte kunde anses vara personligen berörda av rättsakten.199  
 

5.3.1 Generaladvokatens yttrande i UPA-fallet 

Generaladvokat Jacobs, som hade att utkomma med ett yttrande i UPA-
fallet lade stor vikt på resonemanget kring déni de justice. Han började med 
att undersöka om utsikten till förhandsavgörande kunde ses som en 
fullständig och verklig möjlighet att få till stånd en domstolsprövning av 
giltigheten av gemenskapsrättsakter. Han konstaterade att: 
 
”domstolens rättspraxis omfattar principen att en enskild som anser sig 
berövad en rättighet eller en fördel på grund av en gemenskapsåtgärd skall 
ha rätt att föra talan om huruvida denna åtgärd är lagenlig och därigenom 
få till stånd en fullständig domstolsprövning av denna fråga.” 200

  
                                                 
199 Mål C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores mot rådet (REG 2002, s I-6677) punkt 
18. 
200Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 21 mars 2002. Mål 
C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores mot rådet (REG 2002, s I-6677) punkt 38. 
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Han hänvisade till att denna rättsprövningsprincip grundades på medlems-
staterna gemensamma konstitutionella traditioner samt på artiklarna 6 och 
13 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.201 Dessutom hänvisade generaladvokat Jacobs till 
artikel 47 i Europeiska unionens stadga som erkänner principen att: 
 
”Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har 
kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol.” 
 
Enligt Jacobs mening kunde dock inte förfarandet vid nationella domstolar 
anses säkerställa enskilda fysiska och juridiska personers rätt till en full-
ständig domstolsprövning av lagenligheten av Gemenskapens rättsakter. Att 
detta var fallet grundade han bland annat på det faktum att enskilda rätts-
subjekt i förfarandet med förhandsavgörande inte har något inflytande över 
huruvida den nationella domstolen skall begära förhandsavgörande. Jacobs 
framhöll också, att det i vissa fall kan vara omöjligt att få till stånd en 
domstolsprövning i mål där det inte finns någon möjlighet för den enskilde 
att ifrågasätta giltigheten av Gemenskapens rättsakter indirekt, till exempel i 
de fall där det inte finns några nationella genomförandebestämmelser att 
väcka talan mot. 
 
Generaladvokaten höll till viss del med UPA, men när det gällde sättet att 
råda bot på problemet med déni de justice föreslog han en annan lösning.  
Jacobs ansåg det inte lämpligt att göra som UPA föreslagit, och ålägga EG-
domstolen att först undersöka huruvida den sökande är förhindrad att föra 
talan mot gemenskapsrättsakten indirekt i nationell domstol och sedan i fall 
där absolut hinder föreligger, tillåta talan i enligt artikel 230 (4) trots att alla 
locus standi-rekvisit inte är uppfyllda. Detta skulle enligt Jacobs innebära 
att gemenskapsdomstolarna fick till uppgift att utreda och undersöka 
nationell lagstiftning och de nationella rättsystemen, vilket han inte ansåg 
lämpligt.202 Därför föreslog han istället att för att komma till rätta med 
problemen med déni de justice borde rättspraxis avseende tolkningen av 
begreppet personligen berörd förändras. Han motiverade denna ändring med 
att säga att: 
 
”Det finns inga övertygande skäl för att tolka det begreppet så att enskilda 
skall kunna särskiljas från alla andra personer på samma sätt som den 
person till vilken beslutet är riktat för att ha rätt att föra talan om 
giltigheten av gemenskapens rättsakter. En sådan tolkning medför att ju fler 
personer som berörs av en åtgärd, desto mindre är sannolikheten för att en 
rättslig prövning enligt artikel 230 fjärde stycket EG kommer till stånd.”203

 

                                                 
201 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
202 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 21 mars 2002. Mål 
C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores mot rådet (REG 2002, s I-6677) punkt 50-54. 
203 Ibid, punkt 59. 
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Generaladvokat Jacobs framhöll att en enskild person bör anses vara per-
sonligen berörd av en gemenskapsrättsakt om rättsakten påverkar eller 
sannolikt kommer att påverka den sökandes intressen negativt i väsentlig 
omfattning.204 Jacobs menade att en sådan ändring av tolkningen av locus 
standi-rekvisitet inte skulle strida mot ordalydelsen i artikel 230 (4) EGF, 
utan enbart skulle innebära att EG-domstolen valde att frångå en gammal 
och förlegad rättspraxis, något som domstolen hade frihet att göra och som 
den också tidigare gjort på andra rättsområden.205 Denna förändring skulle, 
enligt generaladvokatens mening, råda bot på rättprövningsproblemet. 
Samtidigt skulle den också innebära att artikel 230 (4) EGF kom att tolkas 
på samma extensiva sätt som resterande delen av artikeln. 
 

5.3.2 Förstarättsinstansens reaktion på generaladvokatens 
yttrande 

I början av maj år 2002 fick Förstainstansrätten möjlighet att ta ställning till 
generaladvokat Jacobs yttrande i UPA-fallet, då de ställdes inför ett 
liknande mål. I det s.k. Jégo-Quéré-fallet206 ville ett bolag få en 
gemenskapsrättslig förordning ogiltigförklarad och förstainstansrätten hade 
att pröva om kraven enligt 230 (4) EGF för att erkänna sökanden talerätt var 
uppfyllda. 
 
Förstainstansrätten började med att konstatera att locus standi-rekvisitet 
direkt berörd var uppfyllt, men däremot kunde den sökande inte anses per-
sonligen berörd enligt den rättspraxis som byggde på Plaumann-testet. 
Förstainstansrätten konstaterade att om den till följd av det bristande rek-
visitet valde att avvisa talan skulle det innebära att den sökande förvägrades 
den rätt till domstolsprövning som erkänns av EG-fördraget. Den enda 
möjlighet som kravstod för Jégo-Quéré var att försöka få till stånd en 
skadeståndstalan, då en sådan talan kan medföra att en rättsakt som antas 
vara rättstridig inte skall tillämpas i det aktuella fallet.  
 
Förstainstansrätten hade påverkats av generaladvokat Jacobs resonemang i 
sitt yttrande i UPA-fallet och det kom till uttryck i deras fortsatta resone-
mang. Domstolen hävdade nämligen att mot bakgrund av de generella 
principer som kommer till uttryck i EG-fördraget samt mot bakgrund av 
artiklarna 6 och 13 i EKMR och artikel 47 i Europeiska unionens stadga 
kunde det inte längre anses att förfarandena enligt artikel 234 EGF å ena 
sidan, och artiklarna 235 och 288 (2) EGF å andra sidan, innebar att 
enskilda rättssubjekt var garanterade en rätt till ett effektivt rättsmedel. 
  
Förstainstansrätten fortsatte i samma anda som Jacobs och konstaterade att 
även om det nuvarande systemet innebar en risk för déni de justice kunde 
inte det repareras genom att domstolen genom sin rättspraxis ändrade det 

                                                 
204 Ibid, punkt 60. 
205 Ibid, punkt 75. 
206 Mål T-177/01, Jégo-Quéré & Cie SA mot kommissionen (REG 2002, s II-2365). 
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rättsmedelssystem som inrättats genom EG-fördraget. En sådan lagstiftande 
makt ansåg sig domstolen inte ha. Däremot menade Förstainstansrätten, 
precis som generaladvokaten, att problemet gick att lösa genom att den re-
striktiva rättspraxis som tidigare förhärskat övergavs till förmån för en 
liberalare tolkning av rekvisitet personligen berörd.  
 
Den tolkning av locus standi-rekvisitet som Förstainstansrätten föreslog 
skiljer sig något från den generaladvokaten anfört i sitt yttrande, men det var 
av samma reformvänliga prägel. Detta framgår av det resonemang som 
domstolen för när de hävdar att:  
 
”för att säkerställa ett effektivt rättsligt skydd för enskilda, skall en fysisk 
eller juridisk person anses beröras personligen av en gemenskapsrättslig 
bestämmelse med allmän giltighet som berör honom direkt om 
bestämmelsen inverkar på hans rättsliga ställning på ett bestämt och 
omedelbart sätt genom att hans rättigheter begränsas eller att han åläggs 
skyldigheter.”207

 
Enligt Förstainstansrätten var det inte relevant, för att kunna göra en mot-
svarande bedömning hur många andra personer som också påverkades av 
rättsakten och inte heller i vilken situation dessa personer befann sig. 
Förstainstansrättens beslut var därmed ett totalt uppbrott från den gamla 
definitionen av locus standi-rekvisitet personligen berörd.  
 

5.3.3 EG-domstolens dom i UPA-fallet; en återgång till den 
strikta tolkningen av rekvisitet personligen berörd 

Efter dessa utspel av generaladvokaten och underinstansen förväntade sig 
många att EG-domstolen skulle följa den bana dessa två vikt in på och 
genomdriva en förändring av rättspraxis avseende rekvisitet personligen 
berörd. EG-domstolen visade dock i sin dom i UPA-fallet208 att den inte var 
fullt så lättledd. EG-domstolen anförde, precis som de båda övriga 
institutionerna, att enskilda fysiska och juridiska personer enligt 
gemenskapsrätten har tillgång till ett verksamt rättsligt skydd för sina rättig-
heter. I punkt 39 i domen slog EG-domstolen fast detta genom att hävda att 
denna rättighet 
 
”ingår bland gemenskapens allmänna rättsprinciper, som har sitt ursprung 
i medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och som har 
stadfästs i artiklarna 6 och 13 i Europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. 
 
Men, till skillnad från generaladvokaten, förespråkade EG-domstolen inte 
en ändring av sin egen rättspraxis för att komma till rätta med problemet 
med déni de justice, utan istället hävdade domstolen att i och med lojalitets-

                                                 
207 Ibid, punkt 51. 
208 Mål C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores mot rådet (REG 2002, s I-6677). 
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principen209 var detta en brist som låg på medlemsstatlig nivå och därför 
borde åtgärdas av medlemsstaterna.210 EG-domstolen slog sedan fast att: 
 
”en enskild inte [kan] anses ha rätt att föra talan om ogiltigförklaring direkt 
vid EG-domstolen endast av det skälet att det efter en konkret prövning vid 
EG-domstolen av nationella förfarandebestämmelser visas att denne saknar 
möjlighet att genom att föra talan vid nationell domstol få till stånd en 
prövning av den omtvistade rättsaktens giltighet.”211

 
EG-domstolen slog därefter fast att för att en enskild fysisk eller juridisk 
person skall få föra en ogiltighetstalan, krävs det att båda rekvisiten direkt 
och personligen berörd är uppfyllda och dessa kan inte tolkas på ett sådant 
att de villkor som uttryckligen föreskrivits i EG-fördraget åsidosätts och 
gemenskapsdomstolarna överskrider gränserna för sin behörighet.212 Med 
detta kan EG-domstolen antas ha menat att den tolkning som föreslagits av 
generaladvokaten och Förstainstansrätten skulle innebära en så genom-
gripande förändring att den skulle förändra artikel 230 (4) EGF utformning. 
Det skulle då inte vara fråga om en liten justering av rättspraxis, utan en 
omarbetning som i realiteten var en ändring av lagstiftande karaktär. Denna 
uppfattning av domstolens uttalande understöds av att EG-domstolen själv i 
punkt 45 konstaterade att: 
 
”Även om det förvisso går att föreställa sig ett annat system för prövning av 
lagenlighet av allmänt tillämpliga rättsakter än det som inrättats genom det 
ursprungliga fördraget, vilket i detta avseende aldrig har ändrats på något 
mer genomgripande sätt, ankommer det, om så skulle behövas, på 
medlemsstaterna att med tillämpning av artikel 48 EU besluta om 
nödvändiga ändringar i det nuvarande systemet.” 
 
Detta uttalande kan ses som en uppmaning till medlemsstaterna att vidta en 
sådan ändring, men det kan också kommenteras att EG-domstolen, som på-
visats ovan, har vidtagit mer genomgripande förändringar i sin rättspraxis 
och genom mycket fria tolkningar fått andra delar av artikel 230 att helt 
ändra innebörd och mening, utan att EG-domstolen har känt sig tvungen att 
ifrågasätta om en sådan förändring inte i realiteten motsvarar en stadge-
ändring som faller utanför domstolens kompetens. I UPA-fallet ansåg sig 
dock EG-domstolen bunden av sin tidigare restriktiva rättspraxis och oför-
mögen att ändra tolkningen av locus standi-rekvisitet personligen berörd. 
Det finns heller ingen ny rättspraxis på området som pekar på att detta inte 
kommer att upprätthållas av Förstainstansrätten. 

                                                 
209 Se artikel 10 EGF. 
210 Mål C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores mot rådet (REG 2002, s I-6677) punkt 
41. 
211Ibid, punkt 43. 
212 Ibid, punkt 44. 
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6 En analys av det rådande 
rättsläget ur ett rättsfilosofiskt 
perspektiv 
Rättspraxis angående enskilda fysiska och juridiska personers rätt att föra 
ogiltighetstalan enligt artikel 230 (4) i EG-fördraget är, som visats i tidigare 
kapitel, inte konstant. I olika rättsfall har EG-domstolen valt att tolka locus 
standi-rekvisiten på olika sätt och det har fått varierande resultat för 
enskilda rättssubjekts möjlighet att få till stånd en prövning av en 
gemenskapsrättslig rättsakt. Det är därför inte lätt att förstå och tolka den 
skiftande rättspraxis som uppvisas. Det är svårt att inse varför EG-dom-
stolen i en viss situation väljer en liberal inställning till hur locus standi-
rekvisiten skall uppfattas och andra gånger väljer att tolka artikel 230 (4) 
EGF restriktivt. Genom att betrakta rättsutvecklingen ur de två rätts-
filosofiska perspektiv som tidigare redogjorts för i denna uppsats kan en ny 
insikt i den obeständiga rättspraxisen erhållas.  
 

6.1 Det hobbeanska perspektivet 

Som jag visat i kapitel 2 i denna uppsats utgör den Europeiska 
Gemenskapen, enligt ett hobbeanskt synsätt, ett samarbete mellan själv-
ständiga suveräner i form av medlemsstaterna. Dessa suveräner agerar på 
den internationella marknaden som befinner sig i ett naturtillstånd. För att 
uppnå fördelar för sig själva och skapa en viss tillfällig säkerhet, har några 
av de europeiska suveränerna valt att komma fram till en överenskommelse 
som reglerar hur de skall handla i relation till varandra och gentemot andra, 
utanförstående, suveräner. Vad medlemsstaterna enligt det medlemsstats-
orienterade perspektivet har kommit överens om är en slags handlingsplan. 
Det är inte fråga om ett samhällskontrakt, eftersom ett samhällskontrakt 
skulle innebära att suveränerna gav ifrån sig all sin makt till en ny 
gemensam suverän, som sedan är den ende som har behörighet och makt att 
skapa och verkställa lagar och förordningar inom medlemsstaternas 
territorium. 
 
EG-fördraget hänvisar i sina artiklar till en viss maktöverföring från 
medlemsstaterna till de gemensamt upprättade gemenskapsinstitutionerna. 
Denna maktförskjutning skall inte misstas för den totala maktöverlämning 
som sker i och med upprättandet av ett samhällskontrakt. Enligt Hobbes kan 
nämligen, som framhölls i kapitel 2, en suverän aldrig lämna ifrån sig delar 
av sin makt och ändå fortsätta att vara suverän över sitt territorium. Ett 
hobbeanskt maktöverlämnande måste vara totalt och några halvmesyrer 
eller delad lagstiftningsmakt erkänns inte. Därför måste gemenskaps-
samarbete ur den medlemsstatsorienterade synvinkeln förstås som en 
gemensam uppgörelse mellan medlemsstaterna att upprätta ett gemensamt 
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system som ser till att varje medlemsstat håller sig till det som överens-
kommit medlemsstaterna emellan. EG-domstolens uppgift enligt denna lära 
är främst att lösa konflikter mellan medlemsstaterna, men även att hjälpa 
medlemsstaterna att kontrollera att deras avtalsparter håller sig till det som 
avtalats. 
 
Gemenskapsinstitutionerna har enligt detta synsätt ingen egen makt att stifta 
lagar eller att verkställa dem. All denna makt tillkommer uteslutande 
medlemsstaterna. De gemenskapsrättsliga rättsakter som kommit till under 
samarbetets fortskridande är att betrakta som ett resultat av överens-
kommelser medlemsstaterna emellan. Därmed är innehållet i rättsakterna 
inte att anse som bindande för suveränerna, eftersom en normativ rättsakt 
enligt Hobbes endast är bindande då den utgör en befallning från suveränen 
som givits en sådan normgivande kompetens genom samhällsfördraget. 
Eftersom det på gemenskapsrättslig nivå inte är fråga om ett uttryck för en 
överordnad suveräns vilja, kan medlemsstaterna inte bli bundna att följa de 
EG-rättsliga rättakterna mer än de är tvungna att hålla ett avgivet löfte.  
 
Medlemsstaterna agerar i ett naturtillstånd och det samarbete som de ut-
vecklat sinsemellan, i form av den Europeiska Gemenskapen, kommer de att 
stödja så länge som de anser att detta ger dem en fördel gentemot övriga 
aktörer på den internationella arenan. Detta innebär att medlemsstaterna 
kommer att upprätthålla och följa det gemenskapsrättsliga regelverket så 
länge detta gynnar dem. I fall där en gemenskapsrättslig rättsakt uppenbart 
missgynnar medlemsstaten kan den ändå välja att följa regeln, då medlems-
staten värderar samarbetet och den trygghet alliansen medför som till-
räckligt värdefull för att uppväga de nackdelar den specifika rättsakten 
medför. 
 
Enligt det medlemsstatsorienterade perspektivet får de gemenskapsrättsliga 
reglerna sin normativa karaktär i och med att medlemsstaterna inkorporerar 
dem i sin egen nationella lagstiftning. De blir då normativa befallningar från 
den nationella suveränen som invånarna är skyldiga att följa. Eftersom 
suveränen, enligt Hobbes rättsfilosofi, står utanför detta rättssystem och inte 
kan hållas bunden till sina egna regler, kommer heller inte medlemsstaterna 
på detta indirekta sätt att kunna hållas normativt ansvariga att följa det 
gemenskapsrättsliga regelverket. 
 
EG-domstolens funktion i det gemenskapsrättsliga systemet är, enligt detta 
synsätt, en institution där medlemsstaterna kan utöva bevakning av sina 
avtalspartners. Ur ett hobbeanskt perspektiv är det alltså naturligt att 
medlemsstaterna själva har en obegränsad talerätt inför domstolen. De 
gemenskapsrättsliga institutionerna ses inom denna lära som organ, upp-
rättade av representanter från medlemsstaterna, som förhandlar fram kom-
promisser enligt suveränernas vilja och därför är det naturligt att tillåta även 
dessa att föra talan i EG-domstolen för att påtala brott mot överens-
kommelsen. Att låta individer föra talan inför EG-domstolen är dock, enligt 
den medlemsstatsorienterade läran, ingen självklarhet. Enskilda rättssubjekt 
har tillåtits en begränsad talerätt eftersom det gynnar medlemsstaterna. Tale-
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rätt för enskilda rättssubjekt fyller en funktion i och med att enskilda fysiska 
och juridiska personer uppfattas som extra vakthundar på medlemsstaternas 
sida. De hjälper medlemsstaterna att bevaka sina intressen och ser till att 
deras avtalspartners håller sin del av det EG-rättsliga avtalet, som det 
kommer till uttryck i EG-fördraget. 
 
Rätten för en medlemsstats medborgare att åberopa gemenskapsrättsliga 
rättigheter mot gemenskapsrättens institutioner kan betraktas som ett sätt för 
medlemsstaterna att tillförsäkra att statens intressen bevakas. Det samma 
gäller rätten för den egna nationens medborgare att inför EG-domstolen föra 
talan mot en annan medlemsstat, då denna brustit i sin skyldighet gentemot 
de övriga medlemsstaterna och inte skyddat deras medborgares rättigheter i 
enlighet med de överenskommelser som uppkommit genom det europa-
rättsliga samarbetet. Enligt den medlemsstatsorienterade teorin kan däremot 
enskilda rättssubjekt inte tillåtas att i EG-domstolen föra en talan gentemot 
den egna medlemsstatens handlande, då EG-domstolen för det första saknar 
kompetens i frågan och medborgaren för det andra, inte får sätta sig upp 
emot sin suverän. 
 
Då det gäller ogiltighetstalan förda av enskilda fysiska och juridiska 
personer mot gemenskapsrättsliga rättsakter, har medlemsstaterna i artikel 
230 (4) i EG-fördraget kommit överens om en gemensam policy. Medlems-
staterna vill tillåta sina egna invånare att hjälpa dem i bevakandet av att de 
gemenskapsrättsliga institutionerna håller sig inom den överenskommelse 
som medlemsstaterna har kommit fram till och dragit upp i EG-fördraget. 
Eftersom enskilda rättssubjekt inte är de som är bäst lämpade att sköta 
denna syssla, har medlemsstaterna upprättat vissa restriktioner om när en 
sådan talan kan tillåtas. I artikel 230 (4) EGF anges, som redogjorts för i 
kapitel 3, att enskilda fysiska och juridiska personer får föra talan mot beslut 
som är riktade till rättssubjektet eller mot beslut, även antagna i formen av 
en förordning, som riktar sig mot tredjeman men som direkt och personligen 
berör rättsubjektet. 
 
Denna formulering lämnar, som jag påtalat i kapitel 4, ett stort tolknings-
utrymme för EG-domstolen. För att förstå domstolens rättspraxis på detta 
område måste beaktas att EG-domstolen, enligt det medlemsstatsorienterade 
perspektivet, inte har några skyldigheter gentemot de enskilda individerna, 
utan dess uppgift är att upprätthålla den överenskommelse som medlems-
staterna formulerat. EG-domstolen skall bevaka institutionerna så att de inte 
överskrider sina befogenheter eller tillämpar dem på ett sätt som strider mot 
medlemsstaternas gemensamma avsikt. Domstolen har också till uppgift att 
bevaka att ingen enskild medlemsstat missgynnas.  
 
Att det är medlemsstaterna som, betraktat ur ett hobbeanskt perspektiv, 
reglerar EG-domstolen handlande framgår tydligt av den tidiga 
gemenskapsrättsliga rättspraxisen. Under Kol- och stål gemenskapen 
försökte domstolen, som påvisats i kapitel 3, att genom en liberal tolkning 
av artikel 33 EKSG, få till stånd en extensiv talerätt för enskilda fysiska och 
juridiska personer. Denna extensiva tolkning av enskilda rättsubjekts 
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möjlighet att föra ogiltighetstalan avslogs av medlemsstaterna i och med att 
de valde att ge artikel 230 (4) i EG-fördraget en fortsatt restriktiv orda-
lydelse. Anledningen till varför medlemsstaterna ansåg det behövligt att 
konstruera detta restriktiva system kan vara att det fanns en oro inför den 
allmänna minskningen av de överstatliga elementen inom Gemenskapen 
jämfört med Kol- och stål unionen. Ur ett medlemsstatsorienterat perspektiv 
framstår det heller inte som nödvändigt med en ingående kontroll av 
kommissionen, med beaktande av dess minskade makt inom Gemenskapen. 
Samtidigt ville medlemsstaterna undvika att begränsa sin egen makt och sitt 
inflytande på samarbetets utformning genom en intensiv kontroll av rådets 
handlande, då rådet representerar medlemsstaterna. 
 

6.1.1 Rekvisitet personligen berörd ur en 
medlemsstatsorienterad synvinkel 

Enligt den hobbeanska läran var det naturligt för EG-domstolen att i sin 
tidiga rättspraxis, angående tolkningen av artikel 230 (4) EGF, erkänna 
medlemsstaternas uttryckta vilja och välja en mycket restriktiv tolkning av 
artikeln, som domstolen gjorde i Plaumann-fallet. Eftersom talerätten enligt 
det medlemsstatsorienterade synsättet inte är till för att skydda individen, 
utan enbart fungerar som ett indirekt skydd för medlemsstaterna, innebär det 
ingen rättssäkerhetsförlust att tolka bestämmelsen i artikel 230 (4) EGF så 
snävt att den medför ett faktiskt hinder för de flesta enskilda rättsubjekt att 
få föra talan inför domstolen. Gemenskapen har enligt det medlemsstats-
orienterade perspektivet inga skyldigheter gentemot de enskilda individerna. 
Det är också på detta sätt som det första extensiva uttalandet i Plaumann-
fallet skall förstås. När EG-domstolen slår fast att den språkliga utform-
ningen av artikel 230 (4) EGF motiverar en extensiv tolkning, upprätthåller 
den möjligheten för enskilda individer att agera som bevakande represen-
tanter för sin medlemsstat.  
 
EG-domstolens restriktiva tolkning av locus standi-rekvisitet personligen 
berörd kan, ur ett hobbeanskt perspektiv, ses som att EG-domstolen följer 
de riktlinjer de fått av medlemsstaterna och tolkar bestämmelsen i artikel 
230 (4) EGF restriktivt. Medlemsstaterna är, enligt det medlemsstats-
orienterade synsättet, de som i främsta rummet skall garanteras talerätt, 
medan talerätt för enskilda rättssubjekt enbart skall tillåtas sekundärt i den 
mån det tillåts av medlemsstaterna för att fylla en av medlemsstaterna 
önskad kontrollfunktion. Genom att avslå domstolens liberalare tolkning av 
enskildas talerätt under artikel 33 EKSG har medlemsstaterna givit klara 
riktlinjer till EG-domstolen om att inte vara för liberal i tillåtandet av 
ogiltighetsförklaringar på talan av enskilda fysiska eller juridiska personer. 
Genom att upprätta en strikt tolkning av rekvisitet personligen berörd följer 
domstolen medlemsstaternas vilja.  
 
Istället upprättar EG-domstolen ett tolkningsförfarande som enbart tillåter 
talerätt till enskilda rättsubjekt då gemenskapsinstitutionerna försöker und-
komma en granskning genom att rikta ett personligt beslut till en tredjeman. 
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Det är logiskt ur ett medlemsstatsorienterat perspektiv att EG-domstolen 
skall anta denna hållning, eftersom i de fall gemenskapsinstitutionerna riktar 
sina beslut till en tredjeman, försöker de förhindra den kontrollfunktion som 
individerna är tilltänkta att ha. Medlemsstaterna vill att enskilda skall ha 
möjlighet att kontrollera de områden som är av specifik och individuell 
karaktär, eftersom det inte är troligt att medlemsstaterna själva skulle vara 
uppmärksamma på dessa småförseelser. Om talan inte skulle tillåtas i fall 
där gemenskapinstitutionen valt att adressera beslutet till en tredjeman, finns 
risken att dessa förseelser, vilka trots allt strider mot gemenskaps-
överenskommelsen, inte skulle uppmärksammas. Därför är det ur ett 
medlemsstatsorienterat perspektiv rätt att EG-domstolen väljer att tolka 
rekvisitet personligen berörd på ett sätt som innebär att talan i dessa fall kan 
föras av det enskilda berörda rättssubjektet, som i Töpfer-fallet.  
 
EG-domstolens rättspraxis, att oftare tillåta talan då det enskilda 
rättsubjektet tillhör en sluten kategori än i fall då rättssubjektet kan hänföras 
till en öppen kategori, kan bättre förstås med detta resonemang i beaktande. 
Ur ett medlemsstatsorienterat perspektiv är det troligare att medlemsstaten 
själv uppmärksammar situationen om den berör en öppen och omfattande 
kategori, än om rättsakten enbart påverkar ett fåtal rättssubjekt. Om det 
gemenskapsrättsliga beslutet enbart berör en sluten kategori, är risken större 
att detta inte kommer till medlemsstatens kännedom och det är därför av 
större vikt att de enskilda rättssubjekten i denna situation antar sin roll som 
bevakare av upprätthållandet av medlemsstaternas överenskommelse. De 
utfall av en liberalare tolkning av detta rekvisit i fall som berör öppna kate-
gorier, som exempelvis Les Verts-fallet, är däremot svåra att förstå och för-
klara ur ett medlemsstatsorienterat perspektiv. De tidigare angivna resone-
mangen till hur EG-domstolen bör tolka rekvisitet personligen berörd över-
ges i dessa fall av domstolen, utan en hobbeanskt hållbar motivering. 
 

6.1.2 Rekvisitet direkt berörd ur en medlemsstatsorienterad 
synvinkel 

EG-domstolens restriktiva tolkning av rekvisitet direkt berörd kan även det 
förstås ur ett medlemsstatsorienterat perspektiv. Enligt en hobbeansk förstå-
else av gemenskapssamarbetet är det medlemsstaterna som är suveränerna 
och de som har makten. Vidare är EG-rätten inte bindande för medlems-
staterna. Det är därför naturligt att i de fall då ett gemenskapsrättsligt beslut 
lämnar ett utrymme för en medlemsstat att vidta en skönsmässig bedömning 
kan en enskild fysisk eller juridisk person inte erkännas en rätt att ifråga-
sätta detta handlande. En sådan rätt har, som visats tidigare, inte en individ 
mot sin suverän. För EG-domstolen att erkänna och upprätthålla en sådan 
rätt vore inte enbart felaktigt, det ligger också utanför domstolens kompe-
tens.  
 
En del av den rättspraxis som finns angående locus standi-rekvisitet direkt 
berörd kan därför kritiseras ur ett hobbeanskt perspektiv, eftersom dom-
stolen har tolkat huruvida medlemsstaterna gjort en skönsmässig be-
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dömning, som i exempelvis Bock-fallet. I strikt hobbeansk anda borde EG-
domstolen inte tolka rekvisitet personligen berörd extensivt. Detta skulle 
kunna strida mot syftet med att låta enskilda rättssubjekt föra ogiltighets-
talan mot gemenskapsrättsliga beslut. Syftet är att se till att de gemenskaps-
rättsliga institutionerna håller sig inom de av medlemsstaterna uppdragna 
ramarna för sin kompetens, inte att ifrågasätta medlemsstaternas agerande 
gentemot sina egna medborgare. 
 

6.1.3 En medlemsstatsorienterad överblick över rätten att 
föra talan mot förordningar och direktiv  

Avseende den rättspraxis som finns angående enskilda fysiska och juridiska 
personers möjlighet att föra ogiltighetstalan mot en gemenskapsrättslig 
förordning, bör det beaktas att medlemsstaterna även här valt att sätta upp 
restriktiva kriterier i artikel 230 (4) EGF. Ur en hobbeansk synvinkel måste 
EG-domstolen alltid tolka gemenskapsrättens ordalydelse strikt. Därmed 
framstår det som klart att ur ett medlemsstatsorienterat perspektiv bör 
enskilda rättssubjekt inte kunna föra talan mot äkta förordningar. En 
anledning till att medlemsstaterna anser det olämpligt att en förordning 
ogiltigförklaras på ett enskilt rättssubjekts begäran är de omfattande konse-
kvenser som en ogiltighetsförklaring av en förordning får för EG-rätten. 
Dessa är betydligt större än konsekvenserna av att ett beslut, som har en mer 
begränsad inverkan, ogiltigförklaras.  
 
Här bör också uppmärksammas att vid EG-fördragets författande krävdes 
det att rådet var enigt för att det skulle kunna stifta förordningar. Att då låta 
en enskild få möjligheten att riva upp något som vanligtvis krävt långa för-
handlingar och mycket kompromissande för att uppnå var inte populärt hos 
medlemsstaterna. De ansåg det heller inte som felaktigt eller orimligt att 
begränsa de enskildas talerätt på detta sätt. Av de två metoder som ut-
vecklats i praxis är det därför trestegsmetoden, som innehåller en prövning 
av rättsaktens rättsliga karaktär, som ur ett hobbeanskt perspektiv kan anses 
vara det riktiga. EG-domstolens bedömning i Codorníu-fallet, där domstolen 
överger prövningen av rättsaktens rättsliga karaktär och indirekt erkänner 
ogiltighetstalan mot äkta förordningar, kan således inte anses vara förenligt 
med den rättsfilosofiska lära som får sitt uttryck i den medlemsstats-
orienterade uppfattningen av gemenskapsrätten.  
 
Med beaktande av vad som ovan anförts, kan det ur ett medlemsstats-
orienterat perspektiv inte heller anses vara acceptabelt att EG-domstolen tar 
till sin uppgift att pröva huruvida ett direktiv i praktiken motsvarar ett 
beslut, vilket kan ogiltigförklaras på talan av en enskild fysisk eller juridisk 
person. En sådan rättspraxis strider mot ordalydelsen i artikel 230 (4) EGF 
och innebär att EG-domstolen ger sig själv en kompetens som inte med-
givits av medlemsstaterna. Enligt det medlemsstatsorienterade perspektivet 
har EG-domstolen ingen behörighet att pröva direktivs giltighet på talan av 
enskilda rättssubjekt. Detta är helt i anda med den hobbeanska grundidén att 
det är medlemsstaterna som är suveränerna och har makten över sina rätts-
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subjekt. Att låta ett sådant rättssubjekt sätta sig upp mot medlemsstatens sätt 
att implementera och verkställa ett direktiv är därför otänkbart. 

6.1.4 Den senaste utvecklingen ur en medlemsstatsorienterad 
synvinkel 

Även delar av utvecklingen inom EG-domstolens rättspraxis de senaste åren 
är svåra att motivera och förklara ur ett medlemsstatsorienterat perspektiv. 
Diskussionen som förs i Stichting Greenpeace-fallet, om krav på en 
liberalisering för att uppfylla rättsskyddsprincipen, är irrationell och grund-
lös ur ett hobbeanskt betraktelsesätt. Detta följer av att Hobbes rättsfilosofi 
inte erkänner att individerna i ett samhälle kan ha fundamentala rättigheter 
som strider mot suveränens önskningar. Individerna har endast de rättigheter 
som suveränen erkänner och skyddar genom sin lagstiftning. En enskild 
individ kan aldrig åberopa en grundläggande rättighet gentemot suveränen 
eftersom den enskilde har en absolut lydnadsplikt gentemot suveränen som 
endast undantar rätten till liv. Ur detta resonemang följer att det vore absurt 
att tolka medlemsstaternas önskningar avseende enskildas talerätt tvärt emot 
de viljeyttringar som medlemsstaterna avgivit bara för att säkra att de 
enskildas rättigheter inte åsidosätts. Dubbelt absurt blir det när det beaktas 
att enligt den medlemsstatsorienterade läran existerar det inga fundamentala 
rättigheter på gemenskapsrättslig nivå. 
 
I UPA-fallet, som är ett av de allra senaste rättsfallen som behandlar locus 
standi-rekvisiten i artikel 230 (4) EGF, har EG-domstolen, ur ett hobbeanskt 
perspektiv, återgått till sin ursprungliga position att hålla sig till medlems-
staternas avsikt då de stiftade artikeln. EG-domstolen påtalar till och med att 
om det är så, att den generella utvecklingen inom det gemenskapsrättsliga 
samarbetet kräver en förändring, är det bara medlemsstaterna själva som har 
behörighet att åstadkomma denna. Detta är ett uttryck för Hobbes grundidé 
att det är suveränen och ingen annan som har lagstiftningsmakten och att 
domstolen bara har att tolka och klargöra suveränens vilja och avsikter. 
Detta ställningstagande har, som jag visat i kapitel 5, kritiserats för att inte 
vara en hållning som EG-domstolen antagit inom alla rättsområden. Särskilt 
vad gäller tolkningen av direktivs rättsverkan har EG-domstolens rättspraxis 
varit klart radikal och medfört betydande förändringar. Med den klassiska 
hobbeanska rättsfilosofin i tankarna, kan det dock sägas att EG-domstolen 
handlade helt korrekt i UPA-fallet. Det är snarare domstolens agerande på 
andra rättsområden som bör ifrågasättas. 
 

6.2 Det lockeanska perspektivet 

Det grundläggande i den lockeanska teorin är att ett rättsligt samhälle upp-
rättas genom ett av individerna ingånget samhällskontrakt med avsikten att 
den naturliga lagen skall få en gemensam tolkning. Det samhällskontraktet 
gör, är att upprätta institutioner som verkställer och tolkar denna funda-
mentala lag. Eftersom den naturliga lagen är någonting som existerar redan i 
naturtillståndet och inte skapas av rättssamhället, är det enligt den 
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lockeanska rättsuppfattningen inga problem att det existerar två parallella 
rättssystem inom olika intressesfärer. Enligt det individbaserade synsättet är 
det alltså fullt möjligt, som jag påpekat i kapitel 2 i denna uppsats, för två 
parallella rättssystem att fungera och gälla samtidigt. Enligt det lockeanska 
gemenskapsperspektivet är det därför möjligt för Europas invånare att sam-
tidigt tillhöra både ett nationellt rättssystem och det gemenskapsrättsliga 
rättssystemet. Eftersom den lockeanska teorin inte bygger på idén om den 
odelbara makten och den absoluta suveränen, ser Lockes anhängare inget 
problem i att medlemsstaterna överlåter vissa delar av sin lagstiftnings- och 
lagtolkningsmakt till gemenskapsrätten. Den ursprungliga lagen som skall 
tolkas är alltid den samma. 
 
Enligt det individbaserade perspektivet är gemenskapsrätten ett fristående 
rättssystem som fungerar parallellt och oberoende av medlemsstaternas 
nationella rättsordningar. Ett av de grundläggande rekvisiten i den 
lockeanska teorin är dock att för att det skall kunna vara fråga om ett rätts-
samhälle krävs det att Gemenskapen tillhandahåller en rättsordning med en 
opartisk domstol som dömer efter fasta och allmänt kända lagar. Dessutom 
krävs det att det finns institutioner inom Gemenskapen som kan verkställa 
och sanktionera brott mot dessa lagar. Inom EG är det dock tydligt att en 
verkställande och sanktionerande makt på det gemenskapsrättsliga planet 
saknas. Det åligger istället medlemsstaterna att verkställa de lagar som 
gemenskapsinstitutionerna skapar. När det gäller verkställighet och 
sanktioner av EG-domstolens domar är gemenskapsrätten utlämnad till 
medlemsstaternas goda vilja, något som inte är tillfredställande i fall där den 
felande parten är en medlemsstat. Med detta i beaktande kan det konstateras 
att ur ett lockeanskt perspektiv är det gemenskapsrättsliga rättssystemet 
haltande, då det är beroende av andra rättssystem för att det skall fungera. 
För att bli en normativ rättsordning i lockeansk anda skulle det krävas att 
Gemenskapen även ges rätt och möjlighet att själv verkställa sin lag-
stiftning. Dessutom krävs att Gemenskapen ges kompetens att själv upprätt-
hålla efterlevnaden av gemenskapsrätten genom förfogande över kraftfulla 
sanktionsverktyg. 
 
Den grundläggande tanken i den individbaserade gemenskapsåskådningen 
är att det är individerna som utgör den minsta enheten i samhället. Det är 
individerna som skapar samhället genom att överlåta vissa delar av sin makt 
till samhället. Det är också individerna som styr samhället, direkt eller 
indirekt, genom olika typer av demokratiskt inflytande. Rättssamhället syfte 
är att säkerställa en enhetlig tillämpning av och utveckla och precisera den 
naturliga rätten. Rättsordningen gör detta genom att stifta lagar som står i 
överensstämmelse med den naturliga lagen. För att överbygga det kaos som 
finns i naturtillståndet är det också viktigt att det finns en opartisk domstol, 
som hjälper individerna med tolkningen av dessa lagar. I Gemenskapen är 
det EG-domstolen som har fått denna uppgift. EG-domstolen har att tolka 
gemenskapsrätten, men den kan aldrig tolka den på ett sätt som innebär att 
EG-rätten skulle strida mot de fundamentala rättigheter som individerna har 
enligt den naturliga lagen. En sådan grundläggande rättighet är, enligt an-
hängarna till den individbaserade gemenskapsåskådningen, rätten för 
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enskilda fysiska och juridiska personer att få föra sin talan inför EG-dom-
stolen. Eftersom Gemenskapen är upprättad för att skydda individernas 
intressen och rättigheter skulle det vara ologiskt om enskilda rättssubjekt 
inte gavs möjligheten att föra sin talan inför domstolen i de fall de anser sina 
rättigheter felaktigt kränkta av en medlemsstat eller en gemenskaps-
institution.  
 
EG-domstolen har till uppgift att tolka EG-fördraget. När domstolen gör 
detta måste den, enligt den lockeanska läran, beakta de fundamentala rättig-
heter som kommer till uttryck i den naturliga lagen som står över alla annan 
lagstiftning. Om dessa rättigheter åsidosätts förlorar gemenskapslag-
stiftningen sin bindande karaktär och behöver inte längre beaktas av 
gemenskapsmedborgarna. I de situationer då en enskild fysisk eller juridisk 
person anser att det rättighetsskydd som Gemenskapen skall tillhandahålla 
brister måste rättssubjektet ha möjlighet att föra sin talan inför EG-
domstolen. Att EG-fördraget föreskriver begränsningar i denna möjlighet 
kan bara vara acceptabelt om dessa begränsningar inte är för ingripande och 
om individens rättighetsskydd ändå kan anses vara skyddat.  
 
Ur ett lockeanskt perspektiv är det alltid bäst om varje rättsubjekt har fri och 
obegränsad tillgång till den gemensamma och opartiska domstolen. I ett 
stort och omfattande rättssamhälle som den Europeiska Gemenskapen, med 
miljontals gemenskapsmedborgare, kan det dock vara acceptabelt att införa 
vissa begränsningar i talerätten om det behövs för att verksamheten skall 
fungera. Den gemenskapsrättsliga regleringen i artikel 230 (4) EGF innebär 
en begränsning i en enskild fysisk eller juridisk persons möjlighet att få till-
gång till en opartisk domstol i fall där rättssubjektet anser att en gemen-
skapsrättslig åtgärd inkräktar på dennes rättigheter. Denna begränsning kan 
anses behövlig, eftersom en obegränsad talerätt skulle innebära en sådan 
arbetsbörda att hela det rättsliga systemet troligtvis skulle kollapsa. Be-
gränsningen kan dock aldrig anses acceptabel, hur behövlig den än må vara, 
om den innebär att individens rättssäkerhet påverkas.  
 
Inom gemenskapsrätten har en obegränsad talerätt givits till medlems-
staterna. Det skulle kunna hävdas att de har möjlighet att, som represen-
tanter för sina medborgare, föra det enskilde rättssubjektets talan. Där-
igenom tryggas den enskildes rättsäkerhet. Ur ett individbaserat perspektiv 
skulle alltså medlemsstaterna kunna ses som representanter för sina 
invånares intressen. När en medlemsstat för talan mot en gemenskapsrättslig 
rättsakt är det medlemsstatens invånare som indirekt för denna talan. En 
medlemsstat handlar å andra sidan för sina invånares gemensamma bästa. 
Därmed har en medlemsstat sällan möjlighet att föra talan för en enskild 
fysisk eller juridisk person, då frågan bara är av ett mycket begränsat 
intresse för medlemsinvånarna som helhet. Därför är det av yttersta vikt, ur 
en individbaserad synvinkel, att de enskilda rättssubjekten själva har 
möjlighet att föra talan inför EG-domstolen i dessa fall.  
 
I artikel 230 (4) i EG-fördraget anges, som redogjorts för i kapitel 3, att 
enskilda fysiska eller juridiska personer får föra talan mot beslut som är 
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riktade till rättssubjektet eller mot beslut, även antagna i formen av en 
förordning, som riktar sig mot tredjeman men som direkt och personligen 
berör rättsubjektet. Denna formulering lämnar, som jag påtalat upprepade 
gånger tidigare i denna uppsats, ett stort tolkningsutrymme för EG-dom-
stolen. Enligt den ovan angivna förklaringen till EG-domstolens uppgift 
enligt den lockeanska läran, måste EG-domstolen genom sin tolkning av 
denna artikel beakta och upprätthålla de fundamentala rättigheter som 
kommer till uttryck i den naturliga lagen. Detta måste beaktas för att förstå 
EG-domstolens rättspraxis på detta område. 
 
I sin tidiga rättspraxis, under Kol- och stål unionen, antog domstolen en 
liberal inställning till enskilda rättssubjekts möjlighet att föra talan inför 
domstolen, då domstolen valde att tolka artikel 33 EKSG extensivt. Ur ett 
individbaserat perspektiv kan detta förstås som om domstolen ansåg att de 
begränsningar av enskilda rättssubjekts talerätt som drogs upp i fördraget 
var så stränga att de riskerade att påverka enskilda fysiska och juridiska 
personers rättsäkerhet negativt. Därför valde domstolen att frångå den 
strikta ordalydelsen och tolka artikeln på ett sätt som bättre överensstämde 
med den naturliga lagen, vilken domstolen hade som en grundläggande 
uppgift att uttyda och beakta. 
 

6.2.1 Rekvisitet personligen berörd ur en individbaserad 
synvinkel 

EG-domstolens allra tidigaste rättspraxis avseende definitionen av rekvisitet 
personligen berörd kan kritiseras ur ett individbaserat perspektiv. De stränga 
kraven som dras upp i Plaumann-testet har, som visats i kapitel 4, till 
konsekvens att väldigt få enskilda fysiska och juridiska personer kan anses 
uppfylla dem. Detta är ett mycket farligt resultat, eftersom det enligt den 
lockeanska uppfattningen är de enskilda som bör föra talan om rättighetsin-
skränkningar. Att i alltför stor utsträckning lämna kontrollen av att 
gemenskapsinstitutionerna inte överskrider sin behörighet eller stiftar lagar i 
strid med den naturliga rätten till medlemsstaterna är inte att föredra ur ett 
individbaserat perspektiv. Detta gäller särskilt avseende mindre rättsakter 
som beslut, vilka oftast endast påverkar en begränsad skara medborgare och 
därmed inte alltid kommer att komma till medlemsstaternas kännedom.   
 
Att EG-domstolen trots sitt erkännande i Plaumann-fallet av behovet att 
tolka artikel 230 (4) EGF extensivt, väljer att definiera rekvisitet 
personligen berörd så snävt är mycket svårt att förstå ur ett individbaserat 
perspektiv. Den enda godtagbara förklaringen är att det i Plaumann-fallet 
uppdragna riktlinjerna måste förstås utifrån kategoriseringen av öppna och 
slutna kategorier. Enskilda rättsubjekt som kan hänföras till en sluten kate-
gori skall enligt detta synsätt garanteras talerätt. Samtidigt är det acceptabelt 
att neka talerätt till rättssubjekt som kan hänföras till en öppen och vid kate-
gori. Dessa är tillförsäkrade skydd av sina rättigheter genom att den gemen-
skapsrättsliga regleringen i dessa fall påverkar en tillräckligt stor och obe-
gränsad skara att det kommer att medföra att medlemsstaterna, som repre-
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sentanter för sina invånare, kommer att bevaka och föra talan mot dessa 
rättsakter.  
 
Detta resonemang kan tyckas svagt och inte helt övertygande ur ett individ-
baserat perspektiv. Orsaken till detta är främst att avgörandet av om en 
kategori skall anses öppen eller sluten har kommit att bestämmas ur ett 
futuristiskt tidsperspektiv. En kategori kan anses vara öppen trots att det vid 
bestämmelsens utfärdande endast finns en enda aktör inom den aktuella 
kategorin, bara därför att det inte kan påvisas som omöjligt att fler aktörer 
kan tänkas tillkomma till kategorin i framtiden. Resonemanget med öppna 
och slutna kategorier skulle vara mer acceptabelt ur ett individbaserat 
perspektiv, om avgörandet om kategorin var öppen eller sluten gjordes ut-
ifrån förutsättningarna vid utfärdandet av den gemenskapsrättsliga rätts-
akten. I Plaumann-fallet skulle det till exempel innebära att Plaumann anses 
tillhöra en sluten kategori, eftersom det vid tillfället för utfärdandet av 
kommissionsbeslutet endast var Plaumann som kunde hänföras till den 
aktuella kategorin. 
 
I den senare rättspraxisen avseende rekvisitet personligen berörd har, i 
enlighet med det individbaserat perspektivet, den ursprungliga striktheten 
fått ge vika för att bättre överensstämma med den grundläggande tanken att 
enskilda fysiska och juridiska personer skall ges möjlighet att föra talan mot 
rättsakter som påverkar deras fundamentala rättigheter. Detta gäller även om 
denna påverkan sker indirekt. Tydligast syns denna förändring inom de sär-
skilda områdena för konkurrens, statligt stöd och anti-dumpning, där EG-
domstolen helt frångått resonemangen kring öppna och slutna kategorier 
och i många fall nöjt sig med att den sökande kunnat påvisa påverkan på 
dennes rättsliga situation. Denna mildare och mer toleranta inställning kan 
även spåras i EG-domstolens rättspraxis på andra områden. Denna tolkning 
av rekvisitet personligen berörd måste anses stå i bättre överensstämmelse 
med Lockes grundinställning till enskilda rättssubjekts rätt att föra ogiltig-
hetstalan. 
 
Att EG-domstolen anser sig behörig att frångå den strikta tolkningen av 
rekvisitet personligen berörd är även tydligt i Les Verts-fallet, där dom-
stolen uttalade att det i vissa fall inte passar med en alltför restriktiv 
tolkning av de locus standi-rekvisit som dras upp i artikel 230 (4) EGF. 
Detta är enligt ett individbaserat perspektiv ett tydligt uttryck för att EG-
domstolen har till uppgift att säkerställa att den gemenskapsrättsliga lag-
stiftningen är i överensstämmelse med den naturliga lagen. 
 
Begreppet personligen berörd framstår, efter denna studie av rättspraxis ur 
en individbaserad synvinkel, som ett talerättsligt krav som har till uppgift att 
garantera enskilda fysiska och juridiska personer en möjlighet att föra en 
talan om ogiltighet av en rättsakt för att skydda sin egen rättssäkerhet. Detta 
gäller framförallt om detta inte kan garanteras på något annat, av en 
demokratisk rättsordning, accepterbart sätt. 

6.2.2 Rekvisitet direkt berörd ur en individbaserad 
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synvinkel 

Även rekvisitet direkt berörd i artikel 230 (4) EGF har lämnats till EG-dom-
stolen att förtydliga i sin rättspraxis. Tolkningen av detta rekvisit var till en 
början väldigt strikt, vilket är beklagligt ur en lockeansk synvinkel. Enligt 
traditionell lockeansk rättsfilosofi borde det faktum att en rättsregel endast 
indirekt hämmar eller kränker en enskild fysisk eller juridisk persons rättig-
heter inte få påverka dennes möjlighet att få rättighetskränkningen prövad 
av domstol.  
 
Ett förhärskande försvar av detta rekvisit är, som redogjorts för i kapitel 4, 
att i fall av indirekt påverkan är det lämpligare att individen använder sig av 
sin rätt att föra talan mot den direkt rättighetskränkande nationella reglering 
som verkställer den gemenskapsrättsliga rättsakten. Detta tillvägagångssätt 
kan dock kritiseras ur ett individbaserat perspektiv, då det är självklart att 
varje självständig rättsordning själv skall svara för ett heltäckande 
rättighetsskydd. 
  
I den tidigaste rättspraxisen kring rekvisitet direkt berörd valde EG-dom-
stolen att göra en bedömning av huruvida adressaten hade haft något ut-
rymme för skönsmässig bedömning vid tillämpandet av den gemenskaps-
rättsliga rättsakten. Till en början uteslöt minsta tecken på handlingsfrihet 
att rekvisitet direkt berörd var uppfyllt. I senare rättspraxis, med Bock-fallet 
som ett typexempel, har EG-domstolen övergått till att beakta den faktiskt 
förevarande situationen. Detta kan, ur en individbaserad synvinkel, ses som 
ett tecken på att EG-domstolen uppmärksammat och beaktat individens 
grundläggande rätt till ett starkt rättighetsskydd på gemenskapsrättslig nivå. 
 
Övergången till en mildare och mer liberal tolkning av rekvisitet direkt be-
rörd, vilket i vissa fall, särskilt inom konkurrensrätt, statligt stöd och anti-
dumping, lett till att EG-domstolen ansett rekvisitet vara uppfyllt så fort 
rättighetskränkningen kunnat påvisas ha ett samband med den ifrågavarande 
rättsakten, är ett tydligt tecken på att Gemenskapens rättspraxis präglats av 
en individbaserad gemenskapsåskådning som sätter individen i centrum. 
 

6.2.3 En individbaserad överblick över rätten att föra talan 
mot förordningar och direktiv 

I kapitel 4 konstaterades det att rättspraxisen, när det gäller enskilda fysiska 
och juridiska personers möjlighet att få en rättsakt i formen av en förordning 
prövad under artikel 230 (4) EGF, är splittrad och oklar. Det som med 
säkerhet kan konstateras är att den är mycket restriktiv. Även om EG-dom-
stolen skulle välja att bortse från det abstrakta uttryckstestet, måste den 
sökande fortfarande uppfylla de övriga två locus standi-rekvisiten direkt och 
personligen berörd, och detta kan även det vara en mycket besvärlig uppgift. 
Anledningen till varför EG-domstolen valt att anta en strikt tolkning av 
artikel 230 (4) EGF kan, ur ett individbaserat perspektiv, enbart förklaras 
med att förordningar är av en sådan allmän karaktär, och påverkar en så 
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omfattande kategori av medborgare, att det är tidseffektivt och främjar det 
allmänna bästa om det i första hand åläggs medlemsstaterna och 
gemenskapsinstitutionerna att granska denna typ av gemenskapsrättsakter. 
För de fall då en sådan rättsakt inte vänder sig till en så allmän skara att 
medlemsstaterna kan förväntas uppmärksamma den och rättsakten till 
karaktären snarare är att förknippa med ett beslut, måste det dock vara 
möjligt för enskilda rättssubjekt att själva väcka talan mot rättsakten. Detta 
gäller oberoende av hur rättsakten klassificeras. 
 
Inom EG-domstolens rättspraxis har det utformats två olika metoder för att 
bedöma om kriterierna för en talan mot en förordning är uppfyllda. Det näst 
intill totala nekande av talerätt för enskilda rättssubjekt mot förordningar, 
som trestegsmetoden i praktiken kommit att innebära, är inte acceptabelt ur 
ett individbaserat perspektiv. I enlighet med detta, hävdar Lockes anhäng-
are, har EG-domstolen i sin senare rättspraxis övergått till en tvåstegsmetod 
som gör det lättare för ett enskilt rättssubjekt att få till stånd en ogiltighets-
prövning. Som bevis på denna liberalare utveckling framhålls, att avseende 
förordningar på anti-dumping området har EG-domstolen helt övergett 
försöken att bestämma rättsaktens sanna rättsliga karaktär. 
 
I enlighet med den lockeanska uppfattningen att EG-domstolen har att tolka 
gemenskapsrätten så att den stämmer överens med den naturliga lagen, kan 
domstolen inte nöja sig med en hänvisning till avsaknaden av omnämnandet 
av direktiv i artikel 230 (4) EGF för att avslå ett enskilt rättssubjekts önskan 
att få till stånd en ogiltighetsprövning av en sådan rättsakt. Eftersom EG-
domstolen enligt den individbaserade gemenskapsåskådningen har att tillse 
att inga fundamentala rättigheter åsidosätts vid tillämpningen av 
gemenskapsrätten, måste domstolen, i de fall ett direktiv medför en allvarlig 
rättighetskränkning, tillåta att den ogiltigförklaras. Inom gemenskapsrätten 
kan det möjligtvis anses lämpligt ur ett tids- och kostnadshänsyns perspektiv 
att medlemsstaternas i första hand för talan mot en sådan typ av allmängiltig 
rättsakt. Rättssystemet kan dock aldrig tillåtas att helt förvägra en enskild 
fysisk eller juridisk person att föra talan mot ett direktiv eller någon annan 
typ av rättsakt. 
 

6.2.4 Den senaste utvecklingen ur en individbaserad 
synvinkel 

I sin senaste rättspraxis har EG-domstolen, helt i enlighet med det individ-
baserade synsättet, antagit en mycket liberal inställning till tolkningen av 
artikel 230 (4) EGF. I Codorníu-fallet valde domstolen, som påtalats i 
kapitel 5, att frångå den strikta ordalydelsen av artikeln och tillåta enskilda 
rättssubjekt talerätt även mot rättsakter som i realiteten utgör förordningar, 
om dessa berör den sökande personligen.  
 
I den senaste rättspraxisen har även frågan om déni de justice behandlats 
utförligt. Detta är en fråga som enligt det lockeanska synsättet är mycket 
betydelsefull. En déni de justice-situation, innebärande att den fundamentala 
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rätten för enskilda fysiska och juridiska personer att försvara sig själv och 
sina rättigheter inför domstol nekas, skulle strida mot den naturliga lagen 
och kan enligt den lockeanska läran inte tolereras. I Stichting Greenpeace-
fallet hävdade EG-domstolen att någon déni de justice-situation inte upp-
kom eftersom de av de sökande åberopade rättigheterna skyddas fullt ut av 
de nationella domstolarna. Detta resonemang är svårförståligt utifrån ett 
individbaserat perspektiv. Det resonemang som istället framfördes av 
generaladvokat Cosmas i samma mål är mycket mer i enlighet med det 
lockeanska synsättet. Enligt detta är det skydd som kan uppnås genom en 
omväg via artikel 234 och ett förhandsavgörande inte lika heltäckande och 
fullständig som det skydd som kan uppnås om talan tillåts direkt inför EG-
domstolen.  
 
Helt i enlighet med det individbaserade gemenskapsperspektivet framhöll 
även Generaladvokat Jacobs i UPA-fallet att det är en grundläggande rättig-
het att en enskild fysisk eller juridisk person som anser sig vara berövad en 
rättighet på grund av en gemenskapsåtgärd skall ha rätt att föra en 
ogiltighetstalan mot denna åtgärd. I enlighet med Lockes grundidé, fram-
håller också Jacobs att ett förfarande vid de nationella domstolarna inte kan 
anses säkerställa enskilda fysiska och juridiska personers rätt till en 
domstolsprövning av Gemenskapens rättsakter. Att endast tillåta en 
prövning av en gemenskapsrättsakt indirekt är inte tillfredställande på 
många grunder, men framförallt eftersom resultatet inte blir att den 
gemenskapsrättsliga rättsakten ogiltigförklaras. Dessutom innebär en 
prövning under artikel 234 EGF att rätten att dra upp riktlinjerna för 
prövningen förskjuts från individen, vars rättigheter kränkts, till den 
nationella domstolen. Till detta skall sedan läggas det faktum, att för att det 
enskilda rättssubjektet överhuvudtaget skall vara kapabel att väcka en talan 
under artikel 234 EGF krävs det att det finns en nationell implementerings-
rättsakt som den enskilde kan väcka talan mot. Detta är inte alltid fallet. 
Sammantaget utgör detta, enligt det lockeanska synsättet, ett otillfreds-
ställande hinder mot enskilda rättssubjekts talerätt, vilket inte är godtagbart. 
Dessutom utgör det gemenskapsrättsliga rättssystemet, enligt det lockeanska 
synsättet, ett från den nationella rätten fristående rättssystem. Därmed bör 
de enskilda rättssubjekten inte hänvisas till ett rättsprövningsförfarande i ett 
nationellt rättssystem för att få möjlighet att utöva sin fundamentala rätt att 
få sin talan mot en kränkande gemenskapsåtgärd hörd. 
 
I sitt yttrande framhåller Generaladvokat Jacobs att problemet med déni de 
justice kan undvikas genom att EG-domstolen i sin rättspraxis omformulerar 
definitionerna av locus standi-rekvisitet personligen berörd. Detta förslag är 
helt i enlighet med den individbaserade gemenskapsåskådningen, då det 
medför att det blir lättare för enskilda rättssubjekt att väcka ogiltighetstalan 
under artikel 230 (4) EGF. Att förändra rättspraxis genom en omtolkning av 
artikeln är i överensstämmelse med den lockeanska tesen att EG-domstolen 
har att utläsa och tolka gemenskapsrätten i enlighet med den naturliga 
rätten. Att förändra en förlegad praxis som lett till en kränkning av en 
fundamental rättighet är i överensstämmelse med detta tänkande och ligger 
inom domstolens kompetens.  
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Ur ett individbaserat perspektiv är det därför svårt att förstå det resonemang 
som framhålls av EG-domstolen, när de i UPA-fallet avslår Generaladvokat 
Jacobs förslag att förändra rättspraxis. För Lockes anhängare är det 
problematiskt att inse hur en förändring av tolkningen av begreppet 
personligen berörd skulle kunna likställas med en lagstiftningsåtgärd och 
därmed falla utanför EG-domstolens kompetens. Enligt det lockeanska syn-
sättet är EG-domstolen inte bunden av det syfte medlemsstaterna hade i 
åtanke vid stiftandet av artikeln. Däremot har domstolen en skyldighet att 
vid tolkandet av denna artikel överge den strikta ordalydelsen om den 
skapar en konflikt med de rättigheter som garanteras enligt den naturliga 
lagen. Ur ett klassiskt lockeanskt perspektiv är den senaste utveckling i 
UPA-fallet därför oförklarlig och beklaglig, då den begränsar de enskilda 
fysiska och juridiska personernas möjlighet till talerätt inför EG-domstolen. 
 

6.3 Några avslutande kommentarer 

Av den sammanställning av rättsläget angående enskilda fysiska och 
juridiska personers möjlighet att föra en ogiltighetstalan mot gemenskaps-
rättsakter under artikel 230 (4) i EG-fördraget som redogjorts för i de 
tidigare kapitlen framgår att rättsläget är obeständigt och inte helt givet. Ett 
stort utrymme för tolkning av artikeln har lämnat till EG-domstolen och 
denne har i sin rättspraxis varit vag när det gäller definitionerna av de 
rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett enskilt rättssubjekt skall be-
viljas talerätt. Riktlinjerna för hur locus standi-rekvisiten personligen och 
direkt berörd skall uppfattas har varierat från olika tillfällen och beroende på 
situationen.  
 
Det kan även konstateras att rättspraxis när det gäller enskilda fysiska och 
juridiska personers möjlighet att få en rättsakt i form av en förordning 
prövad under artikel 230 (4) EGF är splittrad och oklar. Det som med 
säkerhet kan utrönas är att den är restriktiv. Även om EG-domstolen i vissa 
fall väljer att bortse från det abstrakta uttryckstestet måste den sökande 
fortfarande uppfylla de två övriga locus standi-rekvisiten direkt och 
personligen berörd, en uppgift som kan vara besvärlig nog. 
 
Även EG-domstolens ställningstagande angående frågan om domstolen 
skall tillåta en talan mot en gemenskapsrättsakt i form av ett direktiv är 
oviss. I de fall en sådan talan skulle tillåtas är det även osäkert om EG-dom-
stolen vid bedömningen av talan kommer att använda sig av en trestegs-
metod, motsvarande den som ibland används för förordningar, eller om 
domstolen enbart kommer att undersöka huruvida locus standi-rekvisiten 
direkt och personligen berörd är uppfyllda.  
 
Att rättsläget som helhet är obestämt och vagt är en nackdel för de enskilda 
rättssubjekt som avser väcka talan under artikel 230 (4) EGF, då det är svårt 
att förutse om en sådan talan kommer att tillåtas. Detta är klandervärt ur en 
allmän rättssäkerhetsaspekt och resulterar i en rättsosäkerhet som är 

 83



beklaglig. Både ur ett hobbeanskt och ur ett lockeanskt perspektiv är det att 
föredra att rättsläget är obestridligt och förutsägbart. 
 
Ur ett hobbeanskt perspektiv är det, som framhållits, viktigt att EG-dom-
stolen tolkar artikel 230 (4) EGF med beaktande av de avsikter som 
medlemsstaterna hade vid stiftandet av EG-fördraget. Talerätten för 
enskilda är enbart till för att garantera medlemsstaternas trygghet, inte de 
enskilda medborgarnas rättigheter. Den liberala tolkning som locus standi-
rekvisiten givits i delar av EG-domstolens rättspraxis är därför inte i enlig-
het med den medlemsstatsorienterade läran. Enskilda rättssubjekts talerätt 
skall begränsas till fall då en sådan talerätt är önskvärd och detta uppnås 
bäst genom att upprätthålla en mycket strikt tolkning av de rekvisit som 
föreskrivs i artikel 230 (4) EGF. Tendenserna till uppluckring av locus 
standi-kriterierna och tillåtandet av talan mot andra rättsakter än 
gemenskapsrättsliga beslut är kritiserbara ur en hobbeansk synvinkel. Den 
senaste debatten om déni de justice är också mycket beklagansvärd ur ett 
medlemsstatsorienterat perspektiv. En förändring av rättspraxis, så som 
föreslagits i Jégo-Quéré-fallet, är inte bara oönskad men skulle också helt 
strida mot de grundläggande idéerna i Hobbes teori. En återgång till den ur-
sprungliga strikta tolkningen av artikel 230 (4) EGF är vad som skulle passa 
denna medlemsstatsorienterade lära allra bäst. Om däremot liberala 
förändringar skall ske avseende talerätten måste de ske på initiativ av 
medlemsstaterna eftersom de är i deras intresse Gemenskapen har skapats 
och fortsätter att verka.  
 
Ur ett lockeanskt perspektiv är den talerättsliga reglering som ges i artikel 
230 (4) EGF och det sätt som den tolkas på i rättspraxis otillfredsställande. 
Enligt den individbaserade läran vore det att föredra att enskilda fysiska och 
juridiska personer hade en obegränsad möjlighet att få till stånd en 
ogiltighetsprövning inför EG-domstolen. Då detta kan vara en praktisk 
omöjlighet i det omfattande rättssystem som Gemenskapsrätten utgör, kan 
smärre begränsningar i de enskildas talerätt accepteras, så länge det inte 
strider mot den grundläggande rättsprövningsprincipen. Den strikta tolkning 
av locus standi-rekvisiten som erbjuds i den gemenskapsrättsliga rätts-
praxisen har många tillkortakommanden, som påvisats ovan. Den senaste 
utvecklingen i rättspraxis med en ingående diskussion om den risk för déni 
de justice som i dagsläget verkar föreligga pekar, enligt det lockeanska per-
spektivet, på behovet av att förändra den talerättsliga regleringen. Det 
förslag till förändring av tolkningen av rekvisitet personligen berörd som 
framhölls av Generaladvokat Jacobs i UPA-fallet och följdes av 
Förstainstansrätten i Jégo-Quéré-fallet är ett acceptabelt tillvägagångssätt 
för att uppnå en tillfredställande talerättslig reglering. Det bör dock åtföljas 
av en allmän liberal förändring i rättspraxis även avseende det andra locus 
standi-rekvisitet direkt berörd. Vidare bör den extensiva och liberala 
tolkning som använts av EG-domstolen inom områdena för konkurrensrätt, 
statligt stöd och anti-dumping användas även avseende andra rättsoråden 
där det är av vikt att de enskilda rättsubjekten själva har möjlighet att 
bevaka sina rättigheter. Ur ett individbaserat perspektiv är det också 
önskvärt att rättspraxis avseende enskilda rättssubjekts möjlighet att få 
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andra rättsakter än beslut ogiltigförklarade hålls liberal och extensiv. Även 
en lagändring som klargör rättläget, omgjord i liberala ordalag, skulle vara 
ett positivt initiativ sett ur ett individbaserat perspektiv. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att med beaktande av den aktivitet som skett 
inom rättspraxis de senaste åren och den inställning som finns inom både de 
hobbeanska och de lockeanska lägren är det troligt att rättsläget avseende 
enskilda fysiska och juridiska personers talerätt mot rättighetskränkande 
gemenskapsrättsakter kommer att fortsätta att vara vag och obeständig. Vad 
som krävs för att stabilisera rättspraxis och få till stånd den beständighet och 
klarhet som är önskvärd ur alla perspektiv är att rättsläget klargörs 
lagstiftningsvägen. Detta är dock något som inte är lättgörligt, i synnerhet 
som de lagstiftande organen och medlemsstaterna inte alltid har en gemen-
sam syn på vilken rättsfilosofisk utgångspunkt som skall tas och vilket syfte 
de enskilda fysiska och juridiska personernas talerätt skall ges. Det är dock 
en fråga som kommer att kräva sin lösning någon gång i en närstående 
framtid, särskilt med beaktande av de förändringar inom Gemenskapen som 
står för dörren.  
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Bilaga A 

Artikel 33 EKSG 
 
”Domstolen skall vara behörig att pröva ogiltighetstalan som väcks av en 
av medlemsstaterna eller av rådet mot kommissionens beslut och 
rekommendationer rörande bristande behörighet, åsidosättande av 
väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget eller av någon 
bestämmelse som gäller dess tillämpning eller rörande maktmissbruk. 
Domstolens prövning för dock inte innefatta en värdering av den genom 
ekonomiska sakförhållanden och omständigheter uppkomna situationen som 
föranlett dessa beslut eller rekommendationer om det inte hävdas att 
kommissionen gjort sig skyldig till maktmissbruk eller uppenbart åsidosatt 
fördragets bestämmelser eller någon bestämmelse som gäller dess 
tillämpning. 
Företag eller sammanslutningar som avses i artikel 48 får på samma 
grunder föra talan mot beslut och rekommendationer som är riktade till 
dem eller mot allmänna beslut och rekommendationer som de anser innebär 
maktmissbruk gentemot dem. 
Talan som avses i de två första styckena av denna artikel skall väckas inom 
en månad efter delgivning eller efter offentliggörande av beslutet eller 
rekommendationen allt efter omständigheterna. 
Domstolen skall på samma villkor vara behörig att pröva en talan som förs 
av Europaparlamentet i syfte att bevaka sina rättigheter.” 
 
Artikel 80 EKSG 
 
 ”Med företag förstås i detta fördrag sådana företag som inom de territorier 
som avses i artikel 79 första stycket bedriver produktionsverksamhet inom 
kol- och stålsektorn med företag förstås dessutom i fråga om artiklarna 56 
och 66 liksom de för dessas tillämpning nödvändiga upplysningarna samt 
talan grundad på dessa artiklar företag eller organisationer som vanligtvis 
bedriver annan distributationsverksamhet än försäljning till hushåll eller 
hantverkare.” 
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