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1. Inledning 

Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen (EU) innebär att Sverige likt 

övriga medlemsstater är förpliktigat att följa de fördrag och rättsakter som har 

upprättats där. För att uppfylla dessa krav måste medlemsstaterna bl.a. vidta 

åtgärder för att förändra, utveckla eller på annat sätt anpassa den nationella 

rätten till de direktiv som antas. För att säkerställa att så sker har EU infört en 

möjlighet för EU-kommissionen att föra fördragsbrottstalan och begära sank-

tioner av medlemsstater som inte har genomfört EU-rätten på korrekt sätt.
1
 En 

sådan talan rör allt oftare brister vid medlemsstaternas införlivande av direktiv. 

I förevarande examensarbete kommer jag framförallt att diskutera hur väl krav-

en på de åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att införliva direktiv, 

och därmed undkomma sanktioner, stämmer med medlemsstaternas behov av 

förutsebarhet, proportionalitet samt flexibilitet under förfarandet.  

1.1 Bakgrund 

Som fördragens väktare har EU-kommissionen befogenhet att vidta åtgärder 

för att se till att dessa följs.
2
 Om kommissionen anser att en medlemsstat inte 

har fullgjort de skyldigheter som fördragen kräver kan den välja att inleda ett 

överträdelseförfarande. Medlemsstaten får inledningsvis ta del av kommissio-

nens formella underrättelse med information om den påstådda överträdelsen 

och sedan ett motiverat yttrande med hot om stämning om rättelse inte sker. 

Kommissionen kan i sådant fall välja väcka fördragsbrottstalan i Europeiska 

Unionens domstol (EU-domstolen) enligt artikel 258 fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF).
3
 Det kan handla om att medlemsstaten inte 

genomfört ett direktiv i tid,
4
 genomfört eller tillämpat ett direktiv på felaktigt 

                                                 

1
 Även kallad Europeiska kommissionen. 

2
Se artikel 17 i EU-fördraget (EUF). Se även Europeiska kommissionen, Meddelande från 

kommissionen – om tillämpningen av artikel 260.3 i EUF-fördraget, 2011/C 12/01, 2011, 

(kommissionens meddelande om artikel 260.3) p. 9. 
3
 Tidigare artikel 226 i EG-fördraget (EG). Se Stine, Andersen, The enforcement of EU Law. 

The role of the European Commission, 2012, Oxford University Press, Oxford, s. 52. Möjlighe-

ten att föra fördragsbrottstalan har funnits sedan fördraget om Kol- och stålunionen genom 

artikel 88. Fördraget trädde ikraft 1953 och upphörde att gälla 2002. Se Craig, de Búrca, EU 

Law - Text, Cases and Materials, 5 ed, Oxford University Press, Oxford, 2011, s. 408, fotnot 2. 
4
 Se exempelvis mål C-121/07, kommissionen mot Frankrike, C-407/09, kommissionen mot 

Grekland, och C-374/11, kommissionen mot Irland.  



5 

 

sätt,
5
 eller fattat ett beslut som strider mot rättigheterna i fördragen.

6
 Notera 

dock att förevarande arbete endast kommer att behandla de första två typerna 

av fördragsbrott vilka avser genomförande av direktiv.  

 

Om fördragsbrott har fastställs och kommissionen anser att de åtgärder som 

medlemsstaten har vidtagit för rättelse inte är tillräckliga så kan den även in-

leda ett förfarande om ekonomiska sanktioner enligt artikel 260.2 FEUF.
7
 Då 

Lissabonfördraget infördes 2009 skärptes förfarandet till följd av att antalet 

fördragsbrott på senare tid hade ökat. För att åstadkomma ett snabbare och mer 

effektivt sanktionsförfarande slopades det tidigare kravet på motiverat yttrande 

före det att en talan om sanktioner väcks enligt artikel 260.2 FEUF. Numera 

behöver kommissionen endast rikta en formell underrättelse där medlemsstaten 

uppmanas att framföra sina synpunkter innan talan väcks med ett preciserat 

yrkande om sanktioner.
8
  

 

Vid samma tidpunkt infördes även en möjlighet att fastställa fördragsbrott och 

döma ut sanktioner i en och samma domstolsprocess vid sent genomförande av 

direktiv genom artikel 260.3 FEUF. Enligt fördraget så ska artikeln endast an-

vändas när en medlemsstat inte har underrättat kommissionen om de åtgärder 

som den har vidtagit för att införliva ett direktiv i tid. Förfarandet går i övrigt 

till som vid en fördragsbrottstalan enligt artikel 258 FEUF med krav på moti-

verat yttrande efter den formella underrättelsen innan stämning sker.
9
  

 

Kommissionens utrymme för fritt skön under förfarandet är omfattande och 

kommissionen har tilldelat sig själv rätten att vidareutveckla förfarandet i sin 

praxis. Det är upp till kommissionen att ensam besluta om medlemsstaten ska 

                                                 

5
 Se exempelvis mål C-278/01, kommissionen mot Spanien, C-304/02, kommissionen mot 

Frankrike, C-369/07, kommissionen mot Grekland, och C-279/11, kommissionen mot Irland. 
6
 Se regeringens skrivelse 2012/13:80, Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 

2012 (skr. 2012/13:80), s. 242. För en mer ingående uppräkning se Andersen, S., s. 46. 
7
 Denna möjlighet infördes först genom artikel 171.2 i EEG-fördraget, senare artikel 228 EG, 

till följd av att medlemsstaterna enats om att stärka kommissionens och EU-domstolens ställ-

ning. Se Hettne, Reichel, Att göra rätt och i tid – Behövs nya metoder för att genomföra EU-

rätt i Sverige? Svenska institutet för europarättsliga studier, rapport nr. 4, Stockholm, 2012, s. 

34. Tidigare var den enda möjligheten för kommissionen att se till att medlemsstaterna följde 

en fördragsbrottsdom att föra ytterligare en talan i EU-domstolen. Se de Búrca, C., s. 433. 
8
 Se Andersen, S., s. 102 och kommissionens meddelande om artikel 260.3, p. 13. 

9
 Se de Búrca, C., s. 434 och kommissionens meddelande om artikel 260.3, p. 2-3 och 5. 
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ställas till svars eller inte och kommissionen kan när som helst under processen 

välja att avsluta förfarandet.
10

 Vad som ska anses utgöra tillräckliga åtgärder 

för rättelse är dock inte helt klart utan bedöms i varje enskilt fall vilket kan 

göra det svårt för medlemsstaterna att förutse konsekvenserna av deras hand-

lande och vad som förväntas av dem vid EU-rättens genomförande. Detta inte 

minst då det handlar om att genomföra direktiv. Bristen på stringens i sank-

tionsförfarandet har stött på kritik liksom komplexiteten i den beräkningsmetod 

som används.
11

 Då unionen har växt till att omfatta 28 medlemsstater som med 

varierande förutsättningar ska anpassas till EU:s regelverk har också behovet 

av flexibilitet uppmärksammats och det har ifrågasatts om det nuvarande för-

farandet ens är genomförbart i en union som täcker allt fler politiska områden 

av väsentligen olika art.
12

 

1.2 Syfte  

Den i stort sett fria bedömning som sker avseende tillräckliga åtgärder för ett 

korrekt genomförande av EU-rätten, och således ett fördragsbrotts upphörande, 

medför att det kan bli svårt för medlemsstaterna att i förväg veta när en åtgärd 

som de har vidtagit kan anses tillräcklig enligt kommissionens mening. Detta 

särskilt sedan de nya reglerna om ett snabbare förfarande införts vilka kommis-

sionen har avsett att tolka extensivt.
13

 Även om de flesta nog är överens om att 

det är av stor vikt att upprätthålla respekten för EU:s fördrag kan den ut-

vidgning som skett av kommissionens befogenheter under sanktionsförfarandet 

ifrågasättas. Då det rör sig om påtryckningsmedel som innebär att så höga 

sanktionsbelopp döms ut att det kan påverka en medlemsstats offentliga fin-

anser är förutsebarhet, proportionalitet och flexibilitet av särskild vikt. 

 

EU-domstolen har många gånger framhållit den generella principen om en-

skildas rättssäkerhet där kravet på förutsebarhet utgör en viktig bas.
14

 I ljuset 

av detta kräver kommissionen att medlemsstaterna genomför direktiv på ett så 

                                                 

10
 Se Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, 2010, 4 u, Norstedts Juridik, 2010, s. 149. 

11
 Se de Búrca, C., s. 409, fotnot 2. 

12
 Se Andersen, S., Introduction, s. 1.  

13
 Se kommissionens meddelande om artikel 260.3.  

14
 Se Bernitz, Kjellgren, s. 137. 
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tydligt och klart sätt att förutsebarheten för enskilda säkerställs.
15

 Ur rätt-

säkerhetsprincipen härstammar även krav på proportionalitet. För sanktionsför-

farandets del innebär detta att kommissionens åtgärder inte får gå utöver vad 

som är nödvändigt för att säkerställa att EU-rätten genomförs och att den vid 

möjlighet ska välja den minst betungande åtgärden.
16

 De skillnader som råder i 

de olika medlemsstaternas rättsliga och administrativa system gör också att det 

föreligger ett behov av ett visst spelrum när direktiv ska införlivas.
17

 

 

I förevarande arbete kommer jag att analysera om det framgår tillräckligt tyd-

ligt vilka åtgärder som en medlemsstat måste vidta för att ett direktiv ska anses 

vara korrekt genomfört. Jag kommer därvid att behandla kravet på förutsebar-

het ur ett medlemsstatsperspektiv med unionen som överstatlig organisation 

och rättstillämpare. Därutöver kommer jag att undersöka om medlemsstaternas 

behov av proportionalitet och flexibilitet beaktas på ett tillfredställande sätt vid 

en bedömning av genomförandet. Jag kommer dessutom kortfattat analysera 

hur kravet på förutsebarhet och flexibilitet påverkar och förhåller sig till var-

andra under förfarandets gång.  

1.3 Metod och material 

Vid författandet av detta arbete har jag använt mig av den rättsdogmatiska met-

oden som bas och kompletterat denna med empiriskt material i enlighet med 

rättsvetenskaplig metod. Utgångspunkten för redogörelsen har legat i de grund-

läggande EU-fördragen samt EU-rättslig doktrin och praxis. Jag har främst 

studerat fall från EU-domstolen där frågan om fördragsbrott, respektive sank-

tioner till följd av detta, har prövats. Även mål från tribunalen tas upp i viss 

mån avseende giltigheten av kommissionens beslut om sanktioner. Jag har 

även studerat icke bindande rätt i form av meddelanden från kommissionen där 

kommissionen bl.a. anger när sanktioner kan bli aktuella och hur dessa ska 

beräknas. Flera artiklar ur Europarättslig tidskrift har undersökts vilka till viss 

del bygger på utländsk doktrin. Den del i Maria Bergströms artikel som jag har 

                                                 

15
 Se Hettne, Eriksson, s. 179. 

16
 Se Bernitz, Kjellgren, s. 118-119. 

17
 Se Andersen, S., Introduction, s. 2. 
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studerat särskilt bygger exempelvis på Sacha Prechals monografi från 2005; 

Directives in EC Law. Utöver detta har viss information hämtats från EU-

upplysningens, EU-kommissionens och den svenska regeringens webbsidor. 

 

Då jag inom ramen för detta examensarbete har haft förmånen att genomföra 

praktik på Utrikesdepartementets rättssekretariat, med inriktning på målen hos 

EU:s domstolar, har jag fått en inblick i hur överträdelse- och sanktions-

förfarandet går till i praktiken. Jag har även stött på många frågeställningar 

som kan uppkomma då politik och rättstillämpning möts vid genomförande av 

direktiv. Praktiken där har också bidragit till att jag har fått insyn i Sveriges 

situation och hur Sveriges kommunikation med kommissionen går till i stort. 

När det gäller ärenden där Sverige varit föremål för överträdelseförfaranden 

har jag utöver detta granskat regeringens skrivelse 2012/13:80. Främst har bi-

laga 2 varit av intresse där redovisning gjorts av ärenden som varit föremål för 

talan vid EU-domstolen, ärenden i vilka motiverat yttrande utfärdats och slutli-

gen ärenden i vilka enbart formell underrättelse har utfärdats.
18

 Därutöver har 

jag tagit del av en rapport som Svenska institutet för europarättsliga studier gav 

ut 2012 avseende effektivisering av Sveriges genomförande av direktiv med 

beaktande av svenska intressen och förutsättningar. Rapporten innehåller också 

annan information varför den till viss del har studerats i syfte att redo-göra för 

EU:s situation i stort.
19

 För att berika analysen har jag även använt genomfört 

en intervju med Anna Falk, departementsråd och ansvarig för hant-eringen av 

målen i EU-domstolen vid Utrikesdepartementets rättssekretariat. 

1.4 Avgränsningar  

Examensarbetet kommer att behandla sanktioner vid fördragsbrott. Främst 

kommer jag att behandla artikel 260.2 FEUF om utdömande av sanktioner då 

en medlemsstat har misslyckats med att vidta rättelse efter en dom om för-

dragsbrott samt det nya förfarandet i artikel 260.3 FEUF där fördragsbrott och 

                                                 

18
 Se regeringens skrivelse 2012/13:80, Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 

under 2012, bilaga 2; Under 2012 avslutade och pågående överträdelseärenden. 
19

 Svenska institutet för europarättsliga studier (Sieps) är en statlig myndighet som tar fram 

forskningsbaserade analyser i europarättsliga frågor. Målgruppen är i första hand svenska be-

slutsfattare på olika nivåer. Arbetet sker i samarbete med svenska och internationella forskare. 
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sanktioner kan fastställas i en och samma dom. För ökad förståelse kommer jag 

även att behandla artikel 258 FEUF om fastställelse av fördragsbrott. Jag 

kommer att avgränsa arbetet till att behandla de fall då en medlemsstat har 

gjort sig skyldig till fördragsbrott genom att inte ha genomfört ett direktiv i tid 

samt då genomförande av ett direktiv har skett på felaktigt sätt. Jag kommer 

inte att behandla de fall då en medlemsstat har fattat ett beslut som strider mot 

rättigheterna i fördragen. Detta då bedömningen av de senare avser ett specifikt 

handlande som är oberoende av de krav som kommissionen ställer på med-

lemsstaterna vid korrekt genomförande av direktiv. Jag kommer inte heller att 

behandla de fall då en medlemsstat har tillämpat ett direktiv på ett oriktigt sätt. 

Förklaringen till detta är att jag har valt att rikta in min framställning till den 

första delen av medlemsstaternas genomförande; det rättsliga införlivandet av 

direktiv, och därför inte annat än ytligt kommer att beröra dess praktiska till-

lämpning eller verkställighet. 

1.5 Disposition  

Inledningsvis kommer arbetet att kort redogöra för medlemsstaternas ansvar 

för att genomföra EU:s fördrag och kommissionens befogenheter i detta avse-

ende. Sedan kommer innebörden och tillämpningen av de EU-rättsliga reglerna 

avseende fördragsbrott och utdömandet av sanktioner vid fördragsbrott att 

nämnas. Därefter kommer ett antal för området intressanta rättsfall att tas upp. 

För att bidra till en ökad förståelse kommer fall där Sverige är eller har varit 

part att behandlas särskilt under denna avdelning. Efter denna genomgång be-

handlas kraven på tillräckliga åtgärder för korrekt genomförande där vikten 

läggs på den vägledning som ges avseende form och tillvägagångssätt. Sedan 

ges en mer ingående analys av hur kraven på genomförandet förhåller sig till 

behovet av förutsebarhet, proportionalitet och flexibilitet. Därpå redogörs för 

fall där frågan om tillräckliga åtgärder har prövats av domstol samt en av-

slutande kommentar där jag efter några inledande synpunkter går över till att 

analysera kommissionens handlingsfrihet samt förfarandets förenlighet med 

förutsebarhet, proportionalitet och flexibilitet. Avslutningsvis diskuteras för-

hållandet mellan kravet på förutsebarhet och behovet av flexibilitet under förfa-
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randet samt den komplexitet som detta kan innebära vid en tillämpning av för-

dragsbrotts- och sanktionsbestämmelserna.  

2. Vikten av att EU-rätten genomförs  

Utifrån fördragen beslutar rådet tillsammans med Europaparlamentet om inför-

andet av de rättsakter, främst förordningar och direktiv, som kommissionen har 

föreslagit. Ett direktiv sätter ramen för ett genomförande i nationell rätt för att 

uppnå ett eller flera av de syften som unionen eftersträvar.
20

 Det slutgiltiga 

antagandet av i stort sett alla direktiv sker genom en omröstning i rådet enligt 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet med krav på kvalificerad majoritet. Ett 

direktiv kan dock inte antas utan att först ha godkänts av parlamentet.
21

  

 

Eftersom EU har folkrättslig grund är det, precis som vid andra internationella 

åtaganden, medlemsstatens regering som företräder landet och således bär hu-

vudansvaret för relationen med EU:s institutioner. Till skillnad från vad som 

gäller vid en nationell lagstiftningsprocess så ligger också ansvaret för an-

tagandet av direktiv, och till viss del även för genomförandet, på regeringens 

bord.
22

 Enligt EU-domstolen är alla nationella myndigheter, även domstolarna, 

skyldiga att tolka nationell rätt mot bakgrund av direktivens ordalydelse och 

syfte.
23

 Dessutom ska medlemsstaterna enligt artikel 291 FEUF; ”vidta alla 

nationella lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra unionens 

rättsligt bindande akter”. Att medlemsstaternas genomförande av EU-rätten är 

en fråga av gemensamt intresse för EU framgår av artikel 197.1 FEUF. Brister 

i medlemsstaternas respekt för de skyldigheter som de har ålagts i enlighet med 

fördragen kan leda till att unionsrättens syften och trovärdighet sätts på spel.
24

 

                                                 

20
 Se Bernitz, Kjellgren, s. 30-32. 

21
 Det ordinarie lagstiftningsförfarandet framgår av artikel 289.1 och 294 FEUF och används 

inom de flesta av EU:s områden, med undantag för utrikes- och säkerhetspolitik. Se även Ber-

nitz, Kjellgren, s. 50 och 59-61. 
22

 Se Hettne, Reichel, s. 42-45. 
23

 S.k. direktivkonform tolkning, se Hettne, Eriksson, EU-rättslig metod. Teori och genomslag 

i svensk rättstillämpning, 2 u, Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 189. Se även dom i mål 

C-14/83, Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, p. 26.  
24

 Se de Búrca, C., s. 192. 
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2.1 EU-rätten och lojalitetsprincipen 

EU-domstolen har fastslagit att medlemskap i EU innebär att medlemsstaterna 

ger upp en del av sin suveränitet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 

EU:s kompetens härrör från medlemsstaterna som lämnat över en stor del av 

sin beslutanderätt.
25

 EU-rättens företräde innebär att förordningar och direktiv 

även står över nationell grundlag. Det är dock inte alla medlemsstater som går 

med på detta fullt ut. Vissa menar att det i slutändan ska kunna vara möjligt för 

nationella domstolar att avgöra om unionen håller sig inom den makt som uni-

onen har tilldelats.
26

  

 

EU-rättens företräde har delvis grundats på lojalitetsprincipen i artikel 4.3 EU-

fördraget. Lojalitetsprincipen innebär också att medlemsstaterna tillsammans 

bär ett ansvar för att EU fungerar. Med beaktande av detta är brister i genomfö-

randet av EU:s fördrag ett allvarligt problem då unionens funktion kräver 

samma genomslag i samtliga medlemsstater av de bestämmelser som antas.
27

 

Vad som avgör om stater väljer att följa sina internationella åtaganden kan 

dock förklaras på flera sätt. Det kan exempelvis bero på vilka nationella för-

delar som åtagandet kan medföra eller hur kommunikationen fungerar mellan 

de deltagande staterna.
28

 Eftersom EU inte har några exekutiva befogenheter 

utan är helt beroende av att medlemsstaterna lojalt följer sina förpliktelser är 

principen av stor betydelse. Som Nilsson och Lundberg uttalar det; det går inte 

att skicka ”polisen” efter en medlemsstats regering och riksdag om ett direktiv 

inte införlivas.
29

 Men unionens tillsynsorgan kan likväl använda sig av sank-

tioner som påtryckningsmedel för att kräva att illojala medlemsstater vidtar de 

åtgärder som krävs.  

                                                 

25
 Se artikel 1.1 samt 5.1-5.2 EUF. Man brukar säga att unionen inte har s.k. kompetens-

kompetens och saknar därför möjlighet att ge sig själv rätten att lagstifta i frågor där medlems-

staterna ännu inte har lämnat ifrån sig makten. Se Bernitz, Kjellgren, s. 25 och 81.  
26

 Se Bernitz, Kjellgren, s. 80-81. 
27

 Se Hettne, Reichel, s. 21. 
28

 Se Andersen, S., Introduction, s. 9-10. 
29

 Se Nilsson, Lundberg, Europarätten – en introduktion till EU-rätten och Europakonventio-

nen, 4 u, Jure förlag AB, Elanders, Stockholm, 2010, s. 36-37. 
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2.2 Sveriges syn på EU-rättens företräde  

Precis som i många andra medlemsstater är Sveriges lojalitet mot EU god och 

direktiv kan genomföras utan större motstånd så länge dessa inte strider mot 

Sveriges hjärtefrågor. Störst kollisionsrisk med svenska intressen föreligger då 

EU-rätten behandlar frågor om tryckfrihet, myndigheternas självständighet och 

integritet.
30

 När det gäller genomförande av direktiv som riskerar att kollidera 

med grundläggande nationella rättigheter kan man också ana ett visst trots hos 

Sveriges Riksdag vilket kan försena genomförandet.
31

 Många gånger torde det 

här röra sig om främst politiska ställningstaganden och inte juridiska.
32

 Men 

EU-rätten riskerar att komma i konflikt även med andra nationella bestäm-

melser. Sverige har exempelvis fått försvara nationella regler i EU-domstolen i 

frågor om monopol på alkoholförsäljning,
33

 undantag för vissa momsgrupper,
34

 

skatter
35

 och arbetsrätt.
36

  

3. Kommissionen 

Kommissionen är ett av EU:s mest betydelsefulla organ, den ska verka för uni-

onens generella intressen och har i detta syfte tilldelats viktiga befogenheter.
37

 

                                                 

30
 Se Hettne, Reichel, s. 79 och 94-95.  

31
 När exempelvis skyddet för den personliga integriteten ställdes på sin spets och skapade stor 

politisk debatt vid genomförande av direktiv om lagring av uppgifter som genererats eller be-

handlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunika-

tionstjänster eller allmänna kommunikationsnät (2006/24/EG), det s.k. datalagringsdirektivet, 

medförde oenighet i Riksdagen att frågan om genomförandet kom att vilandeförklaras i ett år. 

Se exempelvis Riksdagens protokoll 2011/12:113 från fredagen den 11 maj 2012. 
32

 Se Bernitz, Kjellgren, s. 224. Se även Nilsson, Lundberg, s. 39. 
33

 Se mål C-189/95, Franzén; ang. begäran om förhandsavgörande avseende det svenska detalj-

handelsmonopolet för alkoholdrycker, Systembolaget, vilket godtogs av EU-domstolen. Se 

även mål C-170/04, Rosengren; där EU-domstolen fastställde att de nationella bestämmelserna 

i alkohollagen om införselförbud stred mot den unionsrättsliga principen om fri rörlighet för 

varor, och den efterföljande domen i mål C-186/05 där fördragsbrott fastställdes. 
34

 Se mål C-480/10, kommissionen mot Sverige; där Sverige undkom fördragsbrott då reger-

ingens representanter med framgång försvarade rätten för vissa företag att bilda momsgrupper 

vilka anses utgöra en enda näringsidkare i momshänseende, varför de slipper betala någon 

moms på transaktioner mellan företag inom gruppen. 
35

 Se mål C-617/10, Åkerberg Fransson; ang. begäran om förhandsavgörande avseende möjlig-

heten att straffa svenska skattesmitare två gånger, först med straffskatt och sedan med fängelse, 

vilket inte hindrades av den EU-rättsliga principen om dubbelbestraffning (ne bis in idem) 

enligt EU-domstolen. 
36

 Se mål C-341/05, Laval un Partneri; ang. begäran om förhandsavgörande där Sverige argu-

menterade för att EG-rätten inte utgjorde något hinder för fackliga stridsåtgärder som vidtas i 

enlighet med nationella regler för att få till stånd ett kollektivavtal med samma innehåll som 

tillämpas för företag som är fast etablerade i värdlandet. 
37

 Se exempelvis mål C-33/04, kommissionen mot Luxemburg, p. 35. 
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Även om kommissionen står självständig i förhållande till medlemsstaterna och 

dess regeringar har dess verksamhet stor politisk betydelse. Kommissionen 

fungerar som initiativtagare till nya rättsakter, verkställande organ och företrä-

dare för unionen i olika sammanhang.
38

 Av betydelse för detta arbete är emel-

lertid endast kommissionens uppgift att övervaka EU-rätten och se till att för-

dragen följs.
39

  

 

Kommissionens möjlighet att utöva självständig tillsyn och föra talan mot med-

lemsstaterna om sanktioner genom ett överträdelseförfarande är unik och skil-

jer sig från andra internationella förbund.
40

 Det är därför viktigt att notera att 

även kommissionens makt härstammar från medlemsstaterna.
41

 Kommis-

sionens befogenheter kan begränsas av rådet och Europaparlamentet genom 

lagstiftning eller vid regeringsförhandlingar om ändring i fördragen.
42

 Med-

lemsstaterna har dock aldrig utnyttjat möjligheten att ifrågasätta kommissio-

nens tillsynsbefogenheter på detta sätt. Om man ser till utvecklingen i för-

dragen har kommissionens befogenheter tvärtom stärkts. Detta stöd visar att 

medlemsstaterna generellt sett litar på att kommissionens förmåga att utöva 

tillsyn.
43

 Kommissionens befogenhet att utreda förhållanden i överträdelse-

ärenden är dock fortfarande mycket begränsad vilket även speglar kommis-

sionens relativt låga bevisbörda.
44

  

4. Fördragsbrott 

Direktivets genomförande och själva formen för detta överlåts i princip till var 

och en av medlemsstaterna att själva besluta om enligt artikel 288 FEUF så 

länge det resultat som eftersträvas uppnås.
45

 För nästan alla direktiv råder en 

                                                 

38
 Se Bernitz, Kjellgren, s. 54-57.  

39
 Se artikel 17. EUF och exempelvis meddelande om artikel 260.3, p. 9. Se även Bergström, 

Maria, Det nationella genomförandeutrymmet – reella valmöjligheter under påföljdsansvar 

eller rutinmässig sanktionering av redan fattande beslut? ERT 2008, s. 1010. 
40

 Se exempelvis artikel 17.1 EUF samt Andersen, S., s. 13. 
41

 Andersen, S., s. 14. 
42

 Kommissionens ledamöter kan hållas politiskt ansvariga för deras handlande genom att par-

lamentet riktar misstroende mot den sittande kommissionen Om det visar sig att kommissionen 

har förlorat parlamentets förtroende så måste den sedan avgå. Se Bernitz, Kjellgren, s. 62.  
43

 Se Andersen, S., s. 24. Se även de Búrca, C., s. 34. 
44

 Se Andersen, S., s. 30. 
45

 Se de Búrca, C., s. 192 och Hettne, Reichel, s. 15. Jmf. även dom i mål C-233/00, kommis-

sionen mot Frankrike, p. 75 ff. 
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tidsfrist för dess införlivande från sex månader upp till två år.
46

 Om kommis-

sionen anser att en medlemsstat har misslyckats med att genomföra ett direktiv 

inom utsatt tid kan den inleda ett överträdelseförfarande enligt artikel 258, för-

sta stycket FEUF: 

 

Om kommissionen anser att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt 

fördragen, ska kommissionen avge ett motiverat yttrande i ärendet efter att ha givit den berörda 

staten tillfälle att inkomma med sina synpunkter. 

 

Kommissionen har fullständig frihet att välja om den ska vidta åtgärder eller 

inte och hur långt den vill driva ett pågående överträdelseärende.
47

 Kommis-

sionen har inga befogenheter att gå in och undersöka precis hur det ligger till i 

medlemsstaterna utan bildar sin uppfattning genom att ta del av källor av var-

ierande slag som kan ge indikationer på att en medlemsstat inte har uppfyllt 

sina skyldigheter. Nära hälften av alla överträdelseärenden baseras på klagomål 

från privatpersoner eller företag som inte anser att nationell lagstiftning eller 

nationella myndigheter följer EU:s regler. Överträdelseförfarandet kan i sin tur 

leda till att kommissionen väljer att väcka talan om fördragsbrott enligt artikel 

258, andra stycket FEUF:  

 

Om den berörda staten inte rättar sig efter yttrandet inom den tid som angivits av kommissio-

nen, får denna föra ärendet vidare till Europeiska unionens domstol. 

 

När det gäller införlivande av direktiv har medlemsstaterna själva en skyldighet 

att anmäla hur de ligger till med genomförandet.
48

 Om en medlemsstat inte 

samarbetar med kommissionen under utredningen kan det i vissa fall leda till 

att kommissionen svarar med att väcka en ytterligare fördragsbrottstalan av-

seende denna underlåtenhet.
49

 

                                                 

46
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14527_

sv.htm  
47

 Se Bernitz, Kjellgren, s. 149. 
48

 Se http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Om-ett-land-

inte-foljer-EUs-regler/. Se även Bergström, M., s. 1010 och Hettne, Eriksson, s. 317-318. 
49

 Se de Búrca, C., s. 422 och 424. Att medlemsstaterna är skyldiga att underlätta för kommis-

sionen då den utför sina uppgifter framgår av lojalitetsprincipen enligt artikel 4.3 EUF. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14527_sv.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14527_sv.htm
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Om-ett-land-inte-foljer-EUs-regler/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Om-ett-land-inte-foljer-EUs-regler/
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4.1 Överträdelseförfarandet 

Prövningen av ett överträdelseärende enligt artikel 258 FEUF innebär att EU-

domstolen bedömer och fastställer om fördragsbrott föreligger eller inte. Inga 

sanktioner döms ut i detta skede. Förfarandet inleds genom att kommissionen 

skickar en informell skrivelse till medlemsstatens regering där den delges miss-

tankar om fördragsbrott och får en chans förklara situationen. Efter detta tar 

kommissionen upp frågan till diskussion med medlemsstaten för att finna en 

tidig lösning på problemet.
50

 Om misstankar kvarstår skickar kommissionen 

sedan en formell underrättelse till regeringen som får två månader på sig att 

bemöta kritiken.
51

 Om kommissionen inte är nöjd med medlemsstatens svar på 

underrättelsen kan den skicka ett motiverat yttrande, vilket ska besvaras inom 

samma tid som den formella underrättelsen, med krav på att medlemsstaten 

inom viss tid upphör med det påstådda fördragsbrottet. Kommissionen sätter 

här ramen för förfarandet då den mer ingående anger på vilket sätt den anser att 

medlemsstaten har brutit mot EU-rätten.
52

  

 

För att kommissionen ska välja att avbryta ett pågående överträdelseförfarande 

krävs att medlemsstaten ändrar sin lagstiftning enligt kommissionens krav, 

eller i vart fall redovisar förslag till sådan ändring, innan fristen för att besvara 

det motiverade yttrandet löpt ut. Om medlemsstaten inte håller med kommis-

sionen så måste den istället kunna visa att kommissionen har fel eller inte har 

tagit del av de fakta som krävs för att ge stöd åt sina anklagelser.
53

 Skulle 

kommissionen ändå vara missnöjd med de eventuella åtgärder som medlems-

staten har vidtagit i enlighet med det motiverade yttrandet så kan kommis-

sionen välja att väcka talan om fördragsbrott i EU-domstolen.  

                                                 

50
 Bernitz, Kjellgren, s. 149. 

51
 Tidsfristen för underrättelsen måste anpassas till vad som kan anses vara skäligt i det enskil-

da fallet. Vanligtvis har medlemsstaten två månader på sig att svara men i vissa fall kan en 

månad anses tillräckligt. Se Andersen, S., s. 50-51. 
52

 Detta yttrande kan även komma att kompletteras, se de Búrca, C., s. 413. Se även den 

Svenska regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/11145/a/118544. Tidsfristen för 

att vidta rättelse måste vara skälig och är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet 

men uppgår vanligtvis till ca fyra veckor, se Bernitz, Kjellgren, s. 150. 
53

 Se Hettne, Reichel, s. 33. 

http://www.regeringen.se/sb/d/11145/a/118544
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4.2 Fördragsbrottstalan 

Det är upp till EU-domstolen att granska om kriterierna för att ta upp en för-

dragsbrottstalan till prövning är uppfyllda.
54

 Eftersom kommissionen ska agera 

för unionens generella intressen behöver den inte ange något specifikt motiv 

för talans väckande.
55

 Kommissionen har dock bevisbördan för det påstådda 

fördragsbrottets existens.
56

 Det räcker således inte att en medlemsstat har miss-

lyckats med att visa att den har agerat i enlighet med EU-rätten för att konstate-

ra att fördragsbrott föreligger. När det gäller för kommissionen att bevisa fel-

aktigt genomförande av direktiv har EU-domstolen angett att kommissionen 

inte måste visa att den nationella införlivandelagstiftningen har medfört några 

negativa konsekvenser då ett otillräckligt eller bristfälligt införlivande utgör ett 

fördragsbrott i sig.
57

 När kommissionen väl har framställt tillräckliga bevis för 

sitt påstående är det upp till medlemsstaten att motbevisa detta.
58

 Det kan vara 

intressant att veta att domstolsprövning sker även om medlemsstaten har upp-

hört med fördragsbrottet vid denna tidpunkt. Det som EU-domstolen har att ta 

ställning till är nämligen om fördragsbrott pågick då svarsfristen för det moti-

verade yttrandet löpt ut. Detta för att undvika att en medlemsstat upphör med 

ett fördragsbrott precis innan prövning och sedan återgår till att bryta mot för-

dragen igen, men också för att markera att korta fördragsbrott kan vara minst 

lika allvarliga som långa.
59

 Kommissionen inleder cirka 2 500 överträdelse-

ärenden varje år. Detta trots att kommissionen sedan 2008 har haft möjligheten 

att ta upp sina klagomål på ett tidigare stadium i ett projekt som kallas för EU-

piloten, där medlemsstaterna kan få en chans att reda ut eventuella missförhål-

landen innan ett överträdelseärende blir aktuellt.
60

 De flesta överträdelseären-

den går dock inte så långt som till domstol då det är vanligt att förlikning sker 

dessförinnan.
61

   

                                                 

54
 Se mål C-362/90, kommissionen mot Italien, samt C-417/02, kommissionen mot Grekland. 

55
 Se de Búrca, C., s. 416. 

56
 Se Andersen, S., s. 58-59. 

57
 Se mål C-392/96, kommissionen mot Irland, p. 60. 

58
 Se Hettne, Eriksson, s. 318. 

59
 Se de Búrca, C., s. 422-424. Underlättelseskyldigheten framgår av lojalitetsprincipen. 

60
 Se skr. 2012/13:80, s. 243. Projektet har ersatt tidigare administrativa skrivelser och har varit 

lyckat. Av alla ärenden går endast ca 20 procent vidare till att överträdelseförfarande inleds. 
61

Av alla överträdelseärenden leder drygt hälften till formell underrättelse, en tredjedel går 

vidare till motiverat utlåtande, varav endast runt en tiondel går vidare till domstol se; 
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5. Sanktioner 

Det är kommissionens uppgift att verkställa EU-domstolens dom och fatta be-

slut om att driva in de belopp som domstolen har fastställt. De sanktioner som 

drivs in ställs till kommissionens förfogande på kontot för unionens egna me-

del som används till att finansiera unionens utgifter.
62

 Kommissionen yrkar 

främst på löpande vite men även standardbelopp.
63

 Syftet med sanktions-

förfarandet är inte att rätta till den skada som medlemsstaten har orsakat utan 

att fungera som ett effektivt påtryckningsmedel för att få fördragsbrottet att 

upphöra.
64

 Det har därför fastslagits i praxis att domstolen kan utdöma vite och 

standardbelopp samtidigt om det skulle behövas.
65

 En medlemsstat som inte 

haft förmågan att rätta sig får utge sanktioner oavsett svårigheter eller stora 

kostnader för att åtgärda överträdelsen.
66

 

5.1 Vite 

Då kommissionen finner ett behov av att använda sanktioner ska löpande vite 

enligt praxis användas i första hand och endast när det handlar om att förmå 

medlemsstaten att snarast upphöra med fördragsbrott.
67

 Tanken med vitet är att 

det ska ge incitament till medlemsstaten att rätta sig så snart som möjligt efter 

en dom om sanktioner och endast avse den tid som fördragsbrott fortfarande 

pågår efter fastställandet av denna dom.
68

 Vite kan således inte bli aktuellt om 

fördragsbrottet upphört vid tidpunkten för prövning av sanktioner. 

                                                                                                                                 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Om-ett-land-inte-

foljer-EUs-regler/. 
62

 Europeiska kommissionen, Europeiska unionens budget – en översikt, Europeiska unionens 

publikationsbyrå, Luxemburg, 2010, s. 6. Jmf. dom i mål T-33/09, Portugal mot kommissio-

nen, p. 62. 
63

 Även kallat schablonbelopp. 
64

 Bernitz, Kjellgren, s. 148. 
65

 Se dom i mål C-304/02, kommissionen mot Frankrike, p. 83, och domar i senare mål; C-

610/10, kommissionen mot Spanien, p. 140 och C-374/11, kommissionen mot Irland, p. 46. 
66

 Se exempelvis mål C-279/11, kommissionen mot Irland, där förseningen i genomförandet 

hänfördes till den komplexa rättsliga ram som krävdes för antagandet vilken omfattande sam-

råd med berörda parter och allomfattande planering. Inte ens i de fall då ett direktiv rört en 

inrikespolitiskt mycket känslig fråga har talan om sanktioner ogillats; se mål C-270/11, kom-

missionen mot Sverige, och C-121/07, kommissionen mot Frankrike, vars nationella genomfö-

randen av det datalagringsdirektivet, respektive GMO-direktivet, var politiskt mycket känsliga. 
67

 Se mål C-407/09, kommissionen mot Grekland, p. 28. 
68

 Se domen i mål C-374/11, kommissionen mot Irland, p. 33, som hänvisar till bl.a. mål C-

610/10, kommissionen mot Spanien, p. 96. 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Om-ett-land-inte-foljer-EUs-regler/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Om-ett-land-inte-foljer-EUs-regler/
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5.2 Standardbelopp 

Användningen av standardbelopp ska endast ske om löpande vite inte kan ut-

göra ett tillräckligt starkt påtryckningsmedel.
69

 Kommissionen har tidigare ut-

talat att den systematiskt yrkar på standardbelopp när den väcker talan om 

sanktioner och att den inte ändrar sitt yrkande även om medlemsstaten under 

förfarandet vidtar åtgärder som innebär att domen om fördragsbrott följts. Så-

ledes kan en medlemsstat få utge standardbelopp även om den har rättat sig 

under sanktionsförfarandets gång, förutsatt att rättelsen skett först efter det att 

svarsfristen för det motiverade yttrandet gått ut.
70

 EU-domstolen har emellertid 

slagit fast att standardbelopp inte ska utgå automatiskt utan att domstolen i var-

je enskilt fall, med hänsyn till den grad av påtryckning och avskräckande effekt 

som anses nödvändig, ska förelägga de sanktioner som är lämpliga i syfte att 

säkerställa att fördragsbrottsdomen följs snarast möjligt samt förhindra att lik-

nande överträdelser upprepas.
71

 Medlemsstatens attityd, underlåtenhetens svå-

righetsgrad och varaktighet ska således beaktas vid bedömningen.
72

 Därutöver 

ska domstolen se till att standardbeloppet står i proportion till det aktuella för-

dragsbrottet och medlemsstatens betalningsförmåga.
73

  

5.3 Talan om sanktioner 

Om kommissionen anser att en medlemsstat inte har rättat sig kan den skicka 

en formell underrättelse till medlemsstaten med varning om sanktioner. Utifall 

rättelse inte sker inom två månader kan kommissionen sedan välja att väcka 

talan om sanktioner mot medlemsstaten enligt artikel 260.2 FEUF: 

 

Om kommissionen anser att den berörda medlemsstaten inte har vidtagit de åtgärder som krävs 

för att följa domstolens dom, får kommissionen, efter att ha gett staten tillfälle att framföra sina 

                                                 

69
 Även kallat schablonbelopp.  

70
 Se mål C-121/07, kommissionen mot Frankrike, p. 29. 

71
 Se domen i mål C-374/11, kommissionen mot Irland, p. 47-48 och C-610/10, kommissionen 

mot Spanien, p. 141-142. 
72

 Se mål C-121/07, kommissionen mot Frankrike, punkt 62. Se även Europeiska kommissio-

nen, Meddelande från Kommissionen - tillämpning av artikel 228 i EG-fördraget, 

SEK/2005/1658, 2005 (kommissionens meddelande om artikel 228) p. 6, och kommissionens 

meddelande om artikel 260.3, p. 13. 
73

 Se mål C-568/07, kommissionen mot Grekland, p. 47. 



19 

 

synpunkter, väcka talan vid Europeiska unionens domstol. Därvid ska kommissionen ange det 

standardbelopp eller vite som den med hänsyn till omständigheterna anser det lämpligt att den 

berörda medlemsstaten ska betala. 

 

Om domstolen finner att den berörda medlemsstaten har underlåtit att efterkomma dess dom, 

kan den förelägga staten att betala ett standardbelopp eller ett vite. 

 

Enligt artikel 260.3 FEUF kan fördragsbrott och sanktioner numera fastställas 

under en och samma process. Denna möjlighet är dock begränsad till att avse 

fall då medlemsstaten har underlåtit att underrätta kommissionen om införli-

vande av direktiv. Före talan väcks så måste kommissionen, likt en talan enligt 

artikel 258 FEUF, skicka en formell underrättelse och ett efterföljande motiv-

erat yttrande till medlemsstaten, vilka båda ska besvaras inom två månader.
74

 

Fördragstexten lyder: 

 

Om kommissionen för ett ärende vidare till domstolen i enlighet med artikel 258 därför att den 

anser att den berörda medlemsstaten inte har uppfyllt sin skyldighet att underrätta om åtgärder 

för införlivande av ett direktiv som antagits i enlighet med ett lagstiftningsförfarande, får 

kommissionen, om den anser det lämpligt, ange det standardbelopp eller vite som denna stat 

ska betala och som kommissionen anser lämpligt med hänsyn till omständigheterna.  

 

Om domstolen fastställer underlåtenheten, kan den ålägga den berörda medlemsstaten att betala 

ett standardbelopp eller vite som inte är högre än det belopp som kommissionen har angett. 

Skyldigheten att betala får verkan den dag som anges i domstolens dom. 

 

Detta förfarande infördes för att lösa problemet med sent genomförande av 

direktiv, vilket enligt kommissionen är mycket vanligt och oroande.
75

 En för-

klaring till att många direktiv inte har antagits i tid kan vara att lagstiftnings-

takten har ökat och att införandet av nya regler blivit mer komplicerat hos såväl 

unionen som medlemsstaterna utan att den juridiska kompetensen har hunnit 

komma ikapp.
76

 Ett annat skäl kan vara att större svårigheter och ökade kost-

nader med genomförandet har uppkommit i takt med att unionen har vuxit och 

                                                 

74
 Se Bernitz, Kjellgren, s. 149. 

75
 Se kommissionens meddelande om artikel 260.3, p. 11. Se även de förenade målen C-

178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 och C-190/94 Dillenkofer m.fl. mot Tyskland p. 21-23. 
76

 Se Hettne, Reichel, s. 105. 
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kommit att omfatta en allt större mängd politiska områden.
77

 Enligt kommis-

sionens meddelande gäller artikel 260.3 FEUF både utebliven anmälan och fall 

där anmälda åtgärder är ofullständiga. Denna situation kan uppkomma om åt-

gärderna inte avser hela medlemsstatens territorium eller inte motsvarar alla 

delar i direktivet. Av meddelandet följer även att kommissionen lägger vikt vid 

att medlemsstaterna lojalt anmäler hur det förhåller sig med genomförandet. 

Sanktioner i form av löpande vite kommer regelmässigt att yrkas och även 

standardbelopp i allvarligare fall. I de fall som direktivet har genomförs under 

processen kommer talan enligt kommissionen att återkallas om inte standard-

belopp yrkats.
78

  

5.4 Sanktionernas storlek 

Beräkningen av sanktioner är komplicerad och framgår av kommissionens 

meddelande från 2005 som utgör basen för beräkningen.
79

 Sedan 2010 har 

kommissionen även använt sig av en årlig justering av ekonomiska data för att 

kunna beakta medlemsstaternas inflation och bruttonationalprodukt vid sank-

tionens bestämmande.
80

 Påverkan av ekonomiska kriser har flertalet gånger 

spelat in vid bedömningen.
81

 Exempelvis satte domstolen år 2011 kraftigt ned 

standardbeloppet för Grekland avseende sent genomförande av direktiv med 

beaktande av landets dåliga ekonomi vid tidpunkten för bedömningen.
82

 Det 

samma skedde sedan i två domar mot Irland och en mot Spanien under år 

2012.
83

 

 

Enligt kommissionens meddelande om tillämpningen av artikel 260.3 FEUF 

sker beräkningen på samma sätt som för artikel 260.2 FEUF.
84

 Även om dessa 

                                                 

77
 Se Andersen, S., Introduction, s. 1.  

78
 Se kommissionens meddelande om artikel 260.3, p. 19 och 22. 

79
 Se kommissionens meddelande om artikel 228. 

80
 Se kommissionens meddelande om artikel 260.3. Se även meddelande om uppdatering av 

belopp från 2010; SEC(2010) 923/3, och de senaste årliga uppdateringarna av ekonomiska data 

från 2011 genom; SEC(2011)1024, respektive 2012 genom; C (2012) 6106. 
81

 Se kommissionens meddelande om artikel 228, p. 18. 
82

 Se kommissionens yrkande och dom i mål C-407/09, kommissionen mot Grekland, p. 42-44. 
83

 Se kommissionens yrkande och dom i mål C-279/11 och C-374/11, kommissionen mot Ir-

land, p. 78 respektive p. 44. Se även kommissionens yrkanden och dom i mål C-610/10, kom-

missionen mot Spanien, p. 131-132. 
84

 Se kommissionens meddelande om artikel 260.3, p. 23.  
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riktlinjer inte är bindande för domstolen så fungerar de som utgångspunkt för 

domstolens bedömning. Vid en prövning enligt artikel 260.3 FEUF är dock 

förhindrad att döma ut sanktioner som överstiger kommissionens yrkande.
85

 

Kommissionen beräknar det dagliga vitesbeloppet genom att multiplicera ett 

enhetligt basbelopp med en faktor för svårighetsgrad, en koefficient för varak-

tighet och till sist med en faktor som fastställs med hänsyn till varje medlems-

stats betalningsförmåga och röstantal i rådet.
86

 Om kommissionen anser att ett 

standardbelopp ska användas så beräknas det på liknande sätt med hjälp av en 

metod som baseras på ett fast minimibelopp för varje medlemsstat.
87

 Lägsta 

standardbelopp för Sverige är för nuvarande 2 468 000 euro, vilket kan jäm-

föras med Malta, som har det lägsta beloppet på 179 000 euro, och Tyskland, 

som har det högsta på 11 192 000 euro.
88

 Om beloppet beräknas överstiga med-

lemsstatens minimibelopp använder kommissionen en beräkningsmodell som 

bygger på ett dagligt belopp som multipliceras med antal dagar som överträdel-

sen pågår.
89

 Vid bedömningen av sanktionerna ska domstolen utöver detta iakt-

ta proportionalitetsprincipen och anpassa beloppet efter omständigheterna i 

fallet med hänsyn till svårighetsgrad, varaktighet samt den grad av påtryckning 

och avskräckande effekt som anses nödvändig.
90

  

6. Exempel i praxis 

6.1 Fördragsbrott  

Kommissionen har nyligen väckt talan i ett stort antal mål avseende fördrags-

brott.
91

 Många av dessa har väckts så pass sent att fullständig information ännu 

                                                 

85
 Se de Búrca, C., s. 434. 

86
 Se kommissionens meddelande om artikel 228, p. 18. Se exempelvis domen i mål C-374/11 

kommissionen mot Irland p. 37 och C-496/09 kommissionen mot Italien p. 57. 
87

 Se kommissionens meddelande om artikel 228, enligt p. 23 beräknas standardbeloppet i stor 

utsträckning på samma sätt som vitet. 
88

 Se kommissionens årliga uppdatering av ekonomiska data från år 2012; C (2012) 6106. 
89

 Se kommissionens meddelande om artikel 228, p. 19–24. 
90

Se kommissionens meddelande om artikel 228 p. 6-8. Se även dom i mål C-270/11, kommis-

sionen mot Sverige, p. 20, C-568/07, kommissionen mot Grekland, p. 47, C-70/06, kommis-

sionen mot Portugal, p. 31 och C-304/02, kommissionen mot Frankrike, p. 86 samt p. 91. 
91

 Sökning från 18 april till 8 augusti 2013. Se exempelvis mål om fördragsbrott avseende 

genomförande av direktiv; C-252/13, kommissionen mot Nederländerna, C-277/13 kommis-

sionen mot Portugal, C-321/13, kommissionen mot Belgien, samt C-323/13 och C-339/13, 

kommissionen mot Italien,  
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inte har publicerats annat än att det framgår att talan avser fördragsbrott.
92

 De 

länder som enligt kommissionens senaste statistik har lyckats bäst överlag när 

det gäller att förbättra sitt genomförande av direktiv och därmed undvika för-

dragsbrott är; Luxemburg, Danmark, Rumänien och Slovakien. Sämst har det 

gått för Irland och Belgien.
93

 Beträffande överträdelser med koppling till den 

inre marknaden ligger genomsnittet på 30 pågående ärenden per medlemsstat.
94

 

6.2 Sanktioner  

Kommissionen har under åren 2000 till 2013 väckt talan om sanktioner enligt 

artikel 260.2 FEUF mot ett flertal medlemsstater som enligt kommissionens 

mening har misslyckats med att rätta sig efter en fördragsbrottsdom. EU-

domstolen har nu meddelat dom i 17 mål varvid sanktioner har dömts ut i samt-

liga fall utom två.
95

 Inget av dessa två fall rörde dock genomförande av direk-

tiv.
96

 I skrivande stund har ännu ingen dom avkunnats enligt det nya för-

farandet i artikel 260.3 FEUF. Vid en jämförelse av medlemsstaterna framgår 

att Grekland har dömts att utge sanktioner hela fem gånger till skillnad från 

exempelvis Finland som aldrig har dömts till att utge någon sanktion.
97

 Sank-

tioner är särskilt vanligt förekommande då det rör sig om genomförande av 

                                                 

92
 Se mål C-351/13, kommissionen mot Grekland, C-356/13, kommissionen mot Polen, C-

361/13, kommissionen mot Slovakien, C-376/13, kommissionen mot Bulgarien, C-378/13, 

kommissionen mot Grekland, C-386/13, kommissionen mot Cypern, C-395/13, kommissionen 

mot Belgien, C-405/13 och C-406/13, kommissionen mot Rumänien samt C-433/13, kommis-

sionen mot Slovakien. 
93

 Kommissionens resultattavla för den inre marknaden lanserades 4 juli 2013 med den senaste 

statistiken för 2012-2013 med utförliga rapporter om sammanlagt 13 olika jämförelseområ-

den/verktyg och en översikt av situationen i EU gällande bl.a. medlemsstaternas genomförande 

av direktiv och överträdelseärenden, se; http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard.  
94

 Se; http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard (performance overview). 
95

 Se mål C-387/97, kommissionen mot Grekland, C-278/01, kommissionen mot Spanien, C-

304/02, kommissionen mot Frankrike, C-177/04, kommissionen mot Frankrike, C-70/06, 

kommissionen mot Portugal, C-121/07, kommissionen mot Frankrike, C-369/07, kommissio-

nen mot Grekland, C-568/07, kommissionen mot Grekland, C-109/08, kommissionen mot 

Grekland, C-407/09, kommissionen mot Grekland, C-496/09, kommissionen mot Italien, C-

610/10, kommissionen mot Spanien, C-279/11, kommissionen mot Irland, C-374/11, kommis-

sionen mot Irland, och C-270/11, kommissionen mot Sverige. 
96

 Kommissionen hade anklagat medlemsstaterna för att ha fattat beslut i strid med fördragen. 

Se mål C-119/04, kommissionen mot Italien; ang. diskriminering av språklektorer och C-

203/04, kommissionen mot Tyskland; ang. beslut om kontrakt i offentlig upphandling. 
97

 Domar beaktade från år 2000 och framåt. Se dom i mål C-387/97, C-369/07, C-568/07, C-

109/08 och C-407/09, kommissionen mot Grekland. 

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard
http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard
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direktiv på miljöområdet.
98

 En anledning kan vara att EU har högt uppsatta 

miljömål vilka många gånger kan vara svåra att uppfylla. Sanktioner har också 

förekommit relativt ofta gällande fördragsbrott på den inre marknaden.  

6.3 Fördragsbrott och sanktioner  

Kommissionen har som utlovat nyligen återkallat talan enligt artikel 260.3 

FEUF i ett flertal fall.
99

 Det bör påpekas att medlemsstaterna trots detta fick stå 

för sina egna rättegångskostnader då ansökan och efterföljande indragning av 

kommissionen uppgetts ha varit resultatet av den attityd som medlemsstaterna 

inför uppfyllandet av sina skyldigheter.
100

 Ett antal pågående mål där kommis-

sionen har väckt talan om fördragsbrott och sanktioner med hänvisning till ar-

tikel 260.3 kvarstår dock och nya domar väntas.
101

  

 

Av särskilt intresse är två mål där kommissionen har väckt talan mot Fin-

land.
102

 Kommissionen har angett att Finland inte har anmält vilka åtgärder 

som vidtagit för genomförandet av två direktiv om el respektive naturgas.
103

 

Enligt kommissionens meddelande är artikel 260.3 inte längre tillämplig då en 

                                                 

98
 Se exempelvis mål C-121/07, kommissionen mot Frankrike, där Frankrike dömdes för att 

inte ha genomfört GMO-direktivet (direktiv 2001/18/EG) om avsiktlig utsättning av genetiskt 

modifierade organismer i miljön, och C-279/11 där Irland dömdes för felaktigt genomförande 

genom att införa höga nationella tröskelvärden för projekt som inte skulle omfattas av den 

miljökonsekvensbeskrivning som föreskrivits (direktiv 85/337/EEG) . 
99

 Se mål C-48/12, kommissionen mot Polen, C-148/12, kommissionen mot Tyskland, C-

305/12, kommissionen mot Slovakien, C-325/12, kommissionen mot Portugal, C-330/12, 

kommissionen mot Polen, C-331/12, kommissionen mot Polen, C-332/12, kommissionen mot 

Polen, C-333/12, kommissionen mot Polen, C-307/12, kommissionen mot Bulgarien, C-

406/12, kommissionen mot Slovenien, C-407/12, kommissionen mot Slovenien, C-532/12, 

kommissionen mot Luxemburg, C-146/12, kommissionen mot Tyskland, C-308/12, kommis-

sionen mot Polen, C-406/12, kommissionen mot Slovenien, C-407/12 kommissionen mot Slo-

venien, C-532/12, kommissionen mot Luxemburg, C-538/12 kommissionen mot Slovenien, C-

545/12, kommissionen mot Cypern, samt C-572/12, kommissionen mot Nederländerna. 
100

 Se dom i målen ovan. Det är dock värt att notera att inga rättegångskostnader utdömts enligt 

Regeringskansliet då en ”gentleman gesture” tillämpas mellan kommissionen och medlemssta-

terna. 
101 För närvarande 13 stycken pågående mål enligt en uppdatering från 8 augusti 2013. Se mål 

C-310/12, kommissionen mot Ungern, C-544/12, kommissionen mot Polen, C-598/12, kom-

missionen mot Polen, C-8/13, kommissionen mot Slovenien, C-9/13, kommissionen mot Slo-

venien, C-55/13, kommissionen mot Polen, C-109/13 och C-111/13, kommissionen mot Fin-

land, C-203/13, kommissionen mot Bulgarien, C-240/13 och C-241/13, kommissionen mot 

Estland, C-253/13, kommissionen mot Bulgarien samt C-320/13, kommissionen mot Polen. 
102

 Se mål C-109/13 och C-111/13, kommissionen mot Finland. 
103

 Se direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el, respektive 

direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas. 
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medlemsstat har lämnat alla nödvändiga uppgifter om hur den anser sig ha in-

förlivat ett direktiv.
104

 Kommissionen agerade i dessa fall trots att Finland en-

ligt uppgift hade anmält vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra stora 

delar av direktiven.
105

 Detta agerande stämmer inte med kommissionens med-

delande där det tydligt framgår att oenighet om huruvida åtgärderna är tillräck-

liga istället ska behandlas enligt artikel 258 FEUF om felaktigt genomförande 

av direktiv.
106

 Det intressanta i målen är således den principiella frågan om 

gränsdragningen mellan artikel 260.3 och artikel 258 FEUF.  

6.4 Situationen i Sverige 

Sverige har sedan inträdet i EU länge legat bra till och varit ett föredöme för 

andra medlemsstater när det gäller att genomföra EU-rätten. Fram till år 2003 

låg antalet fördragsbrottsmål som riktats mot Sverige klart under genomsnittet. 

Enligt en rapport från 2012 uppgavs emellertid att Sveriges genomförande av 

direktiv låg långt efter andra medlemsstater.
107

 När kommissionen nyligen pre-

senterade sin senaste statistik över medlemsstaternas genomförande av den inre 

marknaden visade det sig emellertid att Sverige låg bäst till, med endast ett 

utestående icke införlivat direktiv. När kommissionen väl inleder ett över-

trädelseärende mot Sverige tar det däremot längst tid att lösa jämfört med situa-

tionen i övriga medlemsstater.
108

 Trots detta uppges Sverige ändå vara bättre än 

genomsnittet på att snabbt rätta sig efter en fördragsbrottsdom.
109

 

 

6.4.1 Fördragsbrott 

Kommissionen har vid flera tillfällen ställt Sverige inför prövning i EU-

domstolen sedan möjligheten att föra fördragsbrottstalan kom till.
110

 Vid ett par 

                                                 

104
 Se kommissionens meddelande om artikel 260.3, p. 19. 

105
 Intervju med Anna Falk. Sverige kommer att intervenera i målen till stöd för Finland. 

106
 Se kommissionens meddelande om artikel 260.3, p. 19. 

107
 Se Hettne, Reichel, s. 37-38. Något som till viss del kan förklaras med att förutsättningarna 

för statistiken ändrats i takt med att nya medlemsstater anslutit sig. 
108

 Det tar i genomsnitt 40 månader för Sveriges del, vilket är långt över medlemsstaternas 

genomsnittliga tid på 27 månader. 
109

 Se; http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard (performance by Member State). Sverige 

nådde den politiska målsättningen om max 1 procent sent genomförda direktiv med endast 0,1 

procent vilket medförde att Sverige var bäst av alla medlemsstater inom detta område.  
110

Sedan inträdet i EU 1995 och fram till 2010 har kommissionen väckt talan om fördragsbrott 

mot Sverige 54 gånger varav domstolen avkunnat dom i 32 fall. Se Hettne, Reichel, s. 37-38.  

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard
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tillfällen har Sverige också fällts för fördragsbrott.
111

 Då Sverige nyligen ställ-

des inför prövning avseende underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt 

mervärdesskattedirektivet friades dock Sverige av EU-domstolen.
112

 Fördrags-

brottstalan mot Sverige har, likt andra medlemsstater, ofta handlat om sent ge-

nomförande.
113

 En anledning kan vara att den svenska lagstiftningsprocessen är 

alltför långdragen och inte alltid lämpar sig för genomförande av direktiv vars 

tidsfrister är relativt korta.
114

 Vissa genomföranden kan kräva att en utredning 

företas för att granska ett direktivs konsekvenser i nationell rätt och om flera 

departement är inblandade måste även samordning ske vilket ofta är mycket 

tidskrävande. Detta särskilt om direktiven som ska genomföras är av politiskt 

känslig art eller om det uppstår motstående intressen i grundlagen.
115

 Bernitz, 

professor i europeisk integrationsrätt, menar även att regeringen ibland av pol-

itiska skäl har valt att dröja med genomförandet av vissa direktiv.
116

 Henkow, 

docent vid Lunds universitet med inriktning på bl.a. EU-rätt, menar att meto-

den för genomförandet måste varieras för att tillgodose olika typer av direk-

tiv.
117

 Av detta följer att Sverige allt oftare måste medge avvikelser från trad-

itionell svensk lagstiftningsmetod för att kunna genomföra direktiv i tid.
118

 

 

                                                 

111
 Sverige har fällts för fördragsbrott ang. genomförande av direktiv vid några tillfällen se 

exempelvis; mål C-438/07, ang. direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbe-

byggelse, mål C-322/08, ang. direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmed-

borgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar m.m., mål C-185/09, ang. direktiv 

2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhanda-

hållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommuni-

kationsnät, samt mål C-607/10, ang. direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att före-

bygga och begränsa föroreningar. Ang. fördragsbrott till följd av att Sverige agerat i strid med 

fördragen se; mål C-468/98, ang. beslut att ingå ett avtal med USA på luftfartsområdet, mål C-

186/05; ang. införselförbudet i alkohollagen vilket stred mot principen om fri rörlighet för 

varor, och mål C-249/06, ang. underlåtenhet att undanröja oförenligheter mellan fördraget och 

bilaterala avtal som ingåtts med tredjeländer före anslutningen till EU.  
112

 Se mål C-480/10, där Sverige påstods underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt ett om 

ett gemensamt system för mervärdesskatt (direktiv 2006/112/EG) genom att i praktiken förbe-

hålla tillhandahållare av finansiella tjänster och försäkringstjänster möjligheten att bilda en 

grupp som ansågs som en enda beskattningsbar person för mervärdesskatteändamål. 
113

 Se Hettne, Reichel, s. 38. 
114

 Se SOU 2008:118, Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning, bilaga 5, s. 

180.  
115

 Se Hettne, Reichel, s. 36. För en mer ingående beskrivning av samordningen se s. 50-52. 
116

 Se Bernitz, Kjellgren, s. 224. Se exempelvis Ipred-direktivet om skärpta immaterialrättsliga 

sanktioner (direktiv 2004/78/EG) vilket genomfördes tre år försent, samt det senare datalag-

ringsdirektivet (direktiv 2006/24/EG) vilket genomfördes mer än två år försent. 
117

 Se Henkow, O, Genomförande av direktiv från EU – Hur bör ”klara, precisa och ovillkor-

liga” bestämmelser i ett direktiv från EU genomföras i svensk rätt då bestämmelserna i vissa 

fall är oklara, oprecisa och tvetydiga? ERT 2010, s. 470.  
118

 Se Hettne, Reichel, s. 24. 
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Under september 2012 fattade kommissionen beslut om att stämma Sverige för 

felaktigt genomförande av ett direktiv om elektroniskt avfall då Sveriges svar 

på det motiverade yttrandet ansetts otillräckligt.
119

 Utöver detta mål finns det 

ärenden där kommissionen under de senaste åren har inlett överträdelseförfa-

randen mot Sverige men inte gått så långt att talan väckts.
120

 Under år 2012 

blev Sverige föremål för 10 formella underrättelser avseende påstådda för-

dragsbrott, vilket kan jämföras med Danmark som blev föremål för 21 och Fin-

land som blev föremål för 27.
121

  

 

6.4.2 Sanktioner 

Då regeringens åtgärder att följa de fördragsbrottsdomar som Sverige har fått 

emot sig har ansetts tillräckliga har Sverige aldrig förut behövt utge någon 

ekonomisk sanktion.
122

 Sveriges underlåtenheter att rätta sig efter fördrags-

brottsdomen om sent genomförande av datalagringsdirektivet, vars nationella 

genomförande var politiskt mycket känsligt till följd av svåra avvägningar där 

skyddet för privatlivet ställts mot behovet av en effektiv brottsbekämpning, 

föranledde dock att kommissionen väckte talan om sanktioner mot Sverige i 

mål C-270/11.
123

 Kommissionen yrkade att Sverige skulle förpliktas att betala 

ett vite om ca 41 000 euro per dag från avkunnande av dom i detta mål till dess 

att nödvändiga åtgärder vidtagits för att genomföra datalagringdirektivet. 

Dessutom yrkade kommissionen att Sverige skulle utge ett standardbelopp på 

ca 10 000 euro, för varje dag som gått sedan fördragsbrottsdomen, till dess 

                                                 

119
 Genomförandet avser; direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elekt-

riska eller elektroniska produkter. Se skr. 2012/13:80, bilaga 2, s. 314-315. Någon stämnings-

ansökan har ännu inte lämnats till regeringen, men talan kan komma att väckas inom en snar 

framtid. 
120

 Se skr. 2012/13:80, bilaga 2. Kommissionen har under år 2012 lämnat motiverat yttrande 

ang. bl.a; minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmed-

borgare som vistas olagligt (direktiv 2009/52/EG) se s. 292-293, unionsmedborgares och deras 

familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier 

(direktiv 2004/38/EG) se s. 293-294, djurhälsoproblem (direktiv 64/432/EEG) se s. 309-310 

och intelligenta transportsystem (direktiv 2010/40/EU) se s. 325-326. Under 2013 har kommis-

sionen bl.a. lämnat motiverat yttrande ang. eventuellt fördragsbrott för genomförande av det 

s.k. visstidsdirektivet (direktiv 2007/4835). 
121

 Vilket är en minskning för Sveriges del som mottog 34 formella underrättelser under 2011. 

Se skr. 2012/13:80, s. 242. 
122

 Se domar i mål C-438/07, C-322/08, C-468/98 och C-249/06, kommissionen mot Sverige. 
123

 Se dom om fördragsbrott från 4 februari 2010 i mål C-185/09, kommissionen mot Sverige, 

avseende direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i sam-

band med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller 

allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG. 
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dom meddelats i detta mål, eller den dag som nödvändiga åtgärder vidtagits, 

om denna inträffat tidigare. 

 

EU-domstolens avgörande i målet kom 30 maj 2013 där domstolen fastställde 

att Sverige inte hade vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa den tidigare för-

dragsbrottsdomen inom utsatt tid. Det hade gått 816 dagar sedan fördrags-

brottet fastställts till det att datalagringslagen trädde i kraft och direktivets ge-

nomförande säkerställdes.
124

 Standardbeloppet som kommissionen hade yrkat 

var med beaktande av denna tidpunkt således uppe i ca 7 800 000 euro.
125

 Det 

faktum att Sverige aldrig tidigare underlåtit att följa en fördragsbrottsdom sågs 

dock som en förmildrande omständighet och EU-domstolen satte ned standard-

beloppet till totalt 3 miljoner euro. Då direktivet hade antagits, om än för sent, 

kunde domstolen inte utdöma något vite. Detta är första gången som Sverige 

dömts att utge sanktioner till kommissionen vid fördragsbrott. Men troligtvis 

inte den sista.  

 

Den 27 september 2012 anförde kommissionen i en formell underrättelse att 

Sverige lämnat ofullständig information om de åtgärder som vidtagits för att 

följa fördragsbrottsdomen om genomförande av IPPC-direktivet där det bl.a. 

ställs krav på tillståndsprövningen av miljöfarliga verksamheter.
126

 Den 29 

april 2013 beslutade kommissionen sig för att stämma Sverige med yrkande 

om sanktioner enligt artikel 260.2 FEUF i mål C-243/13. Anledningen var att 

Sverige hade misslyckats med att besluta om nya tillstånd för ett antal anlägg-

ningar i enlighet med direktivet. Det angavs dock inte i fördragsbrottsdomen 

vilka av direktivets 1 035 anläggningar som avsågs. När svarsfristen för det 

motiverade yttrandet som föregick denna dom löpte ut kvarstod 29 anläggning-

ar vars tillstånd ännu inte levde upp till direktivets krav. När talan om sank-

tioner väcktes kvarstod endast nya tillstånd för två anläggningar. Det bör not-

eras att dessa anläggningar redan hade giltiga tillstånd enlig nationell rätt och 

att utgivandet av nya tillstånd vid denna tidpunkt prövades av domstol. Till stöd 

                                                 

124
 Lagen trädde i kraft 1 maj 2012. 

125
 7 831 152 euro, ca 67 385 496 SEK, enligt valutakurs 30:e maj 2013. 

126
 Se dom om fördragsbrott från 29 mars 2012 i mål C-607/10, kommissionen mot Sverige, 

ang. direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. 
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för sin talan anförde kommissionen att de svenska myndigheterna inte angivit 

någon precis tidpunkt för när beslut om nya tillstånd för dessa anläggningar 

beräknades tas.
127

 Att domstolarna enligt svensk grundlag har tilldelats en 

självständig ställning, vilket medför att varken riksdag, regering eller någon 

annan myndighet kan lägga sig i hur en domstol ska handlägga ett visst ärende, 

beaktades inte av kommissionen.
128

  

 

Kommissionen yrkar att Sverige ska betala ett vite på ca 15 000 euro per dag, 

från avkunnande av dom i mål C-243/13 till dess att nödvändiga åtgärder vid-

tagits för att genomföra IPPC-direktivet. Kommissionen yrkar även att Sverige 

förpliktas att till kommissionen inbetala ett standardbelopp om ca 4 900 euro 

per dag, för varje dag som gått sedan fördragsbrottsdomen, till dess att dom 

meddelats i detta mål, eller den dag som nödvändiga åtgärder vidtagits, om 

denna inträffat tidigare. 

7. Vad krävs för att medlemsstaternas åtgärder ska anses tillräckliga? 

Kommissionen har angett att den ska ge medlemsstaterna rimlig tid för rättelse 

efter det att fördragsbrott fastställts, men av EU-domstolens praxis framgår att 

åtgärder ska vidtas omedelbart och slutföras snarast möjligt.
129

 Ett korrekt ge-

nomförande bedöms inte bara utifrån dess förenlighet med ett direktiv i snäv 

mening utan med EU-rätten som helhet.
130

 När det gäller sent genomförande 

upphör fördragsbrott först då direktivet fullständigt införlivats i nationell rätt 

och samtliga författningsändringar trätt i kraft. Vid felaktigt genomförande 

krävs att alla kommissionens anmärkningar som EU-domstolen upprätthållit 

under sin prövning har rättats till.
131

 Fem generella krav för genomförandet kan 

utläsas av praxis. Dessa avser; fullständighet, klarhet och precisering, rättsä-

kerhet, publicering samt effektivitet.
132

 Som berörts tidigare kan det dock vara 

                                                 

127
 Enligt den formella underrättelsen från kommissionen ang. IPPC-direktivet, inkommen till 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen 1 oktober 2012. Överträdelseärende-

nummer 2009/2291, bilaga: C(2012) 6582 final, s. 1-2. 
128

 Se Regeringsformen 11 kap. 2 §. 
129

 Se kommissionens meddelande om artikel 228, p. 22 och Andersen, S., s. 56. 
130

 Se Hettne, Reichel, s. 21. 
131

 Som nämnts tidigare kan ett standardbelopp komma att dömas ut även då rättelse har skett 

före en process om sanktioner. För att undvika ett standardbelopp krävs att åtgärder vidtagits 

före det att tiden för att besvara det motiverande yttrandet har löpt ut. 
132

 Se Hettne, Reichel, s. 19, Henkow, O., s. 453 och Bergström, M., s. 1003.  
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svårt att urskilja mer exakt vilka åtgärder som kommissionen kräver för att ett 

direktiv ska anses genomfört i det enskilda fallet.
133

  

7.1 Form och tillvägagångssätt för genomförandet 

Trots att det anges i artikel 288 att medlemsstaterna har frihet att välja form 

och tillvägagångssätt när de genomför direktiv har EU-domstolen fastslagit att 

de är tvungna att välja den metod som är mest lämplig för att direktivets ända-

mål ska kunna säkerställas.
134

 Det finns däremot inget krav på att olika med-

lemsstater måste välja samma sätt.
135

 Enligt doktrinen finns det huvudsakligen 

två metoder för genomförandet; antagande av nationella bestämmelser i enlig-

het med direktivet, eller genom hänvisning till dess inkorporering.
136

 Vanligen, 

men inte alltid, krävs att direktivets föreskrifter anges uttryckligen i lag.
137

 In-

förlivande genom myndighetsföreskrifter, vilket är långt mindre komplicerat, 

kan godtas under vissa förutsättningar.
138

 Som utgångspunkt ska inte EU för-

söka reglera medlemsstaternas interna struktur eller ansvarsfördelning och inte 

heller lägga sig i vilken nationell myndighet som ansvarar för att genomföra ett 

direktiv.
139

 Förutom att anta de bestämmelser eller vidta de åtgärder som krävs 

för att direktivets resultat ska uppnås så måste medlemsstaterna se till att de 

inte finns motstridiga bestämmelser i nationell rätt.
140

  

 

För ett så effektivt genomförande som möjligt bör fokus ligga på förebyggande 

åtgärder. Detta arbete bör påbörjas redan vid förhandlingsbordet, före direkti-

vets regler har blivit bindande. En sådan beredning kan dock vara svårhanterlig 

vilket till stor del beror på att det inom EU är vanligt med informella kontakter 

och korta tidsfrister, vilket kan medföra att det blir svårt att inhämta tillräckligt 

med synpunkter från berörda. Ett annat problem med förebyggande åtgärder är 

                                                 

133
 Dessutom kan det i vissa fall vara svårt för kommissionen att avgöra om åtgärderna som 

vidtagits ska anses gälla ett visst direktiv eller ett närliggande. Se exempelvis datalagringsdi-

rektivet (direktiv 2006/24/EG) jmf. Med det anknytande direktivet om behandling av person-

uppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv2002/58).  
134

 Se dom i mål C-48/75, Royer, p. 75. 
135

 Se de Búrca, C., s. 192. 
136

 Se Bergström, M., s. 1003, som hänvisar till Capotori. 
137

 Se Bergström, M., s. 998. 
138

 Se Hettne, Reichel, s. 11. 
139

 Se Bergström, M., s. 998. 
140

 Se Hettne, Reichel, s. 19. 
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att ett förslag till antagande av direktiv kan komma att ändras flera gånger un-

der förhandlingens gång vilket också påverkar beredningsarbetet.
141

 Eventuella 

problem i den nationella rättsordningen bör vara utredda i god tid före det att 

ett direktiv ska genomföras.
142

 För att undvika att genomföranden sker försent 

kan lagstiftningsprocessen i detta hänseende behöva moderniseras och konse-

kvensutredningar vidtas på ett tidigt stadium.
143

  

 

7.1.1 Vägledning för genomförandet 

Ett direktiv anger som sagt det resultat som medlemsstaterna ska uppnå vid 

genomförandet.
144

 Av det följer att ett genomförande inte slaviskt måste följa 

direktivet ord för ord.
145

 Eventuellt utrymme för nationella bestämmelser av-

görs av direktivets syfte och innehåll. Ett direktiv kan ha ett eller flera ändamål 

och vara av olika form.  Från ramdirektiv; vilka ger medlemsstaten en stor val-

frihet vid genomförandet, till mer detaljerade direktiv; som i större utsträckning 

binder medlemsstaten vid reglernas innehåll.
146

 Man talar även om minimi-

harmonisering genom minimidirektiv och fullharmonisering genom maximi-

direktiv. Vid genomförande av de förra kan en högre skyddsnivå godtas, för-

utsatt att detta inte strider mot några rättigheter i fördragen. Vid genomförande 

av de senare medges inte några som helst avvikelser från direktivet vid sidan 

av möjligheter till optioner, s.k. opt outs, vilka utgör undantag som förhandlats 

fram för vissa medlemsstater.
147

   

 

Medlemsstaternas möjlighet att få vägledning från EU-domstolen gällande vil-

ka åtgärder som en process om sanktioner kan komma att avse är begränsad till 

innehållet i fastställelsedomen. Eftersom prövningen endast rör fastställande av 

fördragsbrott kan domstolen endast kortfattat ange vad som krävs av medlems-

staten för att fördragsbrottet ska upphöra. Medlemsstaterna får istället söka 

ledning genom att analysera vilka av kommissionens yrkanden som har bifallits 

                                                 

141
 Se Hettne, Reichel, s. 77-80. 

142
 Se Hettne, Reichel, s. 94. 

143
 För Sveriges del skulle särskilt remissförfarandet behöva anpassas då det ofta tar alltför lång 

tid i förhållande till kommissionens tidsfrister. Se Hettne, Reichel, s. 102 och 104.  
144

 Se dom i mål C-233/00, kommissionen mot Frankrike p. 75 ff. samt Hettne, Reichel, s. 15. 
145

 Se Henkow, O., s. 453 
146

 Se Henkow, O., s. 470 och Hettne, Reichel, s. 15-16. 
147

 Intervju med Anna Falk. Se även Bergström, M., s. 1000. 
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i domen. Kommissionen, som sätter ramen för förfarandet, har till skillnad från 

EU-domstolen stor möjlighet att redogöra för tillräckligheten av de föreslagna 

åtgärderna när den framställer sina yrkanden, men också genom förtydliganden 

under processens gång.
148

 Det faller inom kommissionens befogenhet att stödja 

medlemsstaterna i deras genomförande av EU-rätten vilket på senare tid har 

bidragit till mer och mer vägledning från kommissionens sida. Ett stort antal 

rekommendationer, meddelanden och rapporter har publicerats i detta syfte. 

Detta ska dock inte påverka medlemsstaternas skyldigheter att på egen hand 

genomföra unionsrätten.
149

 

 

Kommissionen har angett att den bedömer överträdelsens svårighetsgrad på en 

skala från ett till tjugo där hänsyn tas till betydelsen av de regler som har över-

trätts, dess konsekvenser för allmänna och enskilda intressen samt den attityd 

medlemsstaten hållit under förfarandet.
150

 Särskilt allvarliga anses kränkningar 

av de grundläggande rättigheterna och de fyra grundläggande friheterna enligt 

fördragen.
151

 Som exempel på faktorer som beaktas för att bedöma överträdel-

sens konsekvenser för allmänna och enskilda intressen kan nämnas;
 
påverkan 

på gemenskapens funktion, allvarlig skada på människors hälsa eller miljö och 

om det rör sig om en återkommande överträdelse eller enstaka handling.
152

 Vad 

gäller medlemsstatens attityd beaktas samarbetsvilja under förfarandet och för-

sök till rättelse. Varaktigheten bedöms på en skala från ett till tre, från den tid-

punkt då fördragsbrott har fastställts enligt förfarandet i artikel 260.2 FEUF, 

respektive från det att tidsfristen för direktivets genomförande har gått ut enligt 

förfarandet i artikel 260.3 FEUF.
153

  

 

                                                 

148
 Se Andersen, S., s. 55-56. 

149
 Möjligheten för kommissionen att vidta stödåtgärder framgår av artikel 197 FEUF. 

150
 Som nämnts tidigare kräver EU-domstolen dock inte att kommissionen måste visa på några 

negativa konsekvenser när det gäller felaktigt genomförande av direktiv.
150

 
151

 De fyra friheterna avser fri rörlighet för; varor, tjänster, personer och kapital. Se Bernitz, 

Kjellgren, s. 23-24. 
152

 Se kommissionens meddelande om artikel 228, p. 16. Enligt p. 23 beräknas standardbelopp i 

stor utsträckning på samma sätt som vite. 
153

 Se kommissionens meddelande om artikel 228, p. 17, och kommissionens meddelande om 

artikel 260.3, p. 27. Varaktigheten bedöms dock tidigast från Lissabonfördragets ikraftträdande 

1 december 2009 vid förfarande enligt artikel 260.3, enligt p. 31.  
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7.1.2 Generella krav enligt praxis 

Som nämnt uppställs fem generella krav för genomförandet i praxis.
154

 För det 

första måste direktivet tillämpas fullt ut.
155

 Ett direktiv som syftar till att skapa 

rättigheter och skyldigheter för enskilda måste för det andra genomföras på ett 

klart och precist sätt så att deras rättssäkerhet kan garanteras, vilket utgör det 

tredje kravet.
156

 De nationella bestämmelserna måste för det fjärde tillkännages 

på så sätt att berörda personer får full kännedom om sina rättigheter. För det 

femte måste medlemstaten säkerställa att effektiv rättstillämpning av dessa 

rättigheter kan ske vid nationell domstol.
157

 Detta medför att genomförandet 

måste beskriva en tillräckligt tydlig rättslig situation varför införlivande av 

tvetydiga eller alltför allmänt utformade bestämmelser måste undvikas.
158

 En-

ligt praxis tar kommissionen hänsyn till såväl nationell administrativ praxis 

som domstolspraxis när den bedömer en medlemsstats åtgärder.
159

 Hur nation-

ell domstol upprätthåller ett direktivs bestämmelser är en avgörande fråga vid 

kommissionens bedömning av genomförandet. Det gäller inte bara att genom-

föra ett direktiv på korrekt sätt utan direktivets syfte måste också upprätthållas 

på ett tydligt sätt vid en tolkning i nationell domstol.
160

 Om nationell domstol 

exempelvis tolkar de införlivade bestämmelser på olika sätt anses inte med-

lemsstaten ha fullgjort sitt genomförande.
161

 

8. Förutsebarhet, proportionalitet och flexibilitet 

Att sanktionerna måste vara förutsebara för medlemsstaterna framgår inte bara 

av rättssäkerhetsprincipen utan även av kommissionens meddelande.
162

 Detta 

är av särskild vikt då det rör sig om påtryckningsmedel som innebär att mycket 

stora belopp döms ut i syfte att påverka medlemsstaternas agerande. Kommis-

sionen har på senare tid kritiserats för att hålla en alltför elitistisk attityd under 

förfarandet och krav har även ställts på ökad flexibilitet vid bedömningen av 

                                                 

154
 Se Hettne, Reichel, s. 19, Henkow, O., s. 453 och Bergström, M., s. 1003.  

155
 Se dom i mål C-259/01, kommissionen mot Frankrike, p. 17, som hänvisar till annan praxis. 

156
 Se dom i mål C-225/97, kommissionen mot Frankrike, p. 37.  

157
 Se dom i mål C-455/00, kommissionen mot Italien, p. 23 som hänvisar till ytterligare praxis. 

158
 Se Bergström, M., s. 1004. 

159
 Se dom i mål C-382/92 och C-300/95, kommissionen mot Förenade kungariket, p. 36, re-

spektive p. 37, samt C-372/99, kommissionen mot Italien, p. 20.  
160

 Se Henkow, O., s. 454.  
161

 Se de Búrca, C., s. 426. Se även mål C-129/00, kommissionen mot Italien, p. 33. 
162

 Se kommissionens meddelande om artikel 228, p. 7. Där ställs även krav på proportionalitet 

och likabehandling vid beräkningen av sanktionsbeloppet. 
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medlemsstaternas insatser.
163

 Medlemsstaternas behov av flexibilitet framgår 

bl.a. av överträdelseförfarandets utformning, där kommissionen i en utdragen 

process har tilldelats en relativt svag maktposition som inte medger att den på 

egen kan hand bötfälla medlemsstaterna.
164

  

8.1 Förutsebarhet - är kraven på medlemsstaterna tillräckligt tydliga? 

Förutsebarhet under sanktionsförfarandet innebär att medlemsstaterna måste 

kunna ställa krav på att de kriterier som kommissionen uppställer vid inför-

livande av direktiv är tillräckligt tydliga och konsekventa för att medlems-

staterna ska kunna förutse om deras åtgärder ska föranleda sanktioner eller inte. 

Dessutom måste ramen för en eventuell process tillgodose medlemsstaternas 

rätt till försvar.
165

  

 

8.1.1 Kommissionens framställning av det påstådda fördragsbrottet 

Kommissionens stämningsansökan måste uppfylla de villkor som anges i art-

ikel 258 FEUF, alternativt 260.3 FEUF, för att talan om fördragsbrott ska kun-

na väckas. Syftet med det motiverade yttrandet är att ge medlemsstaten en tyd-

lig redogörelse av de anklagelser som den ställts inför under överträdelse-

förfarandet.
166

 Eftersom kommissionens yrkande måste kunna leda till en till-

räckligt precis dom, som kan verkställas av medlemsstaten i en process om 

sanktioner, är det viktigt att tveksamheter undviks om vad som krävs av med-

lemsstaten för att fördragsbrottet ska upphöra.
167

 Enligt praxis framgår att 

domstolen bedömer: ”om det motiverade yttrandet och talan i domstolen inne-

håller en konsekvent och precis framställning av anmärkningarna, så att dom-

stolen exakt kan förstå räckvidden av det påstådda åsidosättandet av unionsrät-

ten, vilket är nödvändigt för att domstolen ska kunna kontrollera huruvida det 

                                                 

163
 Se exempelvis de Búrca, C., s. 439-440. 

164
 Vid en jämförelse med exempelvis konkurrensrätten där kommissionens har tilldelats betyd-

ligt större befogenhet. Se Andersen, S., s. 14 och 29. 
165

 Se de Búrca, C., s. 440. 
166

 Se de Búrca, C., s. 418. 
167

 Se mål C-68/11, kommissionen mot Italien. Kommissionen får inte utöka en talan om sank-

tioner till att gå utöver de anmärkningar som domstolen bifallit då fördragsbrott fastställts. 
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påstådda fördragsbrottet faktiskt föreligger”.
168

 Det finns dock inget krav på att 

kommissionen tar upp eller besvarar varje argument som medlemsstaten fram-

fört under förfarandet eller anger vilka åtgärder som krävs av medlemsstaten 

för att ta itu med den påstådda överträdelsen.
169

 Det räcker med att kommis-

sionen tydligt visat vilka grunder som den vilat sina misstankar på och angett 

det specifika klagomål som utgör själva sakfrågan.
170

 Av rättssäkerhetsskäl 

måste det motiverade yttrandet baseras på samma grunder som klagomålet i 

den formella underrättelsen. Så länge kommissionen inte ändrar sakfrågan får 

dessa grunder emellertid tydliggöras och nytt bevismaterial från tiden efter det 

motiverande yttrandet får läggas fram, men endast för att styrka kommissio-

nens tidigare argument.
171

 En medlemsstat kan inte ange att rätten till en rättvis 

rättegång har åsidosatts för att kommissionen inte har beaktat de fakta eller det 

försvar som medlemsstaten åberopat efter det att tiden för att besvara det moti-

verade yttrandet löpt ut. Medlemsstaten får dock, till skillnad från kommissio-

nen, åberopa nya omständigheter att stödja sitt försvar på under rättegången. 

När domstolsförhandlingen väl har inletts får sakfrågan dock inte ändras. Om 

kommissionen anser att föremålet för talan har ändrats från tiden för det moti-

verande yttrandet måste den istället inleda ett nytt överträdelseförfarande.
172

  

 

Tidigare förelåg som nämnts även ett krav på motiverat yttrande före en pro-

cess om sanktioner inleds enligt artikel 260.2 FEUF. Till följd av att detta krav 

togs bort har ramen för denna process blivit otydlig och tiden för att åtgärda en 

överträdelse utan att behöva utge sanktioner kortare. Trots behovet av ett effek-

tivare förfarande måste krav fortfarande kunna ställas på att denna process, likt 

fallet ovan, tillgodoser medlemsstaternas rätt till försvar. Visserligen får med-

lemsstaten fortfarande del av den formella underrättelsen men den kan till sin 

natur endast kortfattat redogöra för kommissionens klagomål. Trots detta kan 

medlemsstaten oftast få en god uppfattning om vad processen om sanktioner 
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 Se dom i mål C-34/11, kommissionen mot Portugal, p. 42, samt mål C-68/11, kommissio-

nen mot Italien, p. 52. 
169

 Se dom i mål C-247/89, kommissionen mot Portugal, p. 22. 
170

 Se dom i mål C-328/96, kommissionen mot Österrike, p. 39-41. 
171

 Se Andersen, S., s. 53-54. 
172

 Se de Búrca, C., s. 419-420. Om talan istället ogillas för att den inte stämmer överrens med 

det motiverande yttrandet kan kommissionen dock rätta till detta genom att väcka en ny talan 

utan att behöva gå igenom hela överträdelseförfarandet igen.  
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kommer att avse endast genom att ta del av denna då en talan enligt artikel 

260.2 är begränsad till de anmärkningar som domstolen har bifallit i fördrags-

brottsdomen. Detta förutsätter emellertid att domen är tydlig nog för att med-

lemsstaten ska kunna förstå fördragsbrottets omfattning.
173

 

 

8.1.2 Hantering av otydliga direktiv 

Det är inte alltid så enkelt att få vägledning för genomförandet utifrån ett direk-

tivs innehåll.
174

 Direktiv utgörs ofta av en kompromiss mellan medlemsstaterna 

och är inte sällan av komplex natur.
175

 Det är därför inte särskilt konstigt att det 

ibland uppstår tveksamheter om hur vissa bestämmelser ska införlivas. Trots 

att ett direktivs bestämmelser till viss del får anpassas till juridiska termer och 

formuleringar så får den nationella lagstiftaren inte tolka dessa så att länken 

mellan den nationella rätten och direktivet förloras. Detta medför att det många 

gånger kan bli svårt att dra en tydlig gräns för hur långt en anpassning till den 

nationella rätten får gå.
176

  

 

Hur oklara, oprecisa och tvetydiga begrepp ska hanteras finns det inget själv-

klart svar på enligt Henkow.
 
Även om direktivet genomförs ordagrant i natio-

nell rätt så kvarstår ju problemet med hur otydligheten sedan ska hanteras. Om 

medlemsstaten tvärtom väljer att tolka direktivet på ett visst sätt vid införlivan-

det riskerar den att anklagas för att inte vidta tillräckliga åtgärder för ett korrekt 

genomförande. Enligt Henkows mening vore det mest korrekta att klargör-

anden sker på EU-nivå. Om sådan vägledning inte ges är det dock medlems-

statens eget ansvar att se till att genomförandet sker enligt de krav som EU-

rätten ställer. Det mest lämpliga vore enligt Henkow om medlemsstaten i så-

dant fall införlivar direktivet enligt dess lydelse och sedan överlåter tolkningen 

åt den nationella myndighet som har ansvar för det administrativa genomföran-

det.
177

 Det svenska Lagrådet anser däremot att ett genomförande av ett otydligt 

direktiv inte bör ske ordagrant i väntan på ett tydliggörande från EU-

domstolen. För att undvika att tvetydigheter förs vidare till rättstillämpningen 

                                                 

173
 Se Andersen, S., s. 102-104. 

174
 Se exempelvis Henkow, O., s. 464. 

175
 Se de Búrca, C., s. 192, fotnot 2. 

176
 Se Henkow, O., s. 459 och Hettne, Reichel, s. 97  

177
 Se Henkow, O., s. 465-467 och 470.  
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bör lagstiftaren, enligt Lagrådets mening, istället lösa tolkningsproblemet innan 

det införlivas. Enligt doktrin bör möjligheten att tolka ett direktiv i nationell 

domstol efter införlivandet tvärtom ses som ett nödvändigt hjälpmedel för att 

klara ut eventuella oklara begrepp.
178

   

 

8.1.3 Risk för överimplementering 

Samtidigt som kommissionen ställer krav på fullständighet vid genomförandet 

så varnar den för en så kallad överimplementering där ett direktiv får ett större 

nationellt tillämpningsområde än vad som krävs.
179

 EU-domstolen har konsta-

terat att nationella bestämmelser som uppenbart går utöver vad som krävs för 

att nå det eftersträvade resultatet även kan strida mot rättssäkerheten. Exem-

pelvis angav domstolen i ett franskt mål att de nationella bestämmelserna inte 

tillräckligt specifikt angav under vilka omständigheter som tillstånd enligt ett 

visst direktiv skulle medges. Domstolen anförde vidare att alltför vidsträckta 

bestämmelser som inte begränsar en medlemsstats utrymme för skönsmässig 

bedömning utgör ett osäkerhetsmoment och måste undvikas.
180

 

8.2 Beaktas proportionalitet och flexibilitet? 

Vid en bedömning av åtgärderna är det viktigt att uppmärksamma att ett ge-

nomförande av EU-rätten kan ta form på olika sätt.
181

 Likt de flesta bindande 

rättsakter medger direktiv att en viss marginell beslutanderätt bli kvar hos med-

lemsstaterna till följd av en politisk kompromiss.
182

 Att förfarandet förutsätter 

att en dialog förs mellan kommissionen och medlemsstaterna visar på att 

kommissionen förväntas vara någorlunda lyhörd inför de varierande förut-

sättningar som råder i medlemsstaterna.
183

 Möjligheten att kommunicera är 

dock större under det inledande överträdelseförfarandet då artikel 260 utgör ett 

väsentligt mindre diplomatiskt och mer formellt förfarande än artikel 258 

                                                 

178
 Se Henkow, O., s. 459 och Hettne, Reichel, s. 97  

179
 Till följd av att den ökande och alltmer komplexa EU-lagstiftningen har kritiserats för att 

ådra företag onödiga administrativa kostnader, vilket i sin tur kan skada konkurrensen i de 

medlemsstater som detta sker, har kommissionen beslutat om en regelförenklingsstrategi där 

genomförande av direktiv står i fokus. Se Hettne, Eriksson, s. 183. 
180

 Se dom i mål C-483/99, kommissionen mot Frankrike. Se även Hettne, Reichel, s. 30. 
181

 Se artikel 288 FEUF. 
182

 Se Andersen, S., Introduction, s. 1. För en mer ingående analys se s. 27-30. 
183

 Se Andersen, S., Introduction, s. 1-2 och 28-29 samt s. 38. 
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FEUF.
184

Att kommissionen ska beakta medlemsstaternas förutsättningar fram-

går till viss del även av enskilda bestämmelser i fördraget.
185

 Även om direktiv 

inte måste genomföras ordagrant är det dock tydligt att det handlingsutrymme 

som tilldelas medlemsstaterna är begränsat till att avse formen för genom-

förandet och inte direktivets innehåll.
186

 Enligt Bergström, forskare vid Juridis-

ka institutionen på Stockholms universitet, påverkar inskränkningar i medlems-

staternas handlingsfrihet deras autonomi mer än vad som kan anses vara rimligt 

med beaktande av att direktivet är tänkt att utgöra ett flexibelt lagstiftningsin-

strument.
187

 Dessutom är det visat att det inte är rättslikheten som sådan som i 

första hand hindrar den inre marknadens funktion utan den bristande anpass-

ningen av nationella regler till behovet av internationellt ekonomiskt utbyte.
188

 

 

8.2.1 Det nationella handlingsutrymmet 

Utrymmet för flexibla lösningar framgår framförallt av direktivets art, vissa 

direktiv medger knappt något utrymme medan andra uttryckligen anger att viss 

handlingsfrihet ska kvarstå hos medlemsstaterna.
189

 Oavsett form är det som 

huvudregel inte tillåtet att endast delvis genomföra ett direktiv eller ange av-

vikelser från detta i nationell rätt utan att direktivet ger uttryckligt stöd för det. 

Undantag ska emellertid kunna medges om det framgår av direktivets syfte.
190

 

Medlemsstaterna kan exempelvis medges göra undantag från en viss bestäm-

melse eller få rätt att själva tolka denna i nationell rätt. Som visats ovan, och 

som Bergström även har påpekat, kan konstateras att ”ju mer precist och detal-

jerat ett innehåll i ett direktiv, desto mindre manövreringsutrymme återstår för 

de implementerande myndigheterna vad gäller både innehåll samt metod och 

tillvägagångssätt.
191

  

 

                                                 

184
 Se de Búrca, C., s. 438. 

185
 Se exempelvis artikel 27 FEUF som kräver att kommissionen ska; ”…ta hänsyn till de på-

frestningar som vissa ekonomier på olika utvecklingsnivåer kommer att utsättas för vid upprät-

tandet av den inre marknaden, och föreslå lämpliga bestämmelser.” 
186

 Se Henkow, O., s. 453. Se även Bergström, M, s. 1004. 
187

 Se Bergström, M., s. 1015. 
188

 Se SOU 2009:71, EU, Sverige och den inre marknaden, s. 157. 
189

 Se de Búrca, C., s. 192. 
190

 Se Hettne, Eriksson, s. 182. 
191

 Se Bergström, M., s. 1000, där Prechals ord återges. Se även Sacha, Prechal, Directives in 

EC Law, s. 74. Prechal är professor i EU-rätt och sedan 2010 domare vid EU-domstolen. 
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8.2.2 Krav på att uppfylla direktivets syfte och resultat 

Kommissionen har angett att varje överträdelse av unionsrätten är allvarlig. 

Något som nyligen har ifrågasatts av generaladvokat Jääskinen som i ett för-

slag till avgörande har angett att ett sådant synsätt endast kan ha en retorisk 

prägel. Den aktuella överträdelsen; att inte fullt ut genomföra direktiv om tjäns-

tepensionsinstitut, hade fått mycket små praktiska konsekvenser för den nation-

ella rättsordningen då inga sådana institut var etablerade i medlemsstaten.
192

 

Ett sådant synsätt borde även gälla då en medlemsstat vid genomförandet har 

underlåtit att iaktta mycket detaljerade bestämmelser som inte i sig påverkar 

syftet med direktivet. Det kan ju vara så att det finns andra sätt som medlems-

staten uppfyller direktivets syfte på som redan finns införlivade i nationell rätt 

men inte helt överensstämmer med de mer detaljerade bestämmelserna i direk-

tivet.
 
Emot detta talar dock EU-domstolens stränga tolkning av medlemsstater-

nas handlingsfrihet vid genomförandet av direktiven rörande mervärdesskatt 

där befintliga nationella bestämmelser ansågs strida mot unionsrätten trots föga 

konsekvenser för direktivens syfte och resultat.
193

  

 

Ett genomförande måste inte nödvändigtvis ske genom ny lagstiftning. Tanken 

med direktiv är att de ska kunna införlivas i det nationella rättssystemet på ett 

sätt som är förenligt med den nationella strukturen.
194

 Om befintliga allmänna 

principer i den nationella rätten leder till att direktivets resultat kan uppnås 

borde kraven på genomförandet redan därigenom vara uppfyllda, under förut-

sättning att kraven på rättsäkerhet iakttas. Således kan förekomsten av en redan 

befintlig rättslig ram räcka för ett korrekt genomförande under förutsättning att 

direktivet tillämpas fullt ut av alla nationella myndigheter.
195

 En kombination 

av oprecisa bestämmelser i nationell rätt och administrativ praxis kan dock inte 

godtas.
196

  

 

                                                 

192
 Se exempelvis förslag till avgörande av generaladvokat Jääskinen, 21 mars 2013, i mål C-

241/11, kommissionen mot Tjeckien, punkt 5. 
193

 Se Henkow, O., s. 455. 
194

 Se Hettne, Eriksson, s. 178. 
195

 Se Bergström, M., s. 1004-1005. 
196

 Se mål C-29/84, kommissionen mot Tyskland, p. 23. 
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8.2.3 Krav på enskildas rättsäkerhet 

Kraven på rättssäkerhet begränsar det nationella handlingsutrymmet. Kraven 

medför exempelvis att en hänvisning till ett direktiv inte kan anses tillräckligt. 

Ett direktiv måste därför antingen anges ordagrant eller översättas till nation-

ella juridiska begrepp.
197

 Det framgår ur tidigare domar att ett genomförande 

enbart genom administrativ praxis inte är tillräckligt eftersom det inte kan an-

ses uppfylla kraven på rättssäkerhet och kan ändras av myndigheterna när de så 

vill.
198

 Ett svenskt genomförande genom att delvis låta ett direktivs bestäm-

melser framgå ur förarbeten har däremot godtagits av EU-domstolen förutsatt 

att införlivandet gav tillräckliga garantier för att allmänheten fick full känne-

dom om direktivets innehåll.
199

 Dessutom bör ett införlivande genom kollektiv-

avtal, och i särskilda fall även miljöavtal, i kombination med lagstiftning vara 

möjligt.
200

  

 

Det bör uppmärksammas att även om medlemsstaterna har införlivat ett direk-

tiv på så sätt att dess tillämpningsområde begränsas så hindrar detta inte att det 

kan åberopas till fullo av en unionsmedborgare.
201

 Nationella domstolars skyl-

dighet att tolka nationell rätt mot bakgrund av EU-rätten gäller nämligen även 

bestämmelser i direktiv som inte har genomförts, eller genomförts felaktigt, i 

nationell rätt. Detta kallas för direktivkonform tolkning och innebär att natio-

nell domstol måste tolka nationell rätt så att det resultat som eftersträvas med 

det aktuella direktivet kan uppnås.
202

 Frågan har uppkommit om en direktiv-

konform tolkning skulle kunna reparera ett ofullständigt genomförande i natio-

nell rätt.
 
Även om ett genomförande enligt kommissionen bedöms i det enskil-

da fallet så torde en sådan lösning emellertid inte vara möjlig då kraven på 

klarhet och förutsebarhet kräver att enskildas rättigheter och skyldigheter enligt 

                                                 

197
 Se Bergström, M., s. 1004, som hänvisar till Prechal, s. 32 och 78. 

198
 Se mål C-102/79, kommissionen mot Belgien, p. 11. 

199
 Se dom i mål C-478/99, kommissionen mot Sverige, p. 21-24. EU-domstolen angav att den 

del av genomförandet av direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal som skett 

genom införlivande i förarbeten uppfyllde dessa krav. Det bör uppmärksammas att talan rörde 

den del av genomförandet som avsåg en bilaga. 
200

 Se Bergström, M., s. 1007. 
201

 Se Hettne, Eriksson, s. 184-185. 
202

 Se Hettne, Eriksson, s. 188-189 och 192. 
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ett direktiv även ska framgå ur nationell lagstiftning.
203

 En direktivkonform 

tolkning kan således inte rättfärdiga en medlemsstats underlåtenhet att anta 

genomförandeåtgärder.
204

 

 

8.2.4 Proportionalitet och flexibilitet i kommissionens bedömning 

Vid bedömningen av ekonomiska sanktioner mot en medlemsstat har kommis-

sionen angett att proportionalitetsprincipen ska iakttas och beloppet anpassas 

med hänsyn till svårighetsgrad, varaktighet, den grad av påtryckning och av-

skräckande effekt som anses nödvändig samt betalningsförmåga.
205

 Närmare 

bestämt så måste sanktionerna anpassas till omständigheterna i fallet. Som be-

vis på detta så har kommissionen exempelvis angett att det kan finnas situatio-

ner där det ”är synnerligen svårt för medlemsstaterna att genomföra direktivet 

fullständigt” och att den i enlighet med praxis ska ta hänsyn till de eventuella 

framsteg som medlemsstaten gör i dessa fall. Det kan enligt kommissionen 

också vara möjligt att flera överträdelser avseende samma medlemsstat kan 

bedömas separat och sanktioner minskas i takt med att fördragsbrottet avhjälps 

efterhand. 
206

 Medlemsstaterna har ofta försökt att påverka genomförande-

tiderna för direktiv under förhandlingen men utan framgång. Kommissionen 

har dock angett att den, åtminstone principiellt sett, kan godta undantag från 

den ordinarie tvåårsgränsen för genomförande i vissa fall.
207

 

9. Frågan om tillräckliga åtgärder prövas i domstol 

Om kommissionen och en medlemsstat skulle visa sig vara oense om ett för-

dragsbrotts upphörande efter en fastställelsedom så kommer den frågan att av-

göras av EU-domstolen i den senare processen om sanktioner. Den tidpunkt 

som är relevant för att konstatera om fördragsbrottet upphört är då domstolen 

tar ställning till de faktiska omständigheterna. Det finns också en möjlighet att 

                                                 

203
 Se Bergström, M., s. 1006 och Henkow, O., s. 454-455 som båda hänvisar till Precal. Se 

även dom i mål C-144/99, kommissionen mot Nederländerna, p. 21  
204

 Se Bergström, M., s. 1012. 
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206

 Se kommissionens meddelande om artikel 228, p. 13. 
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 Se Hettne, Reichel, s. 17. 
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lämna in en ansökan tillsammans med kommissionen om att få fördragsbrotts-

domen tolkad av domstolen.
208

 Det händer även att en medlemsstat är oense 

med kommissionen om ett fördragsbrotts upphörande efter en fällande dom om 

sanktioner. Medlemsstaten kan då väcka talan mot kommissionens beslut om 

utgivande av sanktioner i tribunalen och yrka att det ogiltigförklaras.
209

 Hur 

långt kommissionens befogenhet sträcker sig vad gäller tolkningen av en för-

dragsbrottsdoms omfattning och vidtagna åtgärder är dock inte helt klart. 

9.1 Tolkning av fastställelsedomens omfattning 

Det pågår ett mål om sanktioner i EU-domstolen där kommissionen och Tysk-

land har intagit olika ståndpunkter gällande innebörden av en fördragsbrotts-

dom. Före talan om sanktioner väcktes föreslog Tyskland att parterna skulle 

utnyttja möjligheten att lämna in en gemensam ansökan om tolkning av den 

omtvistade domen men kommissionen ansåg inte att det var nödvändigt utan 

höll fast vid sin tolkning. Generaladvokat Wahl angav i sitt förslag till av-

görande att kommissionens tolkning av fördragsbrottets omfattning var alltför 

långtgående och att talan därför borde ogillas. Om domstolen ändå skulle bi-

falla talan så uppkommer komplicerade frågor rörande sanktionernas beräkning 

med tanke på domens tvetydighet samt det faktum att ovanligt lång tid förflutit 

från Tysklands svar på det motiverade yttrandet till dess att talan väckts.
210

 

9.2 Talan om ogiltighet av kommissionens beslut om sanktioner 

Tribunalen är behörig att pröva kommissionens de beslut om utgivande av 

sanktioner som kommissionen fattat i syfte att verkställa en dom.
211

 På Port-

ugals yrkande har tribunalen relativt nyligen ogiltigförklarat ett beslut där 

kommissionen begärt ytterligare sanktioner med hänvisning till Portugals otill-

                                                 

208
 Se artikel 43 i EU-domstolens stadga och artikel 102 i dess rättegångsregler. 

209
 Se artikel 263 FEUF. 

210
 Se mål C-95/12 kommissionen mot Tyskland. Se förslag till avgörande av generaladvokat 

Wahl, 29 maj 2013, i mål C-95/12, kommissionen mot Tyskland, p. 3-4 samt p. 52-55. Någon 

dom har ännu inte avkunnats vid avslutandet av detta arbete. 
211

 Möjligheten att föra en ogiltighetstalan framgår av artikel 263 i FEUF. För tribunalens be-

hörighet se artikel 256.1 FEUF och dom i mål T-33/09, Portugal mot kommissionen, p. 62-67. 
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räckliga åtgärder för att genomföra ett direktiv.
212

 Målet är av särskilt intresse 

för detta arbete då det behandlar kommissionens utrymme för skönsmässig 

bedömning.  

 

Likt generaladvokat Wahl i målet ovan anförde tribunalen att kommissionen 

gått utöver gränserna vid sin bedömning avseende det fastställda fördrags-

brottets omfattning.
213

 Tribunalen anförde att det räckte att Portugal upphävde 

en förordning för att följa det tidigare domslutet, medan kommissionen ansåg 

att Portugal skulle vidta ytterligare åtgärder innan fördragsbrottet, och skyldig-

heten att utge sanktioner, kunde anses upphört. Kommissionen framhöll vidare 

att den hade en skyldighet att kontrollera om de nationella bestämmelserna 

utgjorde ett korrekt genomförande.
214

 Tribunalen fastslog dock att en sådan 

utvidgning av kommissionens befogenheter inte kunde godtas då kommis-

sionens bedömning inte får inkräkta på medlemsstaternas rättigheter enligt 

överträdelseförfarandet eller EU-domstolens exklusiva behörighet att pröva 

nationell lagstiftnings förenlighet med EU-rätten.
215

  

 

Kommissionen har överklagat tribunalens dom till EU-domstolen som nu för 

första gången har att ta ställning till vad som gäller då en medlemsstat och 

kommissionen är oense avseende sanktionernas indrivande.
216

 Närmare be-

stämt; kommissionens utrymme för att göra egna bedömningar avseende till-

räckligheten av en medlemsstats åtgärder för att avhjälpa ett fördragsbrott efter 

en dom om sanktioner. Förslag till avgörande kom i slutet av våren 2013 där 

generaladvokat Jääskinen gick på tribunalens linje och anförde att kommis-

sionens överklagande borde ogillas.
217

 Jääskinen uttalade även att överträdelse-

förfarandet på senare tid förändrats i betydande grad och inte längre utgör ett 

                                                 

212
 Kommissionens beslut K (2008) 7419 som hänför sig till det fördragsbrott som fastställts i 

mål C-275/03, vilket föranledde att EU-domstolen i mål C-70/06 utdömde sanktioner. 
213

 Se mål T-33/09, Portugal mot kommissionen, p. 69-72. Se även mål där Grekland har väckt 

talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut, men därefter återkallat talan, mål T-

105/12 och T-260/12, Grekland mot kommissionen. 
214

 Kommissionen hänvisade bl.a. till p. 54 i generaladvokat Mazáks förslag till avgörande i det 

ovan nämnda målet C-70/06. 
215

 Se dom i mål T-33/09, Portugal mot kommissionen, p. 79-91. 
216

 Se mål C-292/11 P, kommissionen mot Portugal, där Sverige intervenerade till stöd för 

Portugal. 
217

 Se förslag till avgörande av generaladvokat Jääskinen i mål C-292/11 P, 16 maj 2013, p. 5, 

46 och 102. Någon dom har ännu inte avkunnats vid avslutandet av detta arbete. 
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normativt och objektivt kontrollinstrument utan kan avse en mängd rättsliga 

och faktiska omständigheter. Han tillade också att det tydligt framgått under 

processen att medlemsstaterna var oroliga över de konsekvenser som domsto-

lens bedömning kunde få avseende deras rätt till försvar, ekonomiska intressen 

och den svaga ställning som de innehar efter en sanktionsdom. Med bakgrund 

av detta angav han att det var nödvändigt att en mer utförlig beskrivning av hur 

kontrollen avseende domar enligt artikel 258 och 260 FEUF ska gå till ges och 

att gränserna för kommissionens befogenheter anges.
218

 Vad EU-domstolen 

anser återstår att se. 

 

9.2.1 Möjlighet att återfå utbetalt belopp 

Det finns ännu inga exempel på vad som skulle hända om en medlemsstat väg-

rar att betala utdömt belopp. Det finns dock teoretiskt sett en möjlighet för en 

medlemsstat att få tillbaka de belopp som har utgetts i samband med en dom 

om sanktioner genom resning. Detta alternativ skulle kunna användas om ex-

empelvis det aktuella direktivet skulle komma att ogiltigförklaras genom ett 

beslut i EU-domstolen efter sanktionsdomen. Enligt EU-domstolens stadga och 

rättegångsregler kan resning begäras inom 10 år från en dom, med hänvisning 

till en ny omständighet som var okänd vid tidpunkten för domen, och som kan 

utöva ett avgörande inflytande på ärendets utgång.
219

 Detta skulle kunna bli 

aktuellt för Sveriges del gällande sanktionsdomen angående genomförande av 

datalagringsdirektivet då det samtidigt som dom avkunnades pågick flera mål 

angående datalagringdirektivets giltighet.
220

 Även om det inte är särskilt troligt 

att direktivet kommer att ogiltigförklaras så föreligger det trots allt en möjlig-

het för att så sker varav de utdömda sanktionerna skulle komma att avse ett 

ogiltigt direktiv. Det finns ännu ingen praxis som visar att resning av denna art 

har medgivits i praktiken. Praxis har dock utvisat att ett beslut av EU-
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domstolarna kan utgöra en sådan ny omständighet som kan medge resning om 

beslutet kan utöva ett avgörande inflytande på ärendets utgång.
221

 

10. Avslutande kommentar och konklusioner 

Inledningsvis förklarade jag att mitt syfte med detta arbete var att diskutera hur 

väl kommissionens krav på de åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för 

att undkomma sanktioner stämmer med medlemsstaternas behov av förutsebar-

het, proportionalitet och flexibilitet. Jag behandlar således kravet på rättssäker-

het ur ett medlemsstatsperspektiv. Min analys fokuserar på att utreda om det 

framgår tillräckligt tydligt vilka åtgärder som kommissionen kräver av en med-

lemsstat för att ett direktiv ska anses korrekt genomfört, men också om kom-

missionen iakttar proportionalitetsprincipen och är flexibel vid bedömningen 

av medlemsstaternas insatser. Avslutningsvis analyserar jag kortfattat hur kra-

vet på förutsebarhet och behovet av flexibilitet förhåller sig till varandra. 

10.1 Inledande synpunkter 

Som berörts tidigare innebär ett medlemskap i EU att medlemsstaterna måste 

vidta åtgärder för att förändra, utveckla eller på annat sätt anpassa den nationel-

la rätten till de direktiv som antas. Det bör inte förringas att ett riktigt och full-

ständigt genomförande av EU-rätten är av största vikt för unionens fortlevnad. 

För att kunna värna om de allmänintressen som fullföljs av unionslagstiftning-

en och skydda de europeiska medborgarnas rättigheter måste därför medlems-

staterna ta sitt ansvar. Att medlemsstaterna genomfört EU-rätten i olika takt har 

varit ett ständigt problem för EU:s harmonisering. Möjligheten för kommissio-

nen att utöva påtryckningar på medlemsstaterna är en förutsättning för att upp-

rätthålla respekten för unionen som sådan och bör inte marginaliseras.
222

  

  

Det är emellertid inte säkert att alla medlemsstater håller med om att ett direk-

tiv bör antas. Tvärtom, vissa medlemsstater kanske har en rent negativ uppfatt-

ning. Anser tillräckligt många medlemsstater att ett direktiv ska antas kan de 

emellertid köra över medlemsstater som har en avvikande uppfattning vid en 
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omröstning i rådet.
223

 En medlemsstat som har röstat mot ett direktiv måste 

därefter, likt övriga medlemsstater, genomföra detta i nationell rätt oavsett 

åsikt. Enligt Anna Falk passar en del direktiv inte alltid de förutsättningar som 

råder i vissa medlemsstater, men måste ändå införlivas trots att genomförandet 

kan bli helt verkningslöst.
224

 Att medlemsstater ibland får kompromissa på 

detta sätt är dock en förutsättning för att samarbetet i unionen ska fungera och 

gå framåt.  

 

Att kommissionens möjlighet att utöva tillsyn på senare tid har stärkts visar att 

den, åtminstone generellt sett, har medlemsstaternas förtroende.
225

 Trots att det 

är viktigt att på alla sätt upprätthålla respekten för EU:s fördrag kan effektivise-

ringen av överträdelseförfarandet ifrågasättas. Avskaffandet av det motiverade 

yttrandet under sanktionsförfarandet enligt artikel 260.2 FEUF, och införandet 

av möjligheten att fastställa fördragsbrott och sanktioner under en och samma 

process enligt artikel 260.3 FEUF, har medfört att det blivit svårare för med-

lemsstaterna att förutse och rätta till fördragsbrott, och då särskilt sent genom-

förande av direktiv, utan ekonomiska konsekvenser. Att kommissionen har 

förbehållit sig rätten att justera sanktionsförfarandet genom att vidareutveckla 

sin praxis och avvika från de allmänna kriterierna, om det är befogat i det en-

skilda fallet, gör detta ännu svårare.
226

 Kommissionen har även angett att den 

kommer att anpassa sitt arbetssätt om det nuvarande förfarandet inte leder till 

ökad rättelse.
227

 

 

Trots att Sverige endast har blivit dömt att utge sanktioner i ett fall så finns det 

en uppenbar risk för att kommissionen kommer att föreslå en användning av 

sanktioner igen och då troligtvis genom snabbförfarandet i artikel 260.3 FEUF 

som har använts flitigt sedan möjligheten infördes.
228

 Detta särskilt med tanke 
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på att grannlandet Finland som är känt för att i hög grad följa EU-rätten nyligen 

ställts inför domstolen i enlighet med detta nya förfarande.  

 

Det har diskuterats om kommissionens svaga befogenhet att utreda förhållan-

den i överträdelseärenden visar på ett bristande förtroende från medlemsstater-

nas sida i detta avseende.
229

 Enligt Anna Falk kan kommissionens begränsade 

möjligheter att utreda överträdelser även vara en bidragande faktor till att de 

anmärkningar som den baserar sitt yrkande på kan blir svåra för medlemss-

taterna att tyda. Kommissionen kan ju inte ange precis vad det handlar om utan 

närmare vetskap om nationella förhållanden vilket även färgar kommissionens 

bevisbörda som ganska snabbt går över på medlemsstaten.
230

 

10.2 Kommissionens handlingsfrihet 

Även om det snabbare förfarandet har inneburit ett incitament för medlems-

staterna att genomföra EU-rätten så har det enligt Anna Falk också ökat kom-

missionens befogenheter och manövreringsutrymme under processen.
231

 Det 

har diskuterats om kommissionens utökade handlingsfrihet under överträdelse-

förfarandet kan leda till negativa effekter. Förutom att det kan bli svårt för 

medlemsstaterna att i förväg veta när en åtgärd som de har vidtagit kan anses 

tillräcklig enligt kommissionens mening så kan ett alltför obegränsat förfarande 

även medföra att den inte bedömer alla överträdelser på ett objektivt godtagbart 

sätt. Utrymmet till fritt skön kan exempelvis leda till att vissa allvarliga över-

trädelser bedöms alltför lättvindigt, samtidigt som det i vissa fall leda till en 

orättvis och alltför betungande bedömning.  

 

Det är ingen hemlighet att kommissionen har valt att fokusera sitt arbete med 

att säkerställa EU-rätten inom vissa områden mer än andra. Detta kan förstås 

även påverka hur hårda krav kommissionen uppställer vid sin bedömning av 

tillräckliga åtgärder. Till följd av många sena genomföranden på den inre 

marknaden föreslog kommissionen exempelvis i juni 2012 att en nolltolerans 
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ska gälla inom detta område för genomförande av direktiv inom utsatt tid samt 

vidtagande av tillräckliga åtgärder.
232

  

 

Det har uppstått tvivel i doktrin om det är passande att den institution som fun-

gerar som fördragens väktare även har en politisk agenda. Frågan har dessutom 

uppkommit om kommissionens användning av överträdelseförfarandet som ett 

kraftfullt verktyg för att genomdriva sin politik har medfört att den har gått 

utöver den makt som den har tilldelats i fördragen. Vid en sådan övervägning 

måste det dock beaktas att kommissionen faktiskt har tilldelats en roll för att 

tillgodose EU:s generella intressen. Dessutom har EU-domstolen fastslagit att 

kommissionen är kompetent att på egen hand avgöra om inledandet av ett visst 

överträdelseförfarande är lämpligt eller inte samt att maktbalansen mellan insti-

tutionerna leder till att det inte är upp till EU-domstolen att bedöma vilka 

egentliga mål som kommissionen eftersträvar genom en fördragsbrottstalan.
233

 

 

Kommissionens tillämpning av artikel 260.3 FEUF i målen mot Finland har 

däremot väckt en del frågetecken. Om kommissionen har utnyttjat möjligheten 

att väcka talan mot en medlemsstat trots att den har lämnat alla nödvändiga 

uppgifter om hur den anser sig ha införlivat ett direktiv så går den emot sitt 

meddelande om tillämpningen av artikel 260.3.
234

 Då kommissionen har förbe-

hållit sig rätten att justera förfarandet så kan den avvika från de allmänna krite-

rierna på detta sätt, men endast om detta kan motiveras och anses befogat i det 

enskilda fallet.
235

 Frågan är om agerandet ska betraktas som att kommissionen 

försöker utvidga förfarandet till att även gälla fall där åtgärder har anmälts men 

inte ansetts räcka materiellt sett. Detta kan enligt min mening även tolkas som 

att den avser att höja de krav som ställs på hur tydlig en medlemsstat måste 

vara då den anmäler vilka åtgärder som den har vidtagit. 
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Att kommissionen har en tendens att gå utöver sina befogenheter då den ska 

bedöma ett fördragsbrotts omfattning, eller en medlemsstats åtgärder, har be-

lysts av såväl tribunalen som av EU-domstolens generaladvokater.
236

 Det 

framgår redan från tidigare praxis att kommissionen saknar möjlighet att garan-

tera huruvida en medlemsstats förhållanden överensstämmer med EU-rätten. 

Kommissionen har heller ingen rätt att ensidigt fastställa en medlemsstats rät-

tigheter eller skyldigheter.
237

 

10.3 Förutsebarhet 

Kravet på förutsebarhet utgör en viktig bas i fråga om rättssäkerheten och med-

lemsstaterna borde, som föremål för unionens rättstillämpning, kunna ställa 

högre krav på kommissionens agerande. Något som sannolikt kommer att 

uppmärksammas allt mer till följd av att förfarandet effektiviserats och allt fler 

överträdelseförfaranden inleds.
238

 Enligt Anna Falk vore det bättre ju tydligare 

kommissionens meddelanden blir då EU-domstolen, även om den inte måste, 

beaktar dessa.
239

 Till följd av att det motiverade yttrandet togs bort under det 

inledande förfarandet enligt artikel 260.2 FEUF har ramen för den efterföljande 

processen blivit otydligare. Denna ram kan till stor del tillgodoses av redogö-

relsen i den formella underrättelsen, men endast under förutsättning att den 

fördragsbrottsdom som denna baserats på är tillräckligt tydlig.
240

 Enligt Anna 

Falks mening är så inte alltid fallet.
241

 Detta kan leda till att det blir svårt att 

tolka fördragsbrottets omfattning, och vad som krävs för dess upphörande, vid 

en senare prövning av sanktioner. Därför bör det enligt min mening vara upp 

till kommissionen att se till att det finns tydliga krav på hur direktivs innehåll 

ska tolkas och för hur ett genomförande ska ske.  
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Enligt Bergström medför de omfattande krav som uppställs på medlemsstater-

na för att tillgodose rättssäkerheten för enskilda till att det blir svårt för med-

lemsstaterna att dra någon allmängiltig gräns för genomförandets fullgöran-

de.
242

 Mot bakgrund av detta verkar det som att medlemsstaternas behov av 

förutsebarhet vägs mot de enskildas behov av rättssäkerhet vilket, trots att det 

kan anses motiverat av flera skäl, riskerar att medföra att sanktionsförfarandet i 

viss grad blir rättsosäkert.  

 

Eftersom direktiv bygger på politiska kompromisser så riskerar dess innehåll 

ofta att bli tvetydigt. Om medlemsstaten införlivar ett direktivs otydliga be-

stämmelser ordagrant, för att undvika risken för sanktioner, så förs problemet, 

och ansvaret för att fullfölja genomförandet, bara vidare. Frågan är om det är 

lämpligt att myndigheter och domstolar övertar detta ansvar.
243

 Oavsett om en 

medlemsstat väljer att genomföra ett direktiv ordagrant, eller anpassa inför-

livandet till nationell rättslig terminologi, så kan en korrekt tillämpning i natio-

nell domstol inte heller garanteras.
244

  

 

EU-domstolen har angett att även om de riktlinjer som finns i kommissionens 

meddelanden inte är bindande så bidrar de till att säkerställa insyn, förutsebar-

het och rättssäkerhet vad gäller kommissionens handlande.
245

 Det faktum att 

kommissionen har tagit sig rätten att justera sina riktlinjer och anpassa kriteri-

erna i det enskilda fallet medför däremot att den insyn, förutsebarhet och rätts-

säkerhet som domstolen talar om är beroende av kommissionens godtycke.  

10.4 Proportionalitet och flexibilitet 

Trots att medlemsstaterna till viss del kan välja form och tillvägagångssätt för 

genomförandet ställs tämligen ingående krav för säkerställandet av ett direktivs 

syfte och genomslag.
246

 Enligt Anna Falk upprätthålls inte heller alltid kravet 
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på nationellt genomförandeutrymme vid utformningen av direktiv, utan be-

stämmelserna formuleras på ett sådant sätt att de liknar förordningar.
247

  

 

Kommissionen har lovat att ta mer hänsyn till de eventuella problem som med-

lemsstaterna stöter på vid genomförandet och bidra med fler stödjande åtgär-

der, vilket till stor del får anses vara positivt. Hettne och Reichel menar dock 

att fler stödjande åtgärder minskar möjligheten för medlemsstaterna att göra 

självständiga val vid genomförandet.
248

 En stark gemensam styrning av genom-

förandet medför, enligt Hettne och Reichel, även en risk för att medlemsstater-

nas egna intressen åsidosätts och att de särskilda förutsättningar som råder i 

respektive medlemsstat inte beaktas.
249

 Enligt Andersen, advokat med doktors-

examen i EU-rätt, kan en förklaring till införandet av fler stödåtgärder vara att 

kommissionen har strävat efter att tilldela sig mer makt och varnar för att den 

rådande dynamiken mellan medlemsstaterna och EU därigenom kan komma att 

ändras.
250

   

 

Då kravet på motiverat yttrande vid ett sanktionsförfarande enligt artikel 260.2  

har slopats har frågan också uppkommit om utrymmet för förlikning genom 

samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna har begränsats. Enligt 

Andersen kvarstår dock ett utrymme för vänskapliga förlikningar då artikeln 

fortfarande ger incitament och utrymme för en problemlösningsprocess före 

domstolsprövningen. Först om detta samarbete inte fungerar är det tänkt att 

kommissionen ska utnyttja möjligheten att väcka talan om sanktioner.
251

 

Kommissionens utrymme till fritt skön medför dock att en medlemsstat kan 

hamna i ett kanske oförtjänt dåligt läge om samarbetsviljan hos kommissionen 

utan skälig grund skulle visa sig vara låg. Kommissionen har angett att sekre-

tess under överträdelseförfarandet är nödvändigt för att kunna åstadkomma 

förlikning med medlemsstaterna.
252

 Den begränsade insynen i kommissionens 
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utredningar om misstänkta fördragsbrott har dock stött på kritik.
253

 Detta sär-

skilt sedan kommissionen har hänvisat till att det skulle föreligga en allmän 

presumtionsregel för sekretess i överträdelseärenden, vilket också fastställts av 

tribunalen vid en senare prövning.
254

  

 

Att kommissionen samarbetar och för dialog med medlemsstaterna på detta sätt 

är ett bevis på att proportionalitet och flexibilitet till viss del beaktas i förfaran-

det.
255

 Frågan är dock om kommissionen kan tjäna på att i somliga fall vara än 

mer lyhörd inför medlemsstaternas behov. Detta särskilt med tanke på att med-

lemsstaternas försvar i fördragsbrottsmål sällan får något gehör i EU-

domstolen trots att de visat stor förmåga till att ange skäl för att rättfärdiga sin 

underlåtenhet.
256

 Förutom god attityd och samarbetsvilja under förfarandet 

skulle tolkningsproblem till följd av ett oklart domslut, eller andra särskilda 

problem med verkställandet, kunna tänkas utgöra förmildrande omständigheter. 

Sådana bortförklaringar godtas dock i regel inte. En medlemsstat kan således 

inte åberopa interna förhållanden som grund för att underlåta att iaktta skyldig-

heter och tidsfrister enligt EU-rätten. 

 

En medlemsstat når exempelvis ingen framgång med att hänvisa till en annan 

medlemsstats fördragsbrott.
257

 Inte heller åberopanden av interna svårigheter 

med införlivandet som särdrag i den nationella lagstiftningsprocessen, tillämp-

ningssvårigheter eller svårt politiskt motstånd har godtagits.
258

 En medlems-
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stats uppmaning att beakta sådana omständigheter kan däremot påverka even-

tuella sanktioners storlek, men inte alltid i förmildrande riktning. Tvärtom, då 

medlemsstaten visar stor ovilja till rättelse kan denna omständighet anses för-

svårande, och ett särskilt högt belopp kan utdömas för att rättelse ska ske. Det 

är därför av stor vikt att en medlemsstat noga överväger om och hur den ska 

uppge eventuella problem med genomförandet för att inte anses uppvisa en 

dålig attityd. Bristande ekonomisk förmåga godtas inte heller för att rättfärdiga 

en underlåtenhet, men kan som nämnts tidigare beaktas vid beräkningen av 

sanktionernas storlek.
259

 Eftersom kommissionen måste kunna visa för dom-

stolen hur de sanktioner som den yrkar har bestämts krävs att metoden för be-

räkningen av sanktionsbeloppet är klar och enhetlig.
260

 Det finns även exempel 

där en medlemsstat utan framgång har angett att det direktiv som den skulle 

införliva varit ogiltigt eller att det samtidigt har pågått andra mål angående dess 

giltighet.
261

 Enligt praxis kan medlemsstaterna i princip enbart åberopa force 

majeure för att ursäkta sin underlåtenhet, men bara under en begränsad tid då 

de okontrollerbara händelserna fortfarande pågår. Ett åberopande förutsätter 

emellertid att de svårigheter som uppkommit anses vara oövervinnerliga.
262

  

 

Trots att en ökad flexibilitet och lyhördhet inför medlemsstaternas förutsätt-

ningar vid bedömningen av direktivs genomförande kan fylla sitt behov är frå-

gan om det är eftersträvansvärt. Även om ett mer lyhört förfarande innebär 

flera fördelar i form av proportionalitet och legitimitet så kan ett förfarande där 

särskilda förutsättningar beaktas i allt större mån riskera att strida mot lika-

behandlingsprincipen och skapa en obalans mellan medlemsstaterna.
263

 Emot 

ett mer lyhört förfarande talar även vikten av att upprätthålla respekten för 

EU:s fördrag och unionen som sådan.
264

  

                                                 

259
 Se exempelvis mål C-407/09, kommissionen mot Grekland. 

260
 Se kommissionens meddelande om artikel 228, p. 7. 

261
 Se mål C-74/91, kommissionen mot Tyskland. Medlemsstaterna kan föra en separat ogiltig-

hetstalan mot direktivet enligt artikel 263 i FEUF. EU-domstolen har dock inte beaktat att det 

vid prövningen av ett direktivs genomförande samtidigt pågått andra mål ang. direktivets gil-

tighet. Se exempelvis dom i mål C-270/11, om Sveriges genomförande av datalagringsdirekti-

vet jmf. med mål C-293/12, Digital Rights Ireland, C-594/12, Seitlinger m.fl. och C-46/13, H. 
262

 Se de Búrca, C., s. 430 och mål C-33/69, kommissionen mot Italien, där ett bombattentat 

ansågs kunna utgöra oövervinnerliga svårigheter. Se även Andersen, S., s. 57-59. 
263

 Se artikel 18 FEUF som anger att diskriminering baserad på nationalitetsskäl är förbjuden. 

Se även kommissionens meddelande om artikel 228, p. 7 ang. kravet på likabehandling. 
264

 Se Andersen, S., s. 128. 
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10.5 Hur förhåller sig kravet på förutsebarhet mot behovet av flexibilitet? 

För medlemsstaternas möjlighet att förutse konsekvenser av sitt handlande så 

måste kraven på de åtgärder som krävs för ett fullständigt och korrekt genom-

förande av direktiv vara tydliga och konsekventa. Samtidigt så medför de olika 

förutsättningar som råder i medlemsstaterna att kraven behöver vara någor-

lunda flexibla. Dessa krav förhåller sig inte alltid så väl med varandra, vilket 

visar på komplexiteten i förfarandet. Exempelvis så talar förutsebarheten för att 

ha en fast ram under sanktionsförfarandet, medan behovet av flexibilitet talar 

för det motsatta. Om man eftersträvar ett strikt genomförande av direktiv med 

omfattande krav på medlemsstaterna får man nog räkna med att vissa införli-

vanden misslyckas, medan en flexibel bedömning av medlemsstaternas genom-

förande riskerar att leda till att en harmonisering uteblir. För att balansera dessa 

behov krävs enligt min mening att de krav som ställs på medlemsstaterna vid 

genomförandet i vissa förutbestämda fall tillåts vara något mer flexibla, samti-

digt som kraven på en medlemsstat under förfarandet tydliggörs. På så sätt 

skulle kraven på genomförandet kunna anpassas till medlemsstaternas olika 

förutsättningar i skälig mån, utan att riskera att förutsebarheten under själva 

förfarandet och den efterföljande processen sätts på spel. 
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