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1 Inledning 

Ämnet för uppsatsen är ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgares1 ställning 

som migranter inom unionen, de unionsmedborgare som inte direkt2 utövar 

någon ekonomisk verksamhet.3  

Uppsatsen ger ett perspektiv på hur den fria rörligheten för dessa 

unionsmedborgare regleras i rättsakter och rättspraxis samt frågeställningar 

förknippade med deras rörlighet. Den fria rörligheten är inte okontroversiell; 

när medlemsstaterna känner oro för att bekosta uppehälle för medborgare från 

andra medlemsstater börjar den fria rörligheten ifrågasättas, detta redovisas i 

uppsatsen.  

Ämnet är i ständig utveckling och hur den rättsliga situationen för de 

ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgarna kommer att bli återstår att se. EU-

domstolens4 tillämpning av de grundläggande fördragen samt sekundärrätten 

resulterar ofta i en extensiv tolkning till skillnad från medlemsstaternas mer 

restriktiva synsätt.5 Som visas nedan leder detta till politiska debatter. 

I Sverige har media6 det senaste året uppmärksammat denna grupp, främst 

romer från Rumänien. Personal på härbärgen har vittnat om en ”ny” 

medborgare i behov av sängplats och mat; en unionsmedborgare. Politiker har 

debatterat vad som bör göras åt de ”kojor” som byggts i några av Stockholms 

förorter. Sveriges kommuner tolkar sitt ansvar gällande försörjningsstöd på 

                                                 
1 I fortsättningen används begreppen ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgare och 

ekonomiskt icke aktiva synonymt. 
2 Oaktat att de inte utövar ekonomisk verksamhet direkt så gör de det indirekt t.ex. genom 

konsumtion. 
3 Lokrantz Bernitz, Hedvig, Medborgarskapet i Sverige och Europa, Räckvidd och rättigheter, 

Iustus Förlag AB, Uppsala, 2004, s. 318. Se också: Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU law, 

text, cases, and materials, 5 uppl., Oxford University Press, 2011, s. 819, “[t]he ECJ /…/ 

continues to distinguish between economically active and non-economically active EU 

nationals.” 
4 EU-domstolen, hädanefter EUD eller Domstolen. 
5 Lokrantz Bernitz, Hedvig, Medborgarskapet i Sverige och Europa, Räckvidd och rättigheter, 

s. 319 ”Genom domstolens tolkning fick dock /…/ även de ekonomiskt icke-aktiva personer 

som kunde bli involverade i ekonomisk verksamhet möjlighet att utnyttja rättigheten. 

Begreppet ekonomisk aktivitet tolkades därvid mycket vitt.” 
6 Se bl.a. sverigesradio.se av den 6 och 17 februari 2014 samt 13 och 25 mars. DN.se av den 17 

augusti 2013 samt 11 februari 2014. 
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olika sätt och ropar efter riktlinjer från EU för att hantera situationen. En 

bussbiljett tillbaka till sitt ursprungsland är inte en långsiktig lösning.7 

Uppsatsen visar att de romer som använder sig av den fria rörligheten ofta 

kategoriseras som en egen grupp inom gruppen ekonomiskt icke aktiva.  

1.1 Syfte och omfattning  

Syftet är att undersöka varför den fria rörligheten för de ekonomiskt icke aktiva 

uppfattas som problematisk samt att ge ett bredare perspektiv på ämnets 

förankring i den tvärvetenskapliga diskursen. Mer konkret uttryckt utreds i 

uppsatsen:  

 Varför den fria rörligheten för ekonomiskt icke aktiva uppfattas som 

problematisk? 

 Hur den fria rörligheten för ekonomiskt icke aktiva uppfattas som 

problematisk? 

 När den fria rörligheten för ekonomiskt icke aktiva uppfattas som 

problematisk? 

Det tvärvetenskapliga perspektivet ger inte en uttömmande redogörelse för 

samtliga samhällsinfluenser som påverkar framväxten av EU-rätten men 

däremot kontextualiseras juridiken för att kunna problematisera de ekonomiskt 

icke aktivas situation.  

Uppsatsens syfte leder till en analys av verkningarna av rörlighetsdirektivets8 

artikel 7.1.b som ligger till grund för rätten till uppehälle längre än tre månader 

i en annan medlemsstat. För de ekonomiskt icke aktiva är artikeln relevant då 

den stadgar att vederbörande ska ha tillräckliga tillgångar samt heltäckande 

sjukförsäkring för att inte bli en orimlig belastning för den mottagande 

medlemsstatens sociala biståndssystem.  

                                                 
7 Se bl.a. DN 14 mars Ett nederlag för EU. 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om 

unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 

medlemsstaternas territorier, EUT L 229, s. 35. I fortsättningen benämns det endast 

rörlighetsdirektivet eller Direktivet. 
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1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen utgår från det i doktrinen vedertagna begreppet ekonomiskt icke 

aktiva unionsmedborgare. Rättspraxis är begränsad då ämnet är relativt nytt; 

den fria rörligheten för personer var länge en rättighet som endast tillerkändes 

ekonomiskt aktiva unionsmedborgare. 

Vidare är uppsatsen avgränsad så till vida att den endast ser till tillämpningen 

av rörlighetsdirektivet samt de rättsfall som kan kopplas till det. En del av de 

behandlade rättsfallen avgjordes innan Direktivet tillkom och har således 

bidragit till rättsaktens innehåll. Likaså är det tvärvetenskapliga urvalet 

avgränsat till att endast behandla ett fåtal akademikers artiklar som på olika sätt 

undersöker verkningarna av den fria rörligheten för personer.  

1.3 Material och metod 

Eftersom uppsatsen fokuserar på utövandet av unionsmedborgarskapet för 

ekonomiskt icke aktiva, så utgör rörlighetsdirektivet den för uppsatsen 

grundläggande rättsakten.  

Vidare bygger uppsatsen på EU:s övriga rättsakter, rättspraxis och främst 

svensk och engelsk juridisk doktrin9 samt tvärvetenskaplig litteratur. 

Rättsfallens roll är betydande då EUD till stor del genom sin rättspraxis skapar 

och preciserar de regler som gäller för unionsmedborgarskapet.  

I strävan att utforska de ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgarnas 

rättigheter tillämpas, i uppsatsen, den rättsdogmatiska metoden som innebär att 

man använder samma material som domstolar använder: prejudikat, 

författningar, lagförarbeten och doktrin för att fastställa gällande rätt.10 Inom 

                                                 
9 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 uppl. Nordstedts Juridik, 

Stockholm, 2014, s. 193: ”Den europarättsliga doktrinen arbetar på olika språk, även om det 

finns en tydlig övervikt för publicering på engelska.” 
10 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen, studier i förmögenhetsrätt, Elanders Gotab, 

Stockholm, 2001, s. 22-23, ”Rättsvetenskapens uppgift är att framställa ”gällande rätt”. /…/ 

Rättsvetenskapsmannen bör dessutom ha något extra i det intellektuella bagaget i form av 

kunskaper och skicklighet. Detta slag av rättsvetenskap kallas ofta ”rättsdogmatik”. 

Rättsdogmatiken betraktas som den egentliga rättsvetenskapen.” Se också Sandgren, Claes, Om 

teoribildning och rättsvetenskap, Juridisk Tidskrift nr 2, 2004/5, s. 297-333, s. 308: ”I uttryck 

såsom rättsdogmatisk metod /…/ handlar det /…/ om regler för användningen av rättsligt 
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EU-rätten använder man dock rättsaktens preambel istället för förarbeten för att 

på så sätt se till syftet med rättsakten.11 En analys med utgångspunkt i 

tvärvetenskaplig litteratur görs även.  

I rättsfallen nedan framgår att Domstolen har tillämpat den teleologiska12 

metoden. Det innebär att Domstolen ser till en bestämmelses ändamål vilket 

här framträder i rörlighetsdirektivets preambel samt i primärrätten. Genom den 

teleologiska metoden upphöjs ändamålet med en regel ”[t]ill en övergripande 

metodprincip, under vilka andra inordnas.”13  

Eftersom Domstolen strävar efter att utbilda en konsekvent och likformig 

rättspraxis har Domstolen också tillämpat systematisk metod14: ”I händelse av 

skillnader mellan de olika språkversionerna, ska bestämmelsen i fråga tolkas 

mot bakgrund av den allmänna systematiken i och syftet med de föreskrifter i 

vilka den ingår /…/.”15 Primärrätten16 är högst i EU:s normhierarki vilket 

innebär att rörlighetsdirektivet, som sekundärrättslig rättsakt, av Domstolen 

tolkas mot bakgrund av primärrätten.17 

Den för uppsatsen viktigaste principen är likabehandlingsprincipen som 

stadgas både i primärrätten samt rörlighetsdirektivets artikel 24.1. 

                                                                                                                                            

material.” och s. 318: ” Rättsvetenskapen – också där den betecknas som rättsdogmatik – 

består normalt av en mängd argument som vägs för och emot varandra. Påståenden och 

värderingar blandas ganska fritt, t.ex. i form av analyser av lagstiftningens ändamål och 

reglernas och rättspraxis förenlighet med dessa ändamål.” 
11 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 187. 
12 Se t.ex. Melin, Stefan, Juridikens begrepp, Iustus förlag, 4:e u., Uppsala, 2010 s. 384, 

angående teleologisk lagtolkning: ”Rättstillämparen utgår ifrån ändamålet med en viss regel 

(telos = ändamål). Exempel: unionsrättens innehåll bestäms huvudsakligen genom teleologisk 

lagtolkning i domstolarna. Rättsakterna har inte förarbeten av det slag som traditionellt varit ett 

dominerande tolkningsstöd i svensk rättstillämpning. Vid den teleologiska tolkningen får bl.a. 

preambeln till rättsakten stor betydelse.” 
13 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen, studier i förmögenhetsrätt, s. 176 och 206. 
14 Se t.ex. Melin, Stefan, Juridikens begrepp, s. 379, angående systematisk lagtolkning: ”Vid 

tolkningen av en lagbestämmelse tittar man på hela lagens systematik och begreppsbildning. 

Ett begrepp i en av lagens paragrafer bör således ha samma innebörd när det förekommer i en 

annan av lagens paragrafer.” Se också mål C-140/12, Pensionsversicherungsanstalt mot Peter 

Brey dom av den 19 september 2013, ännu ej publicerad, punkt 49 där Domstolen yttrar att 

kravet på en enhetlig tillämpning av unionsrätten bland annat ska ta i beaktande det 

”[s]ammanhang i vilket bestämmelsen förekommer och det mål som eftersträvas.”  
15 Mål C-140/12, Brey punkt 74. 
16 Primärrätten och sekundärrätten behandlas i kapitel 3.1 och 3.2. 
17 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 179-180. 
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1.4 Disposition 

Inledningsvis redogörs för EU:s historia fram till och med Lissabonfördraget, 

avsnittet är kort och syftar endast till att belysa delarna som är relevanta för den 

fria rörligheten. Efter den korta historiska tillbakablicken belyses de rättsliga 

regleringarna i form av primärrätt och sekundärrätt. Båda nämnda avsnitt är 

deskriptiva. Därefter sker en fördjupning i rättspraxis, och de mer relevanta 

rättsfallen analyseras djupare. Efter det ges en sammanfattande analys av 

rättspraxis. Därpå följer ett avsnitt med tvärvetenskaplig fokus som följs av en 

analys, sist ges en avslutande kommentar. 

2 Historik 

EU beskrivs ofta som ett fredsprojekt. ”The driving force behind the European 

Union is, and has always been, the consolidation of a post-war system of inter-

state cooperation and integration that would make pan-European armed 

conflict inconceivable.”18 Genom att öka beroendet länder emellan och skapa 

en gemensam europeisk identitet ska ett nytt krig omöjliggöras. Utvecklingen 

till dagens EU har dock varit lång och ofta tvistig.19  

2.1 Från Romfördraget till Maastricht 

År 1951 inrättades den Europeiska kol- och stålgemenskapen, bestående av sex 

länder: Frankrike, Västtyskland, Italien och Beneluxländerna. År 1957 

undertecknade dessa länder Romfördraget som blev starten för en ekonomisk 

gemenskap. Ikraftträdandet skedde den 1 januari 1958.20 Redan i Romfördraget 

reglerades fri rörlighet för personer men gällde endast arbetstagare, något som 

visar på den ekonomiska karaktären av samarbetet länderna emellan.21 ”[t]he 

                                                 
18 Barnard, Catherine, The Substantive Law of the EU, The Four Freedoms, 4 uppl., Oxford 

University Press, 2013, s. 28. 
19 Se t.ex. Thomas Persson, En ofullbordad politisk gemenskap, s. 25, i Gustavsson, Sverker, 

Oxelheim, Lars, Pehrson, Lars, Hur gemensam är den Europeiska Gemenskapen? Santérus 

Förlag, Litauen, 2009. 
20 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens Grunder, s. 26.  
21 Holm, Emma, Fri rörlighet för familjer, en normativ analys av föräldrapenningen och EU-

rätten, Juristförlaget i Lund, Lund, 2010, s. 44. 
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original Treaty of Rome did not in fact provide a general right of free 

movement for all people and companies: to qualify the individual or company 

had to be both a national of a Member State /…/ and be engaged in an 

economic activity as a worker /…/.”22 

Maastrichtfördraget som trädde i kraft 1993 utgjorde grunden till det nya EU,23 

dock bibehölls EG inom ramen för det trepelarsystem som fördraget innebar. 

Unionsmedborgarskapet var en av de större förändringar som utarbetades i 

Maastrichtfördraget.24 Införandet av unionsmedborgarskapet innebar att även 

de ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgarna tillerkändes rätten till fri 

rörlighet inom unionen. ”The Maastricht Treaty first introduced the legal 

concept of EU citizenship as part of the move from a mainly economic 

community to a political union.”25 Diskussionerna som föregick utformandet 

av unionsmedborgarskapet inbegrep bland annat huruvida det skulle vara ett 

ekonomiskt ”marknadsmedborgarskap”, socialt medborgarskap som betonade 

välfärdsrättigheter eller ett republikanskt medborgarskap med tyngdpunkt på 

deltagande i unionens beslutsfattande processer.26 ”The establishment of Union 

citizenship and accompanying rights of free movement as provisions of 

primary law paved the way for the adoption of the citizens’ Directive27 /…/.”28  

Ytterligare förändringar av EU genomfördes då Amsterdamfördraget antogs år 

1997 och sedan Nicefördraget år 2000.29  

2.2 Amsterdamfördraget 

De olika pelarna reglerade olika rättsområden: samarbetet i den första pelaren 

                                                 
22 Barnard, Catherine, The substantive law of the EU, The Four Freedoms, s. 229. 
23 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens Grunder, s. 30. 
24 Bernitz, Hedvig, Anhöriginvandring – kan en sammanhållen EU-politik byggas utifrån 

unionsmedborgarskapet? s. 205 i, Bakardjieva Engelbrekt, Antonia, Oxelheim, Lars, Persson, 

Thomas, Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning? 

Santérus Förlag, Estland, 2012. 
25 Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, The EU law text, cases, and materials, s. 819. 
26 Barnard, Catherine, The Substantive Law of the EU, The Four Freedoms, s. 432. 
27 Med Citizens’ Directive åsyftas rörlighetsdirektivet.  
28 Guild, Elspeth, Peers, Steve, Tomkin, Jonathan, The EU Citizenship Directive; A 

Commentary, Oxford University Press, 2014, s. 118. 
29 Barnard, Catherine, The Substantive Law of the EU, The Four Freedoms, s. 15. 
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var överstatligt och reglerade EG-fördraget, Kol- och stålfördraget och 

Euratomfördraget. Den andra och tredje pelaren karaktäriserades däremot av ett 

mellanstatligt samarbete. Den andra pelaren berörde utrikes- och 

säkerhetspolitiken och den tredje rättsliga- och inrikesfrågor.30 

Amsterdamfördraget innebar en förändring i pelarsystemets struktur som bland 

annat syftade till att den fria rörligheten för personer skulle få genomslag.31 

Detta skedde genom att de i tredje pelaren reglerade områdena rörande yttre 

gränskontroller, asyl- och invandringspolitik flyttades till den första pelaren32 

eftersom arbetet i den tredje pelaren var svårare att genomdriva då det 

mellanstatliga arbetssättet var ett hinder för effektivitet och beslutsfattande. I 

den första pelaren däremot fattades besluten oftast med kvalificerad majoritet 

och det nationella genomförandet av besluten var tidsbegränsat.33  ”Att på detta 

sätt flytta över områden från det mellanstatliga samarbetet i tredje pelaren till 

det överstatliga samarbetet i första pelaren ligger i linje med uttalanden av 

regeringen och riksdagen om att det därigenom skapas bättre förutsättningar för 

att fullt ut förverkliga den fria rörligheten för personer inom EU.”34 

2.3 Nicefördraget 

Nicefördraget, som trädde i kraft år 2003, fortsatte utformningen av 

unionsmedborgarskapet. ”Genom att tillträda Nicefördraget deltar Sverige 

aktivt för att möjliggöra Europas återförening.”35 Skapandet av en diskurs om 

”Europas återförening” pekar på projektet att bygga ”den europeiska 

identiteten”; unionsmedborgaren som förankras i en gemensam historia ur 

vilken solidaritet mellan medborgarna i Europa är tänkt att uppstå.  

”Regeringskonferensen beslutade /…/ att gemenskapen får en möjlighet att med 

kvalificerad majoritet besluta om en åtgärd som är nödvändig för att uppnå målet 

att varje unionsmedborgare skall ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 

medlemsstaternas territorier om befogenheterna inte föreskrivs i fördraget. /…/ 

                                                 
30 Prop. 1997/98:58 s. 15. 
31 Prop. 1997/98:58 s. 50. 
32 Prop. 1997/98:58 s. 18. 
33 Prop. 1997/98:58 s. 53. 
34 Prop. 1997/98:58 s. 106. 
35 Prop. 2001/02:8 s. 27. 
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Det beslutades /…/ att åtgärden /…/ inte skall omfatta bestämmelser om pass, 

identitetskort, uppehållstillstånd /…/ och inte heller bestämmelser om social 

trygghet eller socialt skydd.” 36 

Här blir konflikten mellan EU och medlemsstaterna synlig; att njuta frukten av 

ekonomiskt aktiva unionsmedborgares rörlighet inom EU och samtidigt 

medlemsstaternas vilja att ”skydda” sina respektive sociala biståndssystem och 

rädslan inför en alltför stor belastning.  

EU närmade sig allt mer intressen med sociala inslag. Med tiden utvecklades 

tankegångarna och kodifierades, i viss utsträckning, i Lissabonfördraget.  

2.4 Lissabonfördraget 

Lissabonfördraget innebar att unionen ersatte den Europeiska gemenskapen 

(EG) som juridisk person och indelningen av ett samarbete i tre pelare 

upphörde.37 

Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande består EU av två fördrag: Fördraget 

om Europeiska unionen (FEU) och Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). Artikel 6 FEU stadgar att rättighetsstadgan är en för 

medlemsstaterna bindande rättsakt och utgör del av primärrätten.38 I förarbetet 

till implementeringen av Lissabonfördraget anges att unionen genom 

rättighetsstadgan får en tydligare värdegrund39 samt att ”[s]tadgan utgör i 

huvudsak en kodifiering av de rättigheter, friheter och principer som redan 

erkänns i unionsrätten. Den tydliggör för såväl medborgare som myndigheter 

och domstolar vilka rättigheter medborgarna har inom ramen för 

unionsrätten.”40 

Arbetet med att öka EU:s inflytande till områden av mer social karaktär 

beskrivs bland annat i artikel 3.3 FEU: ”Unionen ska upprätta en inre marknad. 

Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd 

                                                 
36 Prop. 2001/02:8 s. 60-61. 
37 Prop. 2007/08:168 s. 1. 
38 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 33. 
39 Prop. 2007/08:168 s. 37. 
40 Prop. 2007/08:168 s. 80. 
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ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi /…/.” 

Artikeln utgör ett exempel på en så kallad målangivelse41 som får betydelse vid 

tolkning av primärrätten. För att uppnå ”målet” social marknadsekonomi är det 

viktigt att bland annat EUD tolkar sekundärrätten mot bakgrund av 

primärrätten, något som följer av EU:s normhierarki.  

I och med Lissabonfördraget förtydligas spelreglerna från Romfördraget för 

den inre marknaden och utkristalliseras i stora drag i de fyra friheterna: fri 

rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. Den grundprincip som nära 

korrelerar med de fyra friheterna, för att få dem att fungera smidigt, är 

likabehandlingsprincipen: artikel 18 FEUF, principen stadgas också i 

rörlighetsdirektivets artikel 24 och är en allmän rättsprincip.42 För den fria 

rörligheten för personer innebär likabehandlingsprincipen ett 

diskrimineringsförbud på grund av nationalitet. ”While the Lisbon Treaty did 

not make major changes to the provisions on EU citizenship, it linked these 

rights more closely to the prohibition on discrimination on grounds of 

nationality.”43  

2.5 Kommentar till EU:s utveckling 

Som visat ovan har tankarna om ett unionsmedborgarskap funnits med i olika 

skepnader sedan Romfördragets dagar. Från att ha varit en rättighet som endast 

tillerkänts arbetstagare har det utvecklats till att bli en grundläggande rättighet.  

”By the mid-1970s, consideration was given to conferring upon Member State 

nationals a free-standing right of residence detached from the exercise of an 

economic activity. Such initiatives were developed in the context of a growing 

recognition that the activities of the European Communities were not merely of 

concern to Member States in facilitating economic integration, but also impacted 

directly upon the lives of Member State nationals.”44 

                                                 
41 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 187, ”Vid tolkning av 

primärrätten, där ju ingresser saknas, fäster man /…/ särskild vikt vid de målangivelser som 

finns i de grundläggande fördragen.” 
42 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 153. Likabehandlingsprincipen 

behandlas mer ingående i rättsfallen nedan.  
43 Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU law text, cases, and materials, s. 819. 
44 Guild, Elspeth, Peers, Steve, Tomkin, Jonathan, The EU Citizenship Directive; A 
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EUD har, över tid, förstärkt unionsmedborgares sociala rättigheter genom en 

allt mer extensiv tolkning av rättsakterna. Rättspraxis vittnar om att de sociala 

inslagen i unionsrätten ger upphov till konflikter mellan medlemsstaterna och 

unionsmedborgarna, då det finns en ovilja att bekosta uppehälle för 

medborgare från andra medlemsstater. EU:s ekonomiska politik dominerar 

alltjämt över den sociala. ”The legal frames for social dimensions of EU 

integration are weaker than for its economic dimensions.”45 Domstolen har 

också fått ett ökat inflytande över medlemsstaternas nationella angelägenheter 

då de kopplas till den fria rörligheten.  

3 Regelverket för unionsmedborgarskapet  

Unionsmedborgarskapets bestämmelser regleras bland annat i primärrätten och 

rörlighetsdirektivet. EUD:s rättspraxis har format primärrättens och 

sekundärrättens framväxt samt fortsätter att utveckla tolkningen av rättsakterna 

genom sin tillämpning av dem. Det så kallade ”tredje” grundläggande 

fördraget, rättighetsstadgan, och likabehandlingsprincipen påverkar också 

utformandet av rättspraxis och vice versa.46  

3.1 Primärrätten 

Primärrätten utgörs av Lissabonfördragets två fördrag, FEU och FEUF, samt 

rättighetsstadgan.47 I artikel 1 FEU andra stycket står att fördraget ska skapa en 

”[f]astare sammanslutning mellan de europeiska folken.” Vidare stadgar artikel 

3.3 FEU att unionen ska bygga på en social marknadsekonomi samt artikel 4.3 

FEU att staterna ska följa principen om lojalt samarbete. De sociala inslagen i 

marknadsekonomin definieras ej och hur ett lojalt samarbete ser ut i praktiken 

är heller inget som specificeras. Däremot visar det sig att 

likabehandlingsprincipen genomsyrar rättigheter kopplade till den fria 

                                                                                                                                            

Commentary, s. 115. 
45 Schiek, Dagmar, Re-embedding economic and social constitutionalism: Normative 

perspectives for the EU, i Schiek, Dagmar, Liebert, Ulrike, Schneider, Hildegard, European 

Economic and Social Constitutionalism after the Treaty of Lisbon, Cambridge University 

Press, 2011, s. 31. 
46 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 139-140. 
47 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 47. 
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rörligheten för personer och att dess effekt leder till ett krav på visst mått av 

solidaritet medlemsstaterna emellan.48 

Artikel 18 FEUF stadgar principen om likabehandling: ”Inom fördragets 

tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild 

bestämmelse i fördragen, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara 

förbjuden. /…/.” Likabehandlingsprincipen innebär således ”[e]tt förbud mot 

diskriminering bestående i att olika regler tillämpas på lika situationer eller i att 

samma regel tillämpas på olika situationer,”49 principen har direkt effekt.50 

Artiklarna 20-25 FEUF reglerar unionsmedborgarens grundläggande 

rättigheter, däribland unionsmedborgares rätt att uppehålla sig i andra 

medlemsstater i artikel 20.1.a och artikel 21 FEUF som har direkt effekt vilket 

innebär att en unionsmedborgare kan grunda sina rättigheter med åberopande 

av sitt unionsmedborgarskap.51  

Medlemsstaterna har självbestämmanderätt över hur nationellt medborgarskap 

förvärvas och varje medborgare i en medlemsstat är också unionsmedborgare, 

artikel 20 FEUF. Precis som att förvärv52 av medborgarskap är en nationell 

angelägenhet är också bestämmelser om förlust53 av nationellt medborgarskap 

föremål för nationell lagstiftning. Vid förlust av nationellt medborgarskap 

försvinner också unionsmedborgarskapet. ”Varje EU-land (och även EU i sig) 

måste acceptera att en viss person ansetts vara medborgare och därmed 

unionsmedborgare i ett annat EU-land /…/. En individs unionsmedborgarskap 

får aldrig ifrågasättas och EU-länderna får heller aldrig uppställa några 

tilläggsvillkor som försvårar för individen att utkräva sina 

                                                 
48 Se bl.a. mål C-184/99, Rudy Grzelczyk och Centre public d’aide sociale d’Ottignies-

Louvain-la-Neuve (REG 2001, s. I-6193). 
49 Ingmanson, Staffan, Likabehandling, unionsmedborgarskap och rätten till sociala förmåner, 

s. 220. Europarättslig tidskrift, häfte 2 s. 219-237, 2002, s. 220. 
50 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 154. 
51 Mål C-413/99, Baumbast, R. och Secretary of State for the Home Department (REG 2002, s. 

I-7091), punkt 84. Se också Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 370. 
52 Se mål C-369/90, Mario Vincente Micheletti m fl mot Delegación del Gobierno en Cantabria 

(REG 1992, s. I-4239). 
53 Se mål C-135/08, Janko Rottman mot Freistaat Bayern, (REU 2010, s. I-1449). 
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unionsmedborgerliga rättigheter.”54 

Artikel 45.1 rättighetsstadgan befäster, liksom artikel 21 FEUF, 

unionsmedborgarens rätt till fri rörlighet inom medlemsstaterna. Vidare 

reglerar rättighetsstadgan rättigheter, friheter och principer såsom rätten till 

integritet, yttrandefrihet, mötesfrihet, social trygghet och socialt stöd samt 

sjukvård.55  

3.2 Sekundärrätten  

EU:s sekundärrätt utgörs huvudsakligen av: förordningar, direktiv och beslut.56 

Rättsfall som behandlar den sociala aspekten av rättigheter som följer av 

unionsmedborgarskapet inbegriper inte sällan andra rättsakter än 

rörlighetsdirektivet. Familjeåterföreningsdirektivet57 och direktivet om 

varaktigt bosatta58 har, liksom rörlighetsdirektivet, syftet att reglera rätten att 

uppehålla sig inom unionen (samt är sprungna ur en vilja att skydda staternas 

sociala biståndssystem från exploatering).59 Förordning 883/200460 om 

samordning av de sociala försäkringssystem faller också inom 

tillämpningsområdet för ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgares rättigheter 

varför rättsfall kopplade till dessa rättsakter genom en analog tillämpning kan 

vara intressanta.61 Däremot analyserar uppsatsen, som framgått, inte andra 

rättsakter än rörlighetsdirektivet. 

3.2.1 Rörlighetsdirektivet 

Rörlighetsdirektivet antogs den 29 april 2004 och har stegvis, genom EUD:s 

                                                 
54 Bernitz, Hedvig, Anhöriginvandring – kan en sammanhållen EU-politik byggas utifrån 

unionsmedborgarskapet? s. 206, i Bakardjieva Engelbrekt, Antonia, Oxelheim, Lars, Persson, 

Thomas, Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning? 
55 Se EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 
56 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 54. 
57 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, EUT 

L 251, s. 12. 
58 Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta 

tredjelandsmedborgares ställning, EUT L 16, s. 44, i dess lydelse enligt Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2011/51/EU av den 11 maj 2011, EUT L 132, s. 1 
59 Generaladvokat Wahls förslag till avgörande i mål C-140/12, Brey punkt 65. 
60 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 

samordning av de sociala trygghetssystemen, EUT L 166, s. 1. 
61 Se t.ex. mål C-140/12, Brey punkt 40. 
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tolkning, utvecklats sedan dess. ”Yet, despite the Directive’s novelty, its 

provisions may be regarded as forming a part of a continuum of measures 

building on past free movement legislation and codifying an extensive body of 

case-law of the court of Justice spanning over 50 years.”62  

Rörlighetsdirektivet ersatte och uppdaterade tidigare direktiv rörande 

bosättning och fri rörlighet för samtliga kategorier av unionsmedborgare 

(arbetare, studenter, arbetssökande, familjemedlemmar et cetera),63 med 

undantag för rättsakterna i kapitlet ovan samt förordning 492/2011.64 

Direktivets preambel 3 lyder  

”Unionsmedborgarskap bör vara grundläggande status för medborgarna i 

medlemsstaterna när de utövar sin rätt att fritt röra sig och uppehålla sig. Det är 

därför nödvändigt att kodifiera och se över existerande gemenskapsinstrument 

som var för sig behandlar såväl arbetstagare, egenanställda som studenter och 

andra inaktiva personer för att förenkla och stärka rätten att fritt röra sig och 

uppehålla sig för alla unionsmedborgare.”   

Enligt förarbetena till implementeringen av rörlighetsdirektivet i svensk rätt är 

tanken att rörlighetsdirektivet ska bidra till att en förflyttning för en 

medborgare inom hemstaten ska vara jämförbar med förflyttning till en annan 

medlemsstat.65 Mottagarlandet får inte, med få undantag, enligt principen om 

likabehandling göra skillnad på medlemsstatens egna medborgare och 

medborgare från annan medlemsstat. Likabehandlingsprincipen uttrycks i 

Direktivets artikel 24 samt preambel 20: ”Förbudet mot diskriminering på 

grundval av nationalitet innebär att alla /…/ som med stöd av detta direktiv 

uppehåller sig i en medlemsstat av den medlemsstaten bör behandlas på samma 

sätt som dennas medborgare /…/ med förbehåll för sådana särskilda 

bestämmelser som uttryckligen anges i fördraget eller i 

sekundärlagstiftningen.” 

                                                 
62 Guild, Elspeth, Peers, Steve, Tomkin, Jonathan, The EU Citizenship Directive, a 

commentary, s. V. 
63 Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU law, text, cases, and materials, s. 819. 
64 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om 

arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, EUT L 141, s. 1. 
65 Prop. 2005/06:77 s. 35. 
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Artikel 1-3 avgränsar den territoriella samt individuella tillämpningen – 

rörlighetsdirektivet gäller inom medlemsstaternas gränser samt för 

unionsmedborgare och deras familjer. Dessa artiklar korrelerar med artiklarna 

9 FEU och 20-21 FEUF. Direktivets inledande artiklar är avgörande för 

definitionen av Direktivets materiella avgränsning; de krav som måste 

uppfyllas för att få utöva rättigheterna gällande uppehälle.66 

Direktivet stadgar tre olika former av uppehållsrätt för unionsmedborgare och 

deras familjemedlemmar i artiklarna 6.1, 7.1 och 16.1. 

Artikel 6.1 reglerar uppehållsrätt i högst tre månader, några andra krav än att 

inneha giltigt identitetskort eller pass får inte ställas, enligt samma artikel punkt 

2 ska bestämmelsen också gälla för familjemedlemmar som inte är medborgare 

i en medlemsstat men som har ett giltigt pass och förenas med eller följer med 

unionsmedborgaren.  

I artikel 7.1 stadgas uppehållsrätt för unionsmedborgare under en längre period 

än tre månader om vederbörande: 

”a) är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten, eller  

b) för egen och sina familjemedlemmars räkning har tillräckliga tillgångar för att 

inte bli en belastning67 för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem 

under vistelsen, samt har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i den mottagande 

medlemsstaten, /…/.”68  

                                                 
66 Guild, Elspeth, Peers, Steve, Tomkin, Jonathan, The EU Citizenship Directive; A 

Commentary, s. 20. 
67 På engelska är texten “[u]nreasonable burden /…/,” i den svenska översättningen har ordet 

‘orimlig’ uteblivit. Innebörden är dock den samma. Det kan påpekas att olika länder gjort olika 

översättningar och därför riskeras utfallen bli olika om tolkningen enbart utgår från det egna 

nationella språket. I Generaladvokat Wahls förslag till avgörande i mål C-140/12, Brey punkt 

74 påpekas att den tyska versionen av artikeln kan översättas ”så att de inte behöver anlita det 

sociala biståndssystemet i den mottagande medlemsstaten” vilket är ännu striktare och verkar 

betyda att det sociala biståndssystemet inte får anlitas alls. I mål C-140/12 Brey, punkt 74, 

bemöter EUD problematiken med olika översättningar: ”Enligt fast rättspraxis kan den 

formulering som använts i en av språkversionerna av en unionsrättslig bestämmelse emellertid 

inte ensam ligga till grund för tolkningen av denna bestämmelse eller /…/ tillmätas större 

betydelse än övriga språkversioner. Detta skulle strida mot kravet på en enhetlig tillämpning av 

unionsrätten. I händelse av skillnader mellan de olika språkversionerna, ska bestämmelsen i 

fråga tolkas mot bakgrund av den allmänna systematiken i och syftet med de föreskrifter i vilka 

den ingår /…/.” 
68 Vidare reglerar samma artikel, rörlighetsdirektivet 7.1, studenter, om personen blivit 
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Artikel 7 skiljer därmed på om unionsmedborgaren är ekonomiskt aktiv eller 

ej.  

Vidare, i rörlighetsdirektivet artikel 16.1, stadgas om permanent uppehållsrätt: 

”Unionsmedborgare som har uppehållit sig lagligt under en fortlöpande period 

av fem år i den mottagande medlemsstaten skall ha permanent uppehållsrätt 

där. /…/.” Enligt artikel 16.2 ska bestämmelsen även ”[t]illämpas på 

familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, men som lagligt 

har uppehållit sig tillsammans med unionsmedborgaren i den mottagande 

medlemsstaten under en period av fem på varandra följande år.”  

Direktivets artikel 8.1 - 8.3 reglerar en rätt för medlemsstaterna att registrera 

unionsmedborgare som uppehåller sig längre än tre månader. Registreringen 

kan till exempel ligga till grund för en kartläggning av hur mycket socialt 

bistånd som utbetalas till unionsmedborgare jämfört med nationella 

medborgare.69 Innebörden av artikel 8.4 är att medlemsstaterna inte får 

fastställa något belopp som ska krävas för rätt till vistelse i längre än tre 

månader. Detta leder till att en individuell prövning måste ske när en 

unionsmedborgare riskerar att bli en orimlig belastning för mottagarlandets 

sociala biståndssystem.  

Direktivets artikel 24 som stadgar likabehandling skapar i relation till artiklarna 

om uppehållsrätt ett spänningsförhållande vad gäller de ekonomiskt icke aktiva 

unionsmedborgarnas rätt till socialt bistånd i mottagarstaten.70 Å ena sidan ska 

unionsmedborgare åtnjuta likabehandling i mottagarlandet och kan därför bli 

berättigade till bistånd, å andra sidan har vederbörande inte lika långtgående 

sociala rättigheter som en nationell medborgare, enligt Direktivets artikel 7.1.b.  

Likabehandlingsprincipen har succesivt kommit att utvecklas till en allmän 

rättsprincip; ”[e]tt uttryck för detta är det gradvisa lösgörandet av principen 

från sin ekonomiska kontext på området för den fria rörligheten för 

                                                                                                                                            

arbetslös och familjemedlemmar.  
69 Se mål C-140/12, Brey punkt 78. 
70 Guild, Elspeth, Peers, Steve, Tomkin, Jonathan, The EU Citizenship Directive; A 

Commentary, s. 119. 
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personer.”71  

4 Rättsfall 

Eftersom den fria rörligheten länge endast tillerkändes arbetstagare inom EU är 

rättsutvecklingen för ekonomiskt icke aktiva i jämförelse relativt ny, de 

tillerkändes fri rörlighet först i och med införandet av 

unionsmedborgarskapet.72 ”EG-domstolens praxis om rätt till fri rörlighet och 

likabehandling för icke ekonomiskt aktiva unionsmedborgare är komplex, ad 

hoc-betonad och under snabb utveckling.”73  

Den i rättspraxis ofta tillämpade likabehandlingsprincipen är föremål för vissa 

undantag, det viktigaste för ekonomiskt icke aktiva kan anses vara att 

uppehållsrätt i mottagarstaten för en längre period än tre månader kräver att 

vederbörande har tillräckliga tillgångar samt en heltäckande sjukförsäkring för 

att inte bli en orimlig belastning för mottagarstatens sociala biståndssystem, 

Direktivets artikel 7.1.b. 

Det problem som ofta är grunden till konflikten – att vederbörande, å ena 

sidan, inte blir en orimlig belastning men en utvisningsåtgärd får, å andra 

sidan, ”[i]nte vara den automatiska följden av att unionsmedborgare eller deras 

familjemedlemmar har anlitat det sociala biståndssystemet i den mottagande 

medlemsstaten” (Direktivet artikel 14.4) – framgår ofta implicit. Frågan som 

uppstår är: när innebär ett anlitande av mottagarstatens sociala biståndssystem 

en orimlig belastning? 

Som det visar sig i rättsfallen nedan återkommer Domstolen till 

rörlighetsdirektivets syfte och ändamål som är att den fria rörligheten för 

personer ska fungera utan hinder och endast undantagsvis inskränkas. Detta 

leder ofta till att medlemsstaternas protektionistiska argument avvisas.  

Rörlighetsdirektivet använder termen uppehåll vare sig det handlar om att 

                                                 
71 Ingmanson, Staffan, Likabehandling, unionsmedborgarskap och rätten till sociala förmåner, 

s. 219. 
72 Se kapitel 2.1. 
73 Ingmanson, Staffan, Unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten tio år efter Martínez 

Sala, s. 210. Europarättslig tidskrift, 2009, häfte 2, s. 209-230. 
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stanna en kort period eller längre, denna uppehållsrätt utsträcks inte endast till 

unionsmedborgare utan också deras familjemedlemmar, vilket kan inbegripa 

tredjelandsmedborgare.74 

”It is notable that the Directive does not contain an express definition of 

’residence’ for the purpose of the Directive. However, given that the term is used 

without reference to the individual laws of the Member States, it must be 

interpreted uniformly and autonomously in accordance with the provisions of the 

Directive, and may not be subject to divergent interpretations by the Member 

States.”75 

Nedan sker en deskriptiv redogörelse för en del av rättspraxisen rörande 

ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgare. De presenteras i kronologisk 

ordning samt följs av en kortare analysdel. Därefter sker en analytisk 

sammanställning av rättsläget.  

4.1 Martínez Sala 

I målet hade Freistaat Bayern vägrat den spanska medborgaren María Martínez 

Sala76 vårdnadsbidrag för hennes barn. Martínez Sala bodde och hade tidvis 

haft arbete i Tyskland men också uppburit socialt bistånd. Under de år hon bott 

i Tyskland hade hon fått olika uppehållstillstånd vilka avlöst varandra. Under 

en period hade hon inget uppehållstillstånd och ansökte då om vårdnadsbidrag 

för sitt nyfödda barn. Ansökan avslogs mot bakgrund av att hon inte var tysk 

medborgare och ej heller hade intyg om uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. I 

den tillämpliga tyska lagstiftningen stadgades att utlänningar som ville beviljas 

bidraget var tvungna att ha ett intyg om uppehållsrätt eller uppehållstillstånd.77 

Den hänskjutande domstolen ville få klarhet i huruvida de nationella 

bestämmelserna om vårdnadsbidrag föll inom gemenskapsrättens 

tillämpningsområde samt om en gemenskapsmedborgare som tidigare innehaft 

anställningar i mottagarlandet och därefter uppbar socialhjälp var att anse som 

                                                 
74 Guild, Elspeth, Peers, Steve, Tomkin, Jonathan, The EU Citizenship Directive; A 

Commentary, s. 110-111. 
75 Guild, Elspeth, Peers, Steve, Tomkin, Jonathan, The EU Citizenship Directive; A 

Commentary, s. 109. 
76 Mål C-85/96, María Martínez Sala mot Freistaat Bayern (REG 1998, s. I-2691). 
77 Mål C-85/96, Martínez Sala punkt 10. 
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arbetstagare i enlighet med gemenskapsrätten. Gällande arbetstagarbegreppet 

redogjorde Domstolen för tidigare rättspraxis78 men yttrade att underlaget för 

att avgöra frågan inte var tillräckligt och lämnade det därför till den nationella 

domstolen bedömning. 

Domstolen påpekade att det aktuella vårdnadsbidraget utgjorde en social 

förmån i enlighet med gemenskapsrätten. Detta bland annat mot bakgrund att 

vårdnadsbidraget föll inom området för de bistånd som syftade till att 

underlätta att den fria rörligheten inom gemenskapen.79 Det konstaterades 

således att vårdnadsbidraget i materiellt hänseende, (ratione materiae)80 föll 

inom tillämpningsområdet för gemenskapsrätten, samt att Martínez Sala i 

egenskap av unionsmedborgare och lagligen bosatt i en annan medlemsstat 

”[i]ngår i den personkrets på vilken fördragets bestämmelser om det europeiska 

medborgarskapet är tillämpliga”81 (ratione personae).  

Vidare ville den hänskjutande domstolen få klarhet i ”[o]m gemenskapsrätten 

utgör hinder för en medlemsstat att kräva att övriga medlemsstaters 

medborgare måste ha ett i vederbörlig ordning utfärdat uppehållstillstånd för att 

kunna komma i åtnjutande av ett vårdnadsbidrag.”82 Att den inhemska rätten 

stadgade att utlänningar, som var lagligen bosatta i Tyskland, var skyldiga att 

ha ett intyg om uppehållstillstånd av visst slag fastslog Domstolen utgöra en 

otillåten särbehandling och således diskriminerande. Diskrimineringen 

grundade sig på den klagandes nationalitet (att hon inte var tysk medborgare) 

och stred således mot principen om likabehandling. 

                                                 
78 Mål C-85/96, Martínez Sala punkt 32, som hänvisar till bl.a. arbetstagarbegreppet i mål 

66/85, Deborah Lawrie-Blum och Land Baden-Württemberg (REG 1986, s. 2121). 
79 Mål C-85/96, Martínez Sala punkt 25: “Vad beträffar begreppet social förmån /…/, omfattar 

det enligt en fast rättspraxis alla förmåner, med eller utan anknytning till ett anställningsavtal, 

som i allmänhet tillerkänns inhemska arbetstagare på grund av deras objektivt konstaterbara 

ställning som arbetstagare eller enbart därför att de är bosatta inom det nationella territoriet och 

vilkas utsträckning till att även gälla arbetstagare som är medborgare i andra medlemsstater 

således kan antas underlätta deras rörlighet inom gemenskapen /…/.”  
80 Ingmanson, Staffan, Unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten tio år efter Martínez 

Sala, s. 212: ”En rättsregels personliga tillämpningsområde identifierar vem eller vilka den tar 

sikte på, medan det materiella tillämpningsområdet syftar på vilka situationer som omfattas.” 
81 Mål C-85/96, Martínez Sala punkt 61. 
82 Mål C-85/96, Martínez Sala punkt 46. 
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4.1.1 Analys av Martínez Sala 

I Martínez Sala framträder likabehandlingsprincipen tydligt; tillämpningen av 

principen var inte kopplad till huruvida hon var arbetstagare eller ej.  

”It was not necessary for there to be involvement in any economic activity /…/ 

the ECJ did not base her right to residence on Articles 20-21 TFEU, because it 

had found that Germany had authorized her residence under the terms of a 

Council of Europe Convention on social and medical assistance, meant that the 

court did not have to confront the limiting conditions within Articles 20-21 

TFEU, and especially the requirement that she should have sufficient resources 

to avoid becoming a burden on the social assistance scheme of the state. ”83 

Domen är viktig då likabehandlingsprincipens tillämpningsområde utökades: 

“Avgörandet markerar börjar [sic!] på en praxis varigenom förbudet mot 

diskriminering på grund av nationalitet har lösgjorts ur sin ekonomiska 

kontext, så att det numera även omfattar unionsmedborgare som utnyttjar sin 

rätt till fri rörlighet för andra än ekonomiska syften.”84 Unionsrättens 

tillämpningsområde inbegriper ett materiellt hänseende (ratione materiae) som 

avgränsar de situationer som omfattas och ett personligt hänseende (ratione 

personae) som identifierar vilka som inbegrips.85  Martínez Sala avgjorde att 

likabehandlingsprincipen kan åberopas i de situationer som i materiellt 

hänseende inbegrips av unionsrätten, dock utan att närmare precisera vilka 

dessa situationer är.86 Martínez Sala avgjordes innan rörlighetsdirektivets 

tillkomst och får anses ha bidragit till Direktivets kodifiering av 

likabehandlingsprincipen. I nästa rättsfall utvecklades likabehandlingsprincipen 

då även studenter kom att få sina unionsmedborgerliga rättigheter utökade. 

 

 

                                                 
83Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU law, text, cases, and materials, s. 834. 
84 Ingmanson, Staffan, Unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten tio år efter Martínez 

Sala, s. 210. 
85 Se t.ex. mål C-85/96, Martínez Sala punkt 56 och Ingmanson, Staffan, 

Unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten tio år efter Martínez Sala, s. 212. 
86 Ingmanson, Staffan, Unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten tio år efter Martínez 

Sala, s. 212. 
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4.2 Grzelczyk 

I målet Grzelczyk87 hade en fransk medborgare, Grzelczyk, börjat studera vid 

ett universitet i Belgien. Under de tre första åren hade han själv stått sina 

kostnader avseende studier, boende och uppehälle genom arbeten och 

erhållandet av betalningslättnader. Det fjärde och sista året ansökte han om 

existensminimumbidrag vilket han också beviljades genom den lokala 

myndigheten CPAS.88 CPAS vände sig i sin tur till den Belgiska staten för att 

få ersättning för bidraget utbetalat till Grzelczyk vilket de nekades bland annat 

på grunden att Grzelczyk inte var belgisk medborgare. Därmed upphörde 

utbetalningarna också till Grzelczyk.  

Domstolen anförde att det innebar diskriminering att enbart grundat på 

nationalitet inte tillerkänna den sökande bidraget: ”Ställningen som 

unionsmedborgare är nämligen avsedd att vara den grundläggande ställningen 

för medlemsstaternas medborgare så att de medborgare som befinner sig i 

samma ställning skall kunna få samma behandling i rättsligt hänseende, 

oberoende av deras nationalitet /…/.”89  

Vidare hänvisade Domstolen till målet Martínez Sala avseende att 

unionsmedborgare som är lagligen bosatta i annan medlemsstat i materiellt 

hänseende kan åberopa bestämmelser som gör att diskriminering på grund av 

nationalitet hindras.90 För att betona vikten av den fria rörligheten och att dess 

utövande i sig inte ska leda till en mindre förmånlig behandling för den 

enskilde yttrade Domstolen: ”Dessa situationer omfattar i synnerhet utövandet 

av grundläggande friheter som följer av fördraget och utövandet av rätten att 

fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier /…/.”91  

Domstolen konstaterade att studenters och således också Grzelczyks situation 

inte skulle undantas från rätten till likabehandling genom att fastslå ”[a]tt en 

                                                 
87 Mål C-184/99, Grzelczyk. 
88 Mål C-184/99, Grzelczyk punkt 2: CPAS står för Centre public d’aide sociale d’Ottignies-

Louvain-la-Neuve. 
89 Mål C-184/99, Grzelczyk punkt 31. 
90 Mål C-184/99, Grzelczyk punkt 32. 
91 Mål C-184/99, Grzelczyk punkt 33. 
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unionsmedborgare bedriver universitetsstudier i en annan medlemsstat än den 

där han är medborgare kan således inte i sig medföra att medborgaren fråntas 

möjligheten att åberopa förbudet mot all diskriminering på grund av 

nationalitet /…/.”92 Att vederbörande innehade tillräckliga tillgångar kunde 

visserligen krävas men det berörda direktivet angav inte – liksom 

rörlighetsdirektivet, något lagstadgat gränsbelopp.93  

Vidare påpekade Domstolen att de tillämpliga direktiven medgav ”[e]n viss 

ekonomisk solidaritet mellan medborgarna i värdmedlemsstaten och 

medborgarna i andra medlemsstater, särskilt om den person som har rätt till 

bosättning har tillfälliga svårigheter.”94 Eftersom belgiska studenter i 

motsvarande situation hade rätt till socialt bistånd så innebar det att Grzelczyk 

diskriminerades och likabehandlingsprincipen utgjorde hinder för denna typ av 

diskriminering.  

4.2.1 Analys av Grzelczyk 

I målet fastställde EUD för första gången att unionsmedborgarskapet ska vara 

den grundläggande ställningen för medborgare i någon av medlemsstaterna,95 

vilket återfinns idag i Direktivets preambel 3. 

Domstolen gav sig in på en tolkning av rekvisitet tillräckliga tillgångar för att 

undvika att ligga den mottagande medlemsstaten till last96 och konstaterade, 

                                                 
92 Mål C-184/99, Grzelczyk punkt 36. 
93 Mål C-184/99, Grzelczyk punkt 40: “Vad särskilt gäller frågan om tillgångar krävs det inte 

/…/ att det finns tillräckliga tillgångar uppgående till ett visst belopp eller att dessa tillgångar 

skall styrkas genom särskilda handlingar. /…/ är det endast fråga om en förklaring eller ett 

annat likvärdigt sätt som gör det möjligt för den studerande att för den berörda nationella 

myndigheten intyga att han för sig själv, och i förekommande fall för sin make och sina 

underhållsberättigade barn, förfogar över tillgångar för att undvika att ligga det sociala 

bidragssystemet i värdmedlemsstaten till last under den tid de bor där /…/.” 
94 Mål C-184/99, Grzelczyk punkt 44. 
95 Guild, Elspeth, Peers, Steve, Tomkin, Jonathan, The EU Citizenship Directive; A 

Commentary, s. 12. 
96 Mål C-184/99, Grzelczyk punkt 7: ”I artikel 1 i direktiv 93/96 föreskrivs följande: ’För att 

närmare ange villkor om är avsedda att underlätta utövandet av rätten till bosättning /…/, utan 

diskriminering för en medborgare i en medlemsstat som blivit antagen till en yrkesutbildning i 

en annan medlemsstat, skall medlemsstaterna bevilja rätt till bosättning för varje studerande 

som är medborgare i en medlemsstat, /…/, förutsatt att den studerande genom en förklaring 

/…/ intygar för den berörda nationella myndigheten att han har tillräckliga tillgångar för att 

undvika att ligga det sociala bidragssystemet i värdmedlemsstaten till last /…/ och omfattas av 
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för första gången, att viss solidaritet medlemsstaterna emellan kan krävas. 

Gränsen för denna solidaritet tycks vara mycket oklar, förmodligen på grund av 

att en individuell prövning alltid måste ske, samt även eftersom solidariteten är 

problematisk då vissa medlemsstater har starkare ekonomi än andra och därför 

kan antas få högre krav på att bistå unionsmedborgare ekonomiskt. 

I målet sker en sammankoppling av likabehandlingsprincipen och rätten till fri 

rörlighet; ett närmande till de rättigheter som tillskrivs ekonomiskt aktiva 

personer görs således.97  

”[t]he ECJ made its novel move, /…/ that although it has previously ruled that 

assistance for students fell outside the scope of the Treaty, the combination of a 

new Treaty title on education and the new provisions on EU citizenship had 

introduced relevant changes. Despite the fact that the rights in Article 21 TFEU 

are subject to limitations and conditions, and that the Students’ Residence 

Directive had excluded any right to payment of maintenance grants and imposed 

relevant conditions of sufficient resources and sickness insurance, which are now 

contained in Directive 2004/38, there was no provisions expressly precluding 

students from entitlement to social security benefits.”98 

I Grzelczyk liksom i det senare målet Bidar99 konstaterades att det inte fanns 

något i EU:s rättsakter som tydde på att studerande unionsmedborgare skulle 

fråntas unionsmedborgerliga rättigheter vid studier i ett annat medlemsland än 

sin ursprungsstat.100  

Å ena sidan får medlemsstaterna kräva att en person inte blir en orimlig börda 

för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem, å andra sidan får 

avvisning inte bli den automatiska följden av problemet att inte kunna försörja 

sig själv, något som också kodifierats i rörlighetsdirektivets artiklar 7.1.b och 

                                                                                                                                            

en heltäckande sjukförsäkring som gäller i värdmedlemsstaten.” 
97 Ingmanson, Staffan, Unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten tio år efter Martínez 

Sala, s. 212. 
98 Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU Law, text, cases and materials, s. 838. 
99 Mål C-209/03, The Queen, på begäran av: Dany Bidar mot London Borough of Ealing, 

Secretary of State for Education and Skills (REG 2005, s. I-2119). 
100 Mål C-209/03, Bidar punkt 34. 
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14.3.101  

4.3 D’Hoop 

I målet D’Hoop102 blev Marie-Nathalie D’Hoop, belgisk medborgare, nekad 

arbetslöshetsersättning i Belgien. Belgisk lag beviljade unga personer som just 

avslutat sina studier och sökte sitt första arbete en arbetslöshetsersättning vilket 

ledde till att vederbörande betraktades som heltidsarbetslös och fick rätt att 

delta i ett särskilt arbetsmarknadsprogram. Hon hade genomfört gymnasial 

utbildning i Frankrike och därefter universitetsstudier i Belgien.  

Den hänskjutande domstolen ville få klarhet i om ”[g]emenskapsrätten utgör 

hinder för en medlemsstat att vägra att bevilja en av sina medborgare, som är 

student och söker sitt första arbete, särskild arbetslöshetsersättning för 

ungdomar endast på grund av att denna student har avslutat sina 

gymnasiestudier i en annan medlemsstat.”103 

Eftersom hon inte erkändes ersättningen på grund av att hon studerat i 

Frankrike, att och hon vid tiden för domen drabbades av konsekvenserna därav 

yttrade Domstolen att: ”Bestämmelserna om unionsmedborgarskap är 

tillämpliga från att de trädde i kraft. De skall därför tillämpas på aktuella 

verkningar av situationer som uppkom tidigare /…/.”104 

Domstolen anförde vidare att hon, i egenskap av medborgare i en medlemsstat, 

också var unionsmedborgare samt att, med hänvisning till Grzelczyk, 

”Ställningen som unionsmedborgare är avsedd att vara den grundläggande 

ställningen för medlemsstaternas medborgare så att de medborgare som 

befinner sig i samma ställning inom ramen för fördragets materiella 

tillämpningsområde skall kunna få samma behandling i rättsligt hänseende, 

                                                 
101 Ingmanson, Staffan, Unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten tio år efter Martínez 

Sala, s. 216. 
102 Mål C-224/98, Marie-Nathalie D’Hoop och Office national de l’emploi (REG 2002, s. I-

6191). 
103 Mål C-224/98, D’Hoop punkt 16. 
104 Mål C-224/98, D’Hoop punkt 25. 
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oberoende av nationalitet /…/.”105 

Därefter konstaterade Domstolen att det var oförenligt med rätten till fri 

rörlighet att behandlas mindre förmånligt på grund av att hon flyttat inom 

unionen än om hon inte hade använt sig av nämnda rättigheter. Att inte 

tillerkännas ersättningen på grund av att hon studerat i Frankrike skulle 

nämligen kunna ha en avskräckande verkan på att utöva de rättigheter som 

följer av unionsmedborgarskapet. De nationella belgiska bestämmelserna 

angående ersättningen konstaterades därför missgynna klaganden. Ett krav 

avseende ersättningen hade varit motiverat om det grundats ”[p]å objektiva 

hänsyn som är oberoende av de berörda personerna nationalitet och som står i 

proportion till det legitima syfte som eftersträvas med de nationella 

bestämmelserna /…/.”106 Därvid öppnade Domstolen för att en viss 

inskränkning av kretsen för ersättningsberättigade personer fick förekomma 

men fortsatte med att påpeka: 

”Den särskilda arbetslöshetsersättningen /…/, har till syfte att underlätta unga 

arbetstagares övergång från utbildning till arbetsmarknad. Mot denna bakgrund 

är det legitimt att den nationella lagstiftaren vill säkerställa att ett faktiskt 

samband mellan den person som begär denna ersättning och den aktuella 

geografiska arbetsmarknaden finns. Ett enda villkor som avser den plats där 

slutbetyget avseende gymnasiestudier har erhållits är dock alltför allmänt hållet 

och kategoriskt.”107 

Den belgiska regleringen konstaterades således strida mot gemenskapsrätten då 

klaganden missgynnats på grund av utövandet av den fria rörligheten. 

4.3.1 Analys av D’Hoop 

Domstolen såg här till syftet med den nationella bestämmelsen och 

konstaterade att de uppställda villkoren inte var avhängiga bestämmelsens 

ändamål. Att klaganden använt sig av sin rätt till fri rörlighet och sedan, på 

grund av det, inte ansågs kvalificera till att få den begärda ersättningen menade 

                                                 
105 Mål C-224/98, D’Hoop punkt 28. 
106 Mål C-224/98, D’Hoop punkt 36. 
107 Mål C-224/98, D’Hoop punkterna 38-39. 
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Domstolen skulle få en direkt negativ inverkan på den fria rörligheten. 

Domstolen menade således att syftet med den fria rörligheten skulle urholkas 

på grund av den nationella lagstiftningen. Vad som senare kom att behandlas i 

Collins108 – att medlemsstaterna får kräva att den som söker bidraget ska ha ett 

samband med den berörda geografiska arbetsmarknaden – utvecklades inte 

närmare.  

4.4 Collins 

I målet Collins hade Brian Collins, medborgare i Irland, sökt bidrag som 

arbetssökande i Storbritannien. Han hade sjutton år tidigare haft anställning i 

Storbritannien och därefter arbetat i Förenta staterna och Afrika. Ansökan 

avslogs genom beslut av brittiska myndigheter då hans bosättning i 

Storbritannien inte ansågs vara varaktig – han hade flyttat dit som 

arbetssökande.109 Bedömningen grundade sig i att hans bosättning inte varat 

under någon längre tid samt att han inte var arbetstagare i enlighet med 

gemenskapsrätten och ej heller hade rätt att bo i mottagarlandet. Collins 

menade att han var att anse som arbetstagare eftersom han verkligen sökte 

arbete.  

Domstolen konstaterade inledningsvis att arbetstagarbegreppet som ett 

gemenskapsrättsligt begrepp inte skulle tolkas restriktivt utan att en person som 

”[u]tför faktiskt och verkligt arbete, /…/, skall betraktas som en arbetstagare. 

Kännetecknet för ett anställningsförhållande är att en person under en viss tid 

mot ersättning utför arbete åt en annan person under dennes ledning /…/.”110  

Collins konstaterades således vara arbetssökande i Storbritannien då det inte 

kunde anses finnas någon klar anknytning mellan de anställningar han hade 

innan han lämnade landet och de arbeten han sökte då han återvände sjutton år 

senare. 

Vidare hänvisades till D’Hoop genom fastställande att: ”Det utgör en 

                                                 
108 Mål C-138/02, Brian Francis Collins och Secretary of State for Work and Pensions (REG 

2004, s. I-2703). 
109 Se också Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU Law, text, cases and materials, s. 841. 
110 Mål C-138/02, Collins punkt 26. 
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proportionerlig och följaktligen tillåten metod att säkerställa att det finns ett 

verkligt samband mellan sökanden och den geografiska arbetsmarknaden.”111 

Ett samband till mottagarlandets arbetsmarknad skulle till exempel kunna 

”[a]nses styrkt om det konstateras att personen i fråga under en rimlig tidsrymd 

verkligen har sökt arbete i medlemsstaten i fråga.”112 Detta samband gav sig 

här uttryck i ett bosättningsvillkor. Eftersom bosättningsvillkoret var lättare att 

uppfylla för en nationell medborgare i mottagarstaten än en unionsmedborgare, 

som använt sig av den fria rörligheten i syfte att finna arbete, riskerade 

villkoret att missgynna unionsmedborgare. Därför betonades att detta 

bosättningsvillkor i mottagarlandet var tvunget att vara proportionellt i 

avseende till det mål det skulle uppfylla, objektivt samt oberoende av den 

aktuella personens nationalitet.  

Domstolen konstaterade vidare att det inte längre gick att utesluta rätten till en 

ekonomisk förmån med syfte att underlätta tillträde till mottagarlandets 

arbetsmarknad eftersom unionsmedborgarskapet ger en rätt till likabehandling. 

Domstolen yttrade att tidigare rättspraxis inte tillerkänt arbetssökande 

likabehandling vad gällde de sociala och skattemässiga förmånerna. 

4.4.1 Analys av Collins 

Likabehandlingsprincipen visar sig här få till följd att arbetssökande ska ha 

samma rättigheter till bidrag vare sig det handlar om en nationell medborgare 

eller en unionsmedborgare från ett annat land. Dock har medlemsstaterna rätt 

att kräva ett visst samband till arbetsmarknaden och det begärda stödet. Det 

kan tolkas som ett uttryck för att det beviljade bidraget ska återinvesteras i 

medlemsstaten som betalat ut stödet. Medlemsstaterna ges därvid en rätt att 

kontrollera att utbetalda bidrag inte försvinner utanför landets gränser, så att 

syftet med bidraget inte bara tillgodoser bidragstagarens behov, utan också 

bidrar till en specifik geografisk arbetsmarknads utveckling. Det kan ses som 

en form av balansgång eftersom EU öppnar för en arbetsmarknad inom 

                                                 
111 Mål C-138/02, Collins punkt 47. 
112 Mål C-138/02, Collins punkt 70. 
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unionen emedan EUD menar att arbetsmarknadsåtgärder får ge upphov till 

nationella begränsningar. Kraven ska dock vara objektiva, proportionerliga 

samt förutsägbara och ge en möjlighet till rättslig prövning så att orimliga 

effekter, som i D’Hoop, undviks. 

4.5 Chen 

Fallet113 gällde ett kinesiskt par där mannen tidvis arbetade i Storbritannien. 

Parets barn, Catherine, föddes i Belfast efter att barnets mor Man Chen anlänt 

till Storbritannien och kort därefter rest till Nordirland. Inhemsk irländsk lag 

beviljade personer födda på ön Irland irländskt medborgarskap, i enlighet med 

principen jus soli, om inte ansökan om annat sådant gjordes.114 Vid tiden för 

förhandsavgörandet bodde Man Chen och Catherine i Storbritannien. 

Den hänskjutande domstolen anförde att det var ostridigt att Catherine föddes 

på ön Irland för att kunna tillgodogöra sig landets bestämmelser om 

medborgarskapsförvärv och att hennes mor därigenom skulle erhålla 

uppehållsrätt genom sitt barn. Samma domstol fäste också vikt vid att 

Catherine som medborgare i Irland inte behövde inresetillstånd eller 

uppehållstillstånd till Storbritannien, däremot gällde detta inte hennes mor Man 

Chen. Vid den nationella domstolen klargjordes också att barnet var 

känslomässigt samt finansiellt beroende av sin mor. Vidare att hon hade 

förlorat rätten att förvärva kinesiskt medborgarskap då hon fick irländskt 

medborgarskap samt att hon och hennes mor inte var och sannolikt inte skulle 

bli beroende av socialt bistånd i Storbritannien och att de hade sjukförsäkring. 

Secretary of State for the Home Department menade att Catherine inte utövade 

rätten till fri rörlighet samt att Man Chen inte hade rätt att bosätta sig i 

Storbritannien. Den hänskjutande domstolen ville få klarhet i huruvida en 

minderårig vars vårdnadshavare var tredjelandsmedborgare hade rätt att bosätta 

sig i en annan medlemsstat där hon mottog barnomsorgstjänster och om 

                                                 
113 Mål C-200/02, Kunqian Catherine Zhu, Man Lavette Chen och Secretary of State for the 

Home Department (REG 2004, s. I-9925). 
114 Mål C-200/02, Chen punkt 9-10. 
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vårdnadshavaren därigenom också kunde erhålla uppehållsrätt.  

EUD uttalade att Storbritanniens förhållningssätt att Catherine befanns 

oförmögen att hävda den fria rörligheten och rätten till bosättning enbart på 

grund av att hon aldrig förflyttat sig medlemsstater emellan var oacceptabel. En 

medborgare i en medlemsstat som genom sitt medborgarskap också är 

unionsmedborgarskap, men ej använt sig av den fria rörligheten kan inte 

berövas rätten att åberopa unionsrätten. Detta resonemang förstärktes också av 

att Domstolen yttrade att villkoret för utövandet av den fria rörligheten inte 

förenats med krav på viss uppnådd ålder.  

Således fastslogs att Catherine i egenskap av unionsmedborgare hade rätt att 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium. Rättigheten var dock inte 

förbehållslös utan krävde att personen, såväl som hennes familjemedlemmar, i 

mottagarstaten omfattades av en heltäckande sjukförsäkring samt hade 

tillräckliga tillgångar för att inte bli en orimlig belastning av mottagarstatens 

sociala biståndssystem.  

Det krävdes inte att Catherine själv innehade de ekonomiska medlen för detta 

då det skulle leda till ”[e]tt oproportionerligt hinder för utövandet av den 

grundläggande rätten att fritt röra sig och uppehålla sig /…/, eftersom kravet 

inte är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet, det vill säga skyddet av 

en medlemsstats offentliga medel.”115 

Domstolen avvisade argumentet att Man Chen hade valt att föda sitt barn i 

Nordirland i avsikt att tillgodogöra sig barnets medborgarskap var ett 

otillbörligt sätt att använda sig av bestämmelserna. Detta genom att anföra att 

det ankommer på varje medlemsstat att lagstifta om förvärv och förlust av 

medborgarskap samt att det åligger medlemsstaterna att vidta åtgärder som 

”[s]yftar till att förhindra att enskilda på ett otillbörligt sätt drar fördel av 

gemenskapsbestämmelser /…/.”116  

Domstolen svarade i enlighet med sitt resonemang att gemenskapsrätten: 

                                                 
115 Mål C-200/02, Chen punkt 33. 
116 Mål C-200/02, Chen punkt 34. 
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”[m]edför en rätt till permanent uppehållstillstånd i värdmedlemsstaten för en 

minderårig /…/ som är medborgare i en medlemsstat och som omfattas av en 

adekvat sjukförsäkring samt står under vårdnad av en förälder, vilken är 

medborgare i ett tredje land och vars tillgångar är tillräckliga för att undvika att 

den förstnämnde ligger det sociala bidragssystemet i värdmedlemsstaten till 

last.”117 

Man Chens uppehållsrätt härledde Domstolen ur Catherines rättigheter som 

medföljde hennes uppehållstillstånd till följd av gemenskapsrätten; om inte 

Man Chen i enlighet med samma bestämmelser skulle erhålla uppehållsrätt 

skulle Catherines rättigheter vara verkningslösa vilket skulle leda till att 

gemenskapsrättens funktion urholkas. 

4.5.1 Analys av Chen 

Rättsfallet behandlar huvudsakligen hur en vårdnadshavares uppehållsrätt kan 

härledas ur ett spädbarns rätt till fri rörlighet. Det omvända kan anses vara 

huvudregeln: ett barn förvärvar medborgarskap genom sin vårdnadshavare. Det 

relevanta för ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgare är att Catherine inte 

var ekonomiskt aktiv i och med att hon var spädbarn men att hennes rättigheter 

som unionsmedborgare likväl inte fick inskränkas. Vidare fastslogs det 

principiellt mycket viktiga att vem som tillhandahåller tillgångarna för att inte 

bli en orimlig börda för mottagarstatens sociala biståndssystem inte är relevant, 

endast att tillgångarna säkras.   

Rekvisitet tillräckliga tillgångar för att få uppehållstillstånd är, således, inte 

bundet till någon speciell person till den sökande utan kan som i målet innebära 

en förälder eller en partner, så länge syftet att inte bli en orimlig börda för den 

mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem uppnås. ”Tillgångarna kan 

på detta sätt utgöras eller kompletteras av en släktings eller tredje mans 

tillgångar, till exempel en person som bor tillsammans med innehavaren av 

uppehållstillståndet eller som åtar sig att försörja den sistnämnde, under 

förutsättning att erforderliga handlingar ges in.”118 Att inga krav ställs på vem 

                                                 
117 Mål C-200/02, Chen punkt 41. 
118 Mål C-408/03, Kommissionen mot Belgien (REG 2006, s. I-2647), punkt 30. 
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som tillhandahåller tillgångarna leder också till en extensiv tolkning av 

rättigheter förknippade med den fria rörligheten: ”Denna tolkning stöds 

ytterligare av att bestämmelser i vilka en grundläggande princip, såsom den om 

den fria rörligheten för personer, fastställs skall ges en vid tolkning.”119 

Domstolens tolkningsprinciper i målet innebar både en tolkningsmetod i 

enlighet med rättsakternas ordalydelse120 samt en extensiv tolkning som bottnar 

i den teleologiska metoden. 

4.6 Trojani 

Trojani121 var fransk medborgare och hade arbetat en kortare tid i Belgien år 

1972. År 2000 återvände han till Belgien och uppehöll sig på en campingplats 

och därefter, från december 2001, i Bryssel. Efter att ha bott på ett vandrarhem 

fick han plats på ett av Frälsningsarméns härbärgen där han, i utbyte mot 

fickpengar och husrum var behjälplig med sysslor cirka 30 timmar per vecka i 

enlighet med ett individuellt program för social och yrkesmässig 

återanpassning. Då Trojani saknade ekonomiska tillgångar ansökte han om 

existensminimum eftersom han var skyldig att betala en månadskostnad om 

400 euro till härbärget samt ville ha möjlighet att skaffa sig ett eget boende. 

Hans ansökan avslogs med motiveringen att han inte var belgisk medborgare. 

Den hänskjutande domstolen fastslog att Trojani hade rätt att utfå ett 

preliminärt bidrag om 300 euro. 

Den hänskjutande domstolen sökte klarhet i ”[h]uruvida en person som 

befinner sig i en sådan situation som sökanden i målet /…/ kan göra anspråk på 

en uppehållsrätt i egenskap av arbetstagare, egenföretagare eller en person som 

tillhandahåller eller tar emot tjänster /…/.”122  

Inledningsvis konstaterade Domstolen att unionsmedborgare har uppehållsrätt i 

                                                 
119 Mål C-408/03, Kommissionen mot Belgien punkt 40. 
120 Mål C-200/02, Chen punkt 30: ”Enligt ordalydelsen i artikel 1.1 i direktiv 90/364 är det 

tillräckligt att medborgarna i en medlemsstat ’har’ tillräckliga tillgångar utan att det i denna 

bestämmelse uttrycks några krav på tillgångarnas ursprung.”  
121 Mål C-456/02, Michel Trojani mot Centre public d’aide sociale de Bruxelles (CPAS) (REG 

2004, s. I-7573). 
122 Mål C-456/02, Trojani punkt 13. 
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en annan medlemsstat i syfte att arbeta där och vidare att arbetstagarbegreppet 

skulle tolkas extensivt (se Collins123). Det ankom dock på den nationella 

domstolen att avgöra huruvida Trojani skulle anses vara arbetstagare mot 

bakgrund av att han erhöll en mindre lön samt naturaförmåner inom ramen för 

Frälsningsarméns verksamhet.  

Domstolen konstaterade att Belgien hade gett Trojani uppehållstillstånd och i 

med att han därför uppehöll sig lagligen i landet aktiverades de rättigheter som 

följde av hans unionsmedborgarskap, Domstolen påpekade att: 

”[n]ationella bestämmelser /…/ försåvitt de innebär att en unionsmedborgare 

som inte är medborgare i den ifrågavarande medlemsstaten men som uppehåller 

sig lagligen i denna inte har rätt till socialt bistånd trots att de uppfyller de villkor 

som gäller för medlemsstatens egna medborgare, utgör en sådan diskriminering 

på grund av nationalitet som är förbjuden /…/.”124 

Domstolen yttrade att även om krav kan ställas på att en ekonomiskt icke aktiv 

unionsmedborgare skulle ha tillräckliga tillgångar för att ges uppehållsrätt så 

betyder det inte att vederbörande inte skulle inbegripas i den grundläggande 

principen om likabehandling. Vidare anförde Domstolen att en 

utvisningsåtgärd inte får ”[b]li den automatiska följden av att en 

unionsmedborgare använder sig av det sociala biståndssystemet.”125 Således 

fastslog Domstolen att de tillåtna begränsningarna för den uppehållsrätt Trojani 

som unionsmedborgare hade måste tillämpas i enlighet med bland annat 

proportionalitetsprincipen samt att: ”Om det konstateras att en person som 

befinner sig i en sådan situation som sökanden i målet vid den nationella 

domstolen har ett uppehållstillstånd, kan han dock göra anspråk på sådant 

socialt bistånd som minimex /…/”126 detta med stöd av 

likabehandlingsprincipen. 

 

                                                 
123 Mål C-138/02, Collins 
124 Mål C-456/02, Trojani punkt 44. 
125 Mål C-456/02, Trojani punkt 45. 
126 Mål C-456/02, Trojani punkt 46. 
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4.6.1 Analys av Trojani 

I rättsfallet framgår att under förutsättning att personen i fråga uppehåller sig 

lagligen i mottagarstaten ska vederbörande också ha rätt till likabehandling. 

Hur långt likabehandlingen sträcker sig i fråga om utfående av socialt bistånd 

specificeras dock inte; Trojani sökte bidraget eftersom han inte hade 

tillräckliga tillgångar för att klara sitt uppehälle men hur länge han fick vara 

beroende av biståndet fastslogs inte. Domstolen underströk dock att en 

individuell prövning måste ske vilket talar för att sökanden av biståndet kan 

anses ha rätt till biståndet så länge personen bedömas ha ”goda chanser” att 

finna arbete inom en rimlig tidsrymd. Således bör den individuella prövningen 

inbegripa en prognos för personens framtidsutsikter vilket, mot bakgrund av att 

den fria rörligheten för personer i minsta möjliga mån ska inskränkas, är 

rimligt. Dock utgör en framtidsprognos en mycket osäker grund för ett beslut 

då det inte finns några garantier för en sådan. Domen visar att rätten till en 

prövning av huruvida sökanden är berättigad socialt bistånd är överordnat en 

utvisningsåtgärd, vilket också stadgas i rörlighetsdirektivet artikel 14.3 om 

bibehållen uppehållsrätt samt i preambeln 16:  

”Så länge de personer som omfattas av rätten till bosättning inte utgör en orimlig 

börda för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem bör de inte 

utvisas. Därför får en utvisnings inte vara en automatisk följd av anlitandet av det 

sociala biståndssystemet. Den mottagande medlemsstaten bör bedöma om det är 

fråga om tillfälliga svårigheter och beakta bosättningens längd, personens 

personliga omständigheter och storleken på det bidrag som har beviljats, när de 

bedömer huruvida personen ifråga blivit en orimlig börda för den mottagande 

medlemsstatens sociala biståndssystem och bör utvisas. Under inga 

omständigheter får arbetstagare, egenföretagare eller arbetssökande enligt 

domstolens definition bli föremål för utvisning, utom av hänsyn till allmän 

ordning eller säkerhet.” 

Eftersom arbetstagarbegreppet ska tolkas extensivt skulle ett lågavlönat arbete 

som leder till att arbetstagaren blir beroende av socialt bistånd kunna leda till 

att unionsmedborgaren får stanna i mottagarstaten som arbetstagare och därför 

å ena sidan skulle tillhöra gruppen ekonomiskt aktiva men å andra sidan vara 

beroende av biståndet. På så sätt blir gränsen mellan ekonomiskt aktiva och 
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ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgare flytande då även en ekonomiskt 

aktiv kan vara i behov av kompletterande försörjningsstöd. I nästa fall belyses 

detta delvis då klaganden inte hade tillräcklig pension för att klara sitt 

uppehälle. 

4.7 Brey 

I september 2013 föll domen i målet Brey127. Målet är av mycket stor vikt för 

tolkningen av ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgares rättigheter då fallet 

visat att rätten till ett löpande ekonomiskt komplement till en låg pension i sig 

inte behöver betyda att den sökande konstateras utgöra en orimlig börda för 

mottagarstatens hela sociala biståndssystem. EUD fastslog här att en 

bedömning skulle göras mot hela det ekonomiska systemet som utbetalar 

ersättningen vilket gör att tillämpningen av likabehandlingsprincipen tycks leda 

till en upplösning av gränsen mellan nationella medborgares rättigheter och 

unionsmedborgares rättigheter. Här återges inte Domstolens resonemang 

angående tolkningen av förordning 883/2004 då det relevanta för 

framställningen är rörlighetsdirektivet. 

Målets Generaladvokat inledde sitt förslag till avgörande med:  

”Tanken att unionsmedborgare skulle säga ”civis europeus sum” (”jag är 

europeisk medborgare”) och åberopa denna ställning när de drabbades av 

svårigheter i andra medlemsstater, väckte uppmärksamhet när den fördes fram 

för 20 år sedan. I det nu aktuella målet uppkommer frågan huruvida denna 

ställning kan åberopas för att hantera det moderna livets ekonomiska 

svårigheter.”128  

Tvisten handlade om en tysk medborgare, Peter Brey, som flyttat till Österrike 

och där fått avslag på sin ansökan om tilläggsersättning enligt österrikisk lag 

till sin tyska ålderspension. Den österrikiska pensionsmyndigheten hävdade att 

Brey och hans fru, på grund av deras låga inkomst, inte lagligen fick vistas i 

Österrike vilket var en förutsättning för att erhålla tilläggsersättningen, varför 

också ansökan avslogs. Paret hade, i enlighet med rörlighetsdirektivets artikel 

                                                 
127 Mål C-140/12, Brey. 
128 Generaladvokat Wahls förslag till avgörande i mål C-140/12 Brey, punkt 1. 
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8.1-3 och inhemsk lag erhållit ett intyg om registrering.  

Den hänskjutande domstolen begärde initialt att få klargjort om den i målet 

aktuella tilläggsersättningen skulle betraktas som en sådan förmån som avses 

med ”socialt bistånd” i artikel 7.1.b i Direktivet. Domstolen konstaterade att 

tilläggsersättningen var att kvalificera som det sociala bistånd som avses i 

artikel 7.1.b i Direktivet.129  

Rätten till tilläggsersättningen var enligt den österrikiska lagen underordnad 

kravet att sökanden uppfyllde villkoren för att få uppehålla sig längre än tre 

månader i landet. Det tillämpliga inhemska lagrummets syfte var att ”[m]edelst 

uttrycklig hänvisning till tilläggsersättningen, hindra en medborgare i en annan 

medlemsstat från att erhålla uppehållsrätt i Österrike enligt unionsrätten när 

denna medborgare under sin vistelse begär att få tilläggsersättning.”130  

Domstolen formulerade den hänskjutande domstolens fråga till att bringa 

klarhet i: 

”[h]uruvida unionsrätten, och särskilt direktiv 2004/38, ska tolkas så, att den 

utgör hinder mot en lagstiftning i en medlemsstat, /…/, som utesluter 

möjligheten för en medborgare i en annan medlemsstat, som inte är ekonomiskt 

aktiv, att beviljas en sådan förmån som den tilläggsersättning /…/ på grund av att 

vederbörande, /…/ inte uppfyller villkoren för att beviljas uppehållsrätt för 

längre tid än tre månader på den första medlemsstatens territorium, eftersom 

denna uppehållsrätt förutsätter att nämnda medborgare har tillräckliga tillgångar 

för att inte behöva begära denna förmån.”131  

Domstolen yttrade att det enligt tidigare rättspraxis132 framgått att ”[d]et i 

princip inte finns något som hindrar att beviljandet av socialt bistånd till 

unionsmedborgare som inte är ekonomiskt aktiva underkastas kravet att de 

uppfyller villkoren för att erhålla uppehållsrätt i den mottagande 

medlemsstaten.”133 Däremot måste villkoren vara förenliga med unionsrätten 

                                                 
129 Mål C-140/12, Brey se punkterna 33-36 samt 60-62 för ett utförligt resonemang av 

förordning nummer 883/2004 då här endast fokuseras på rörlighetsdirektivet. 
130 Mål C-140/12, Brey punkt 29. 
131 Mål C-140/12, Brey punkt 32. 
132 Se bl.a. mål C-85/96, Martínez Sala och mål C-456/02, Trojani. 
133 Mål C-140/12, Brey punkt 44. 
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vilket i målet innebär att rekvisitet tillräckliga tillgångar i Direktivet artikel 

7.1.b (se kapitel 3.2.1) måste tillämpas i enlighet med denna.  

Uppehållsrätten för ekonomiskt icke aktiva är förenad med begränsningen att 

sökanden inte ska utgöra en orimlig belastning för den mottagande statens 

sociala biståndssystem i Direktivet artikel 7.1.b. På grund av olika 

språkversioner inom unionen har begränsningen fått olika betydelse (se fotnot 

61) därför yttrade Domstolen att den:  

”[u]nderstryker /…/ att det av såväl kravet på en enhetlig tillämpning av 

unionsrätten som av likhetsprincipen följer att ordalydelsen i en 

unionsbestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till 

medlemsstaternas rättsordningar för fastställandet av bestämmelsens innebörd 

och tillämpningsområde, i regel ska ges en självständig och enhetlig tolkning 

inom hela Europeiska unionen, med beaktande av det sammanhang i vilket 

bestämmelsen förekommer och det mål som eftersträvas /…/.”134 

Vidare påpekades att syftet med villkoret som stadgas i rörlighetsdirektivet 

7.1.b ”[ä]r influerat av tanken att unionsmedborgarnas utövande av rätten till 

bosättning får underordnas medlemsstaternas legitima intressen, i förevarande 

fall att skydda en medlemsstat offentliga medel /…/.”135 

Domstolen fastslog att begreppet sociala biståndssystem i rörlighetsdirektivets 

artikel 7.1 b ska ”[d]efinieras utifrån syftet med denna bestämmelse och inte 

utifrån formella kriterier.”136 Begreppet sociala biståndssystem konstaterades 

tolkas så,  

”[a]tt det avser samtliga biståndssystem som inrättats av offentliga myndigheter 

oavsett om det är på nationell, regional eller lokal nivå, och som sådana personer 

vänder sig till som inte förfogar över tillräckliga tillgångar för att försörja sig och 

sin familj, och därför riskerar att belasta de offentliga medlen i den mottagande 

medlemsstaten under den tid de vistas där och att påverka nivån på det bistånd 

som denna stat totalt137 kan ge /…/.”138   

                                                 
134 Mål C-140/12, Brey punkt 49. 
135 Mål C-140/12, Brey punkt 55. 
136 Mål C-140/12, Brey punkt 60. 
137 Min kursivering. 
138 Mål C-140/12, Brey punkt 61. 
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Således påpekades att de nationella myndigheterna i mottagarlandet måste göra 

en helhetsbedömning av den ”[b]elastning som beviljandet av en sådan förmån 

faktiskt skulle ha på hela det nationella sociala biståndssystemet139 mot 

bakgrund av de enskilda omständigheterna i den berördes situation.”140 

Eftersom tilläggsersättningen konstaterades utgöra socialt bistånd i enlighet 

med Direktivet uppstod frågan om en ansökan att anlita mottagarstatens sociala 

biståndssystem fick medfölja att sökanden utvisades. 

EUD betonade att avsteg från likabehandlingsprincipen i rörlighetsdirektivet 

artikel 24.2 avseende att icke ekonomiskt aktiva unionsmedborgare inte kan 

kräva socialt bistånd enbart gäller de första tre månaderna av sin vistelse i ett 

annat medlemsland och därför inte betyder att dessa unionsmedborgare 

exkluderas från möjligheten till denna typ av ekonomiskt bidrag. Detta 

resonemang stöds även i rörlighetsdirektivet artikel 14.3 (se ovan, 4.6.1 första 

stycket).   

Vidare hänvisades till Direktivets artikel 8.4 som fastslår att något belopp för 

tillräckliga tillgångar inte får fastställas av medlemsstaterna utan att hänsyn ska 

tas till vederbörandes personliga situation, samt att beloppet ”[f]år i varje fall 

inte överstiga den beloppsgräns under vilket medborgare i den mottagande 

medlemsstaten är berättigade till socialt bistånd, eller, om detta kriterium inte 

kan tillämpas, minimipensionen i den mottagande medlemsstaten.” 

Ytterligare exemplifiering på att avsteg från likabehandlingsprincipen ska 

tillämpas restriktivt anges i Direktivets preambel 16: ”[D]en mottagande 

medlemsstaten bör bedöma om det är fråga om tillfälliga svårigheter och 

beakta bosättningens längd, personens personliga omständigheter och storleken 

på det bidrag som har beviljats, när det bedömer huruvida personen ifråga 

blivit en orimlig börda för den mottagande medlemsstatens sociala 

biståndssystem och bör utvisas/…/.” Vidare erinrade Domstolen om att 

rörlighetsdirektivets artikel 7.1.b ska ges en extensiv tolkning då rätten till fri 

                                                 
139 Min kursivering. 
140 Mål C-140/12, Brey punkt 64. 
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rörlighet är en grundläggande princip inom unionsrätten. Varje medlemsstats 

eget tolkningsutrymme får inte användas för att äventyra ”[d]irektivets syfte, 

som är att underlätta och stärka utövandet av unionsmedborgarnas 

grundläggande rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 

territorier, eller direktivets ändamålsenliga verkan.”141 

Sammanfattningsvis konstaterade Domstolen att medlemsstaterna, med 

beaktande av proportionalitetsprincipen, likabehandlingsprincipen och samtliga 

omständigheter i det individuella fallet, hade befogenhet att avgöra huruvida 

”[b]eviljandet av en social förmån skulle kunna innebära en belastning för 

denna medlemsstats sociala biståndssystem som helhet142 betraktat.”143 Detta 

konstaterades medföra en grad av ekonomisk solidaritet mellan de nationella 

medborgarna i mottagarstaten och medborgare i andra medlemsstater, speciellt 

om sökandes ekonomiska svårigheter är att anse som tillfälliga. Därför 

fastslogs att endast det faktum att en unionsmedborgare beviljats socialt bistånd 

i sig inte ”[ä]r tillräckligt för att visa att vederbörande är en orimlig belastning 

för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem.”144  

Domstolen anförde att den nationella lagstiftningen i målet medförde att en 

ekonomiskt icke aktiv unionsmedborgare automatiskt uteslöts från rätt till 

tilläggsersättningen och att någon hänsyn tagen till huruvida utbetalningen 

belastade hela det sociala biståndssystemet inte gjordes. Detta innebar också att 

de aktuella myndigheterna inte gjorde en bedömning av sökandens situation i 

enlighet med Direktivets artiklar 7.1.b och 8.4 samt proportionalitetsprincipen. 

Därvid yttrades att för att kunna fastställa den eventuella belastning som 

ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgare, likt klaganden i målet, skulle utgöra 

på hela det sociala biståndssystemet, skulle det kunna vara av vikt att 

konstatera ”[h]ur stor andel av förmånstagarna som är unionsmedborgare med 

                                                 
141 Mål C-140/12, Brey punkt 71. 
142 Min kursivering. 
143 Mål C-140/12, Brey punkt 72. 
144 Mål C-140/12, Brey punkt 75. 
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ålderspension från en annan medlemsstat.”145 

Domstolen avslutade genom att fastslå att de i Direktivet berörda artiklarna 7.1 

b, 8.4, 24.1 och 24.2 utgör hinder mot en medlemsstats lagstiftning vilken  

”[g]enerellt och automatiskt utesluter att en ekonomiskt icke aktiv medborgare i 

en annan medlemsstat beviljas en sådan förmån som den tilläggsersättning /…/ 

med hänvisning till att den berörde, trots att vederbörande fått ett intyg om 

registrering, inte uppfyller villkoren för att beviljas uppehållsrätt för längre tid än 

tre månader i den förstnämnda medlemsstaten, på grund av att det för en sådan 

uppehållsrätt krävs att den berörde har tillräckliga tillgångar för att inte behöva 

ansöka om en sådan förmån.”146 

4.7.1 Analys av Brey  

Innebörden av att neka Brey tilläggsersättningen blev att han uppehöll sig 

olagligt i Österrike eftersom han inte hade tillräckliga tillgångar för att 

finansiera sitt uppehälle. Även i ett tidigare skede, i Tyskland, var Brey 

beroende av ekonomiskt stöd på grund av sin låga pension men där uppehöll 

han sig i egenskap av nationell medborgare och inte unionsmedborgare. Att 

EUD här talar om en viss solidaritet mellan medborgarna i olika medlemsstater 

gör att unionsmedborgarskapets rättigheter närmar sig det nationella 

medborgarskapets rättigheter. Brey hade betalat skatt i sin ursprungsstat och 

skulle därför hävdas ha rätt till socialt bistånd där men inte i Österrike. Dock 

kommer han som boende i Österrike betala skatter och konsumera varor och 

således bidra till den österrikiska staten och samhället, visserligen beroende av 

bistånd från mottagarstaten, men det hade han ju även varit i sin ursprungsstat. 

Därför kan man argumentera att de ekonomiska effekterna av hans val, att 

arbeta i en stat och tillbringa sin pension i en annan, jämnas ut ur ett EU-

perspektiv. EUD:s resonemang om solidariteten leder således till en 

övergripande aspekt på unionsmedborgarnas ekonomiska inverkan i 

medlemsstaterna. Medlemsstaterna resonerar dock i nationella termer, särskilt 

vad gäller utbetalningar av socialt bistånd då de är direkt hänförligt till 

                                                 
145 Mål C-140/12, Brey punkt 78. 
146 Mål C-140/12, Brey punkt 80. 
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nationella skatt- och fördelningsfrågor.  

Målet understryker att den avgörande frågan som ska tas ställning till i dessa 

situationer är om belastning på det sociala biståndssystemet i sin helhet kan 

rättfärdiga en förlust av uppehållsrätten.147 Tilläggsersättningen är ett nationellt 

lagstadgat komplement till låga pensioner. Utbetalningen kan förväntas vara 

löpande då de sökandens pension inte, likt en arbetsinkomst, kan förväntas öka. 

För att medlemsstaten skulle kunna fastslå om den enskilda 

unionsmedborgarens beviljande av tilläggsersättningen utgör en orimlig 

belastning på hela det sociala biståndssystemet krävs en betydande utredning. 

Man får i målet anta att Breys ansökan inte kommer innebära droppen som får 

det sociala biståndssystemet att överbelastas.  

Däremot, vilket Domstolen påpekade, kan den registrering hos mottagarstatens 

myndigheter som tillåts i Direktivet leda till en kartläggning av den till 

samtliga unionsmedborgare utbetalade ersättningen som kan antyda 

omfattningen av belastningen de tillsammans utgör som grupp. Även om 

medlemsstaten kan konstatera att gruppen ekonomiskt icke aktiva utgör en 

belastning, eller en orimlig belastning på det sociala biståndssystemet, innebär 

det inte att nya sökandens rättigheter kan avslås på den grunden, eftersom en 

individuell och proportionerlig bedömning måste göras i varje enskilt fall för 

att kunna fastställa om just den individens ansökan medför en orimlig 

belastning för mottagarstatens sociala biståndssystem.  

Av det kan slutsatsen dras att EUD genom målet öppnat för extensiv tolkning 

av uppehållsrätten för de ekonomiskt icke aktiva och att man inte med någon 

större säkerhet kan fastslå var gränsen går varken för orimlig belastning eller 

rekvisitet tillräckliga tillgångar i Direktivets artikel 7.1.b. I Trojani ledde 

EUD:s resonemang till att en prognos över klagandens framtida möjligheter till 

att försörja sig skulle göras, i Brey kan man knappast hävda att en 

framtidsprognos fyller något syfte då målet gällde en pensionär som inte kan 

                                                 
147 Se bl.a. Guild, Elspeth Cameron’s Proposals to Limit EU Citizens’ Access to the UK: 

Lawful or not, under EU rules? CEPS commentary av den 29 november 2013, s. 3. 
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förväntas återgå i arbete. 

Att medlemsstaterna har en ovilja att bekosta andra medlemsstaters 

medborgares uppehälle genom att bevilja dem socialt bistånd visar att 

solidariteten inom unionen är svår att genomföra i praktiken.  

4.8 Reyes 

Rörlighetsdirektivet reglerar, genom artikel 2.2.c, även tredjelandsmedborgares 

rättigheter som kan kopplas till familjemedlemmar som är unionsmedborgare, 

vilket här aktualiserades. 

I målet148 hade Migrationsverket avslagit Flora May Reyes, filippinsk 

medborgare, ansökan om uppehållsrätt i Sverige. Reyes växte upp med sin 

mormor på Filippinerna. När Reyes var tre år flyttade hennes mor till Tyskland 

för att försörja sin familj på Filippinerna genom att månatligen skicka dem 

pengar för studier och försörjning. Modern erhöll sedermera tyskt 

medborgarskap. 

Reyes utbildade sig till vårdbiträde i Filippinerna och sedan hennes mor flyttat 

till Sverige och blivit sambo kom även Reyes till Sverige och ansökte om 

uppehållstillstånd. Reyes mor gifte sig kort efter det. Reyes uppgav att hon, 

liksom sin mor, var ekonomiskt beroende av moderns make. Moderns make 

hade regelbundet skickat pengar till Reyes och makans familj i Filippinerna.  

Migrationsverket ansåg det ej vara styrkt att Reyes hade varit beroende av sin 

mor och hennes make (dåvarande sambo) för sin försörjning i Filippinerna. Ej 

heller ansågs hon ha försökt stanna i Filippinerna med hjälp av landets 

socialförsäkrings– och trygghetssystem. Migrationsverket konstaterade att hon 

i sitt hemland hade varit beroende av sin mormor och att hon också där 

genomfört utbildning samt praktik men aldrig haft ett arbete och inte heller 

varit beroende av socialt bistånd från myndigheterna i Filippinerna. 

Migrationsverket menade att Reyes hade varit ekonomiskt beroende av sin 

                                                 
148 Mål C-423/12, Flora May Reyes mot Migrationsverket, dom av den 16 januari 2014, ännu ej 

publicerad. 
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mormor.  

Således ansågs inte det beroendeförhållande föreligga mellan Reyes och 

hennes mor och make som skulle grunda uppehållsrätt i Sverige. 

Migrationsdomstolen ansåg inte, i linje med Migrationsverkets resonemang, att 

Reyes var beroende av sin mor och dennes make utan beaktade istället att hon 

var ung, hade släkt i Filippinerna och var högskoleutbildad. 

Reyes anförde att arbetslösheten i hemlandet gjorde att hon inte kunde finna 

arbete samt att modern och moderns sambo inte hade fört över den månatliga 

summan om det inte hade varit nödvändigt för familjens överlevnad i 

Filippinerna.  

Migrationsöverdomstolen begärde klarhet i rörlighetsdirektivets artikel 2.2.c 

som lyder: ”I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser 

som här anges: 1. unionsmedborgare: varje person som är medborgare i en 

medlemsstat. 2. familjemedlem: /…/ c) släktingar i rakt nedstigande led som är 

under 21 år eller är beroende för sin försörjning, även till maken eller makan 

/…/.” 

”1) Kan artikel 2.2 c i /…/ direktiv 2004/38 tolkas på så sätt att en medlemsstat, 

under vissa omständigheter, får kräva att en släkting i rakt nedstigande led som 

är 21 år eller äldre – för att anses vara beroende för sin försörjning och därmed 

falla in under definitionen av familjemedlem /…/ – ska ha försökt att få ett 

arbete, få hjälp för sin försörjning från ursprungslandets myndigheter och/eller 

på annat sätt klara sin försörjning men att detta inte har varit möjligt? 

2) Vilken betydelse har det vid tolkningen av rekvisitet ’beroende för sin 

försörjning’ i artikel 2.2 c i /…/ direktiv 2004/38, att en släkting – på grund av 

personliga omständigheter såsom ålder, utbildning och hälsa – bedöms ha goda 

förutsättningar för att få ett arbete och dessutom har för avsikt att börja arbeta i 

medlemsstaten, vilket skulle innebära att förutsättningarna för att anses som en 

sådan anhörig som är beroende för sin försörjning enligt bestämmelsen inte 

längre föreligger?”
 149 

EUD konstaterade att svaret på den första frågan var att det måste vara styrkt 

                                                 
149 Mål C-423/12, Reyes punkt 18. Se också Guild, Elspeth, Peers, Steve, Tomkin, Jonathan, 

The EU Citizenship Directive; A Commentary, s. 46 angående ’beroende för sin försörjning’. 



 

42 

 

att det föreligger en faktisk beroendeställning samt att detta 

beroendeförhållande är orsakat av en faktisk situation som innebär att 

familjemedlemmens materiella bistånd säkras av en unionsmedborgare som 

använt sig av sin rätt till fri rörlighet eller av dennes partner.  

Vid utrönandet av huruvida en beroendeställning föreligger ska mottagarlandet 

avgöra om personen är kapabel att sörja för sina grundläggande behov baserat 

på dennes ekonomiska och sociala situation. Detta behov måste ha funnits i 

personens hemland eller i det land personen kom från då ansökan gjordes att få 

ansluta sig till unionsmedborgaren. Skälen till att beroendeförhållandet 

föreligger är dock ej relevanta vilket enligt Domstolen ”[f]öljer särskilt av 

principen om att bestämmelser /…/ om den fria rörligheten för 

unionsmedborgare, en av unionens grundprinciper, ska tolkas extensivt 

/…/.”150  

Vidare yttrade Domstolen att eftersom en unionsmedborgare i mottagarlandet 

under en längre tid och regelbundet överfört pengar till släktingen i rakt 

nedstigande led för dennes försörjning av grundläggande behov föreligger ett 

faktiskt beroendeförhållande dem emellan. Därför, påpekade Domstolen, skulle 

ytterligare bevisning, såsom att klaganden i målet försökt finna ett arbete eller 

uppbära socialt bistånd i sitt ursprungsland, medföra att artiklarna 2.2. c och 7 i 

rörlighetsdirektivet miste sin ändamålsenliga verkan.  

Svaret på första frågan var således att en medlemsstat inte får kräva att en 

släkting i rakt nedstigande led som är 21 år eller äldre för att anses vara 

beroende för sin försörjning ska ha försökt få ett arbete, hjälp med sin 

försörjning från hemlandet eller på annat sätt klara sin försörjning men utan 

framgång. 

Den andra frågan besvarade Domstolen genom att anföra att 

beroendeförhållandet måste föreligga vid tidpunkten för ansökan om anslutning 

till unionsmedborgaren. Därför får innebörden av att en släkting bedöms ha 

möjlighet att finna arbete och att avsikt därtill föreligger inte någon betydelse 

                                                 
150 Mål C-423/12, Reyes punkt 23. 



 

43 

 

vid bedömning av rekvisitet ’beroende för sin försörjning’. Domstolen 

påpekade dessutom att det motsatta skulle kunna leda till ett förbud för 

vederbörande att söka sig ett arbete i mottagarstaten för att kunna styrka 

rekvisitet ’beroende för sin försörjning’. 

4.8.1 Analys av Reyes 

Rättsfallet handlar visserligen inte om att utgöra en orimlig belastning för 

mottagarstatens sociala biståndssystem utan istället om att göra sig ekonomiskt 

beroende av en familjemedlem. Dock kan hävdas att mottagarstatens 

ställningstagande handlar om att inte riskera att tvingas bistå Reyes 

ekonomiskt genom att tillerkänna henne uppehållsrätt i Sverige på grund av 

anknytning. Därför kan man anta att hennes beroende av sin styvfars pension 

anses vara så pass bräcklig att hennes uppehälle i medlemsstaten skulle kunna 

medföra en kostnad för medlemsstaten. 

Rättsfallet stärker unionsmedborgarskapsrättigheter; Reyes grundade sin 

uppehållsrätt på Direktivet, vilket var tillämpligt eftersom hennes mor hade 

använt sig av den fria rörligheten när hon hade flyttade inom unionen. Således 

bedömdes Reyes uppehållsrätt utifrån anknytning till en unionsmedborgare. 

Detta är ett sätt för EUD att ha inflytande över medlemsstaternas nationella 

lagstiftning. Fallet, liksom Chen,151 visar således att nationella 

migrationsrättsliga bestämmelser gällande person från tredjeland kan falla 

under EUD:s jurisdiktion. När en medborgare i en medlemsstat stannar i sin 

ursprungsstat kan de inte använda sig av rättigheterna i Direktivet.  

Att EUD påpekade att en bedömning av framtida arbetsmöjligheter inte är 

relevant visar att Sveriges här restriktiva tolkning av Direktivet inte accepteras. 

Rekvisitet beroende för sin försörjning skulle således inte bedömas mot 

bakgrund av huruvida Reyes hade möjlighet att i framtiden förvärva arbete i 

Sverige eller Filippinerna. Som visat i Trojani kan en framtidsprognos vara 

relevant men dock i sammanhanget att vederbörande har sökt socialt bistånd. 

En framtidsprognos i fallet Reyes skulle således syfta till att hon inte skulle få 

                                                 
151 Mål C-200/02, Chen. 
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uppehållstillstånd eftersom hon, i framtiden, inte skulle vara ekonomiskt 

beroende av sina släktingar. En framtidsprognos i fallet Trojani syftade till det 

motsatta – att klaganden skulle få stanna då ett socialt bistånd möjligtvis skulle 

leda till att personen återgår i arbete. 

Det har skett en ökning de senaste åren av fall rörande tredjelandsmedborgares 

rättigheter knutna till rörlighetsdirektivet genom en släkting som är 

unionsmedborgare.152 ”För att analysera EU:s förutsättningar att bedriva en 

mer sammanhållen migrationspolitik räcker det nämligen inte att undersöka 

arbetskrafts- och flyktingmigrationen från länder utanför EU /…/. Även 

anhöriginvandringen måste beaktas och för denna tycks nu 

unionsmedborgarskapet vara på väg att få en mer central roll.”153 Detta är en 

utveckling som kan antas fortsätta då det är en väg in i EU för 

tredjelandsmedborgare.154  

5 Sammanfattande analys av EU-domstolens rättspraxis 

Att vara i behov av socialt bistånd innebär att man inte har tillräckliga 

tillgångar för att klara sig själv. Medlemsstaterna tolkar det ofta som att 

vederbörande inte ska få uppehållsrätt, åtminstone inte om det kan riskera att 

sökanden av förmånen innebär en, ur statens perspektiv, börda för 

mottagarstatens sociala biståndssystem. Men som visat kan man ha rätt till 

bistånd och ändå kvalificera för uppehållsrätt, var gränsen för ”orimlig 

belastning” och ”tillräckliga tillgångar” går har i rättspraxis fortfarande inte 

fastslagits. I rättsfallen ovan är det endast Brey och Reyes som har prövats efter 

Direktivets tillkomst varför den fortsatta utvecklingen mycket väl kan komma 

att avgöra var gränsen för en belastning på hela medlemsstatens nationella 

                                                 
152 Se t.ex. mål C-192/99, The Queen mot Secretary of State for the Home Department, ex 

parte: Manjit Kaur (REG 2001, s. I-1237), och mål C-127/08, Blaise Baheten Metock m fl mot 

Minister for Justice, Equality and Law Reform (REG 2008, s. I-6241).   
153 Bernitz, Hedvig, Anhöriginvandring – kan en sammanhållen EU-politik byggas utifrån 

unionsmedborgarskapet? s. 206, i Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot 

EU:s sammanhållning? 
154 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 390 ”De mest omfattande EU-

rättigheterna tillkommer fortfarande familjemedlemmar till unionsmedborgare, och deras 

varaktighet är således i princip beroende av att familjebandet består.” 
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biståndssystem får dras. 

EUD påpekar att medlemsstaterna har ett visst ansvar för medborgare från 

andra medlemsstater: ”[e]n viss ekonomisk solidaritet mellan medborgarna i 

värdmedlemsstaten och medborgarna i andra medlemsstater, särskilt om den 

person som har rätt till bosättning har tillfälliga svårigheter.”155 En viss 

belastning, som i Grzelczyk, Trojani och Brey medges således.  

Likabehandlingsprincipen liksom proportionalitetsprincipen är återkommande i 

rättsfallen ovan, om inte uttryckligen så i bemärkelsen av en ändamålsenlig 

tolkning av Direktivet och primärrätten. Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att EUD först undersöker om medlemsstatens lagstiftning utgör ett 

hinder mot den fria rörligheten, sedan om det eventuella hindret är godtagbart 

och sist om hindret annars kan kvarstå genom att endast tillämpas 

proportionellt och objektivt. Syftet med den fria rörligheten får således varken 

urholkas eller inskränkas om det inte är påkallat av legitima skäl. 

Även om rättsutvecklingen för ekonomiskt icke aktiva unionsmedborgare kan 

antas vara i sin linda, ännu har till exempel inte tiggande unionsmedborgares 

rätt till socialt bistånd prövats, så kan konstateras att principen om 

likabehandling utstakar vägen för en mer tillåtande rättspraxis.156 EUD tolkar 

den fria rörligheten extensivt vilket bidrar till en progressiv rättsutveckling. 

Detta sker genom en tillämpning av den teleologiska metoden som innebär att 

en hänvisning ofta görs till preambeln där syftet med den berörda rättsakten 

framgår. Vidare hänvisas till syftet med den fria rörligheten för personer och 

när medlemsstaterna inte kan visa godtagbara skäl för att inskränka rättigheter 

kopplade till den fria rörligheten konstateras att medlemsstaternas villkor utgör 

hinder som strider mot unionsrätten.  

Då Domstolen inte får ge uttryck för någon politiskt motiverad vilja är dess 

progressiva riktning en följd av hur den tolkar unionslagstiftningen. Som det 

verkar kommer rättspraxis leda till en socioekonomisk utjämning 

                                                 
155 Mål C-184/99, Grzelczyk punkt 44. 
156 Se t.ex. Ingmanson, Staffan, Unionsmedborgarskapet tio år efter Martínez Sala, s. 211. 
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medlemsstaterna emellan då medlemsstaterna vill motverka så kallad ”social 

turism”. Dock måste en likriktning av de sociala rättigheterna för tillfället anses 

vara svåruppnåelig då medlemsstaterna av historiska, traditionella och 

ekonomiska skäl ser mycket olika på sociala rättigheter. Detta utvecklas i 

kapitlet nedan.  

6 Ett tvärvetenskapligt perspektiv på ekonomiskt icke aktiva 

unionsmedborgare 

Genom tvärvetenskapen kan man närma sig en förståelse av medlemsstaternas 

ställningstagande gentemot den fria rörligheten – varför upplevs den ofta som 

ett hot, vad består spänningsförhållandet i? 

Den sociala marknadsekonomin som EU bygger på lägger grunden för en 

framväxande social rättighetsaspekt som är problematisk; att tillerkänna 

unionsmedborgare sociala rättigheter innebär en kostnad för medlemsstaterna: 

”The costs of expanding social rights and the complexity of delivering them also 

creates opportunities for social friction; it is not clear that people are all equally 

open to paying taxes in order to provide services for people from other countries. 

/…/. The resources that Bulgaria and Germany can devote to social citizenship 

are very different. As a result, a commitment to European social citizenship 

seems far-fetched. If equality is the essence of citizenship, then it is not easy to 

see how the highly unequal EU Member States are going to develop equal social 

citizenship.”157 

Det är kontroversiellt att hävda att olika unionsmedborgare är mer eller mindre 

önskvärda i immigrationshänseende ändock uttrycker medlemsstaterna en oro 

att vissa unionsmedborgare kostar mer än andra för medlemsstaterna; Nicolas 

Sarkozys utvisning av romer från Frankrike158 samt den politiska och mediala 

debatten om att förbjuda tiggeri som uppstått i kölvattnet av tiggande 

                                                 
157 Greer, Scott L., Sokol, Tomislav, Rules for Rights: European Law, Health Care and Social 

Citizenship, European Law Journal, Vol. 20, No 1, January 2014, pp. 66-87, p. 67. 
158 Carrera, Sergio, Shifting Responsibilities for EU Roma Citizens, The 2010 French affair on 

Roma evictions and expulsions continued, CEPS Paper in Liberty and Security in Europe No. 

55, June 2013, s. 7: The evictions and expulsions of Romanian and Bulgarian nationals of 

Roma origin by France during the summer of 2010 provoked heated debates in national, 

European and international circles.” 
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unionsmedborgare i bland annat Stockholm.159  

6.1 Medlemsstaternas rädsla för fri rörlighet 

Medlemsstaternas oro för att bekosta uppehälle för medborgare från andra 

medlemsstater är långt ifrån en fråga som lösts, tvärtom, skapandet av hinder 

för den fria rörligheten fortsätter. “The successive French governments of 

Sarkozy and Hollande have continued the evictions and expulsions presented in 

different legal and political guises in order to prevent direct or obvious clashes 

with EU citizenship and free movement laws and the European 

Commission.”160 Detta har, enligt artikelförfattaren, gett upphov till en 

“etnifiering” av unionsmedborgarskapet: “The ethnicity and imagined nomadic 

lifestyle of Roma seems to have taken precedence over their actual nationality 

and citizenship.”161 Bland de ekonomiskt icke aktiva finns det således en grupp 

som särskilt utmålas som problematisk i utövandet av den fria rörligheten: 

romerna. 

Den fria rörligheten verkar vara mindre kontroversiell när medlemsstaterna 

som inbegrips har det ekonomiskt jämställt men när fattigare länder från 

Östeuropa ansluter sig så fruktar vissa att det skapas ett incitament för 

unionsmedborgare till ekonomisk flykt. ”Now, high unemployment, low (or 

negative) growth, and deteriorating demographic outlooks have led to concerns 

about controlling immigration and related attempts to limit access to social 

welfare.”162 Men varför har den fria rörligheten blivit så kontroversiell nu? Den 

har ju i viss utsträckning verkat sedan Romfördraget. 

                                                 
159 Se bl.a. sverigesradio.se av den 26 december 2013, 10 februari 2014. 
160 Carrera, Sergio, Shifting Responsibilities for EU Roma Citizens, The 2010 French affair on 

Roma evictions and expulsions continued, s. 6. 
161 Carrera, Sergio, Shifting Responsibilities for EU Roma Citizens, The 2010 French affair on 

Roma evictions and expulsions continued, s. 6 samt s. 21: “The justification used for this 

differential treatment has been a reframing of freedom movement of EU Roma or the so-called 

‘mobile Roma’, as having inherent nomadic behavior. This trait is framed as an illegitimate 

form of mobility across borders raising fears of potential ‘abuses’ to the social welfare of the 

receiving member state and engaging in forms of ‘illegalities’. Roma EU citizens are therefore 

presented as l’individu anormal, /…/ who by definition is seen as coming from ‘the outside’, or 

still shows signs of outsider or foreigner.” 
162 Guild, Elspeth, Peers, Steve, Tomkin, Jonathan, The EU Citizenship Directive; A 

Commentary, s. 16. 
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”What seems to have triggered a reaction now is what one might call the ’shock 

of poverty’. Yes, there are people who are miserably poor in a number of the /…/ 

member states. From the work of the Fundamental Rights Agency, it seems that 

the poorest of the poor also tended to be lumped together under the ethnic banner 

‘Roma’. For these EU citizens, too, the reality of free movement of citizens is a 

promise of escaping deep poverty and cumulative discrimination.”163 

Då unionsmedborgare rör sig över nationsgränserna ställs högre krav på 

flexibilitet i de sociala biståndssystemen. Fri rörlighet verkar därför 

provocerande på medlemsstaternas ordning och struktur. ”Social rights are 

distinct from civil and political rights in a number of ways. They are expensive. 

/…/ Health, education and welfare bureaucracies are less costly and often more 

efficient when dealing with predictable and homogeneous populations whose 

numbers, needs, provisioning and behaviour can be anticipated.”164  

I januari 2014 lyftes restriktionerna för fri rörlighet för rumänska och 

bulgariska medborgare i de medlemsstater som ännu hade kvar reglerna som 

begränsade tillgången till arbetsmarknaden och de sociala biståndssystemen.165 

I november 2013 publicerade professor Elspeth Guild en artikel166 där hon 

bemötte de nya förslag som Storbritanniens premiärminister David Cameron 

presenterade i samband med upphävandet av restriktionerna. Dessa förslag 

bestod bland annat i att:  

 ”Newly arriving EU citizens (other than British and possibly Irish citizens) will 

not receive out-of-work benefits for the first three months of their residence in 

the UK;  

 Unemployed EU citizens (other than British and possibly Irish citizens) will have 

social benefits stopped after six months, unless they can show that they have a 

                                                 
163 Guild, Elspeth, The Social Impact of Migration and the Notion of Citizenship for the EU, 

Ensuing challenges and opportunities for the Union, CEPS Commentary, 13 March 2014, s. 2-

3. 
164 Greer, L. Scott, Sokol, Tomislav, Rules for Rights: European Law, Health Care and Social 

Citizenship, s. 67. 
165 Ruist, Joakim, The Fiscal Consequences of Unrestricted Immigration from Romania and 

Bulgaria, Working papers in economics No 584, January 2014, s. 2, de länderna var bl.a. 

Storbritannien, Frankrike och Belgien. 
166 Guild, Elspeth, Cameron’s Proposals to Limit EU Citizens’ Access to the UK: Lawful or 

not, under EU rules? 
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“genuine” chance of finding work; 

 EU citizens (other than British and Irish citizens) will not be able to claim 

housing benefits immediately on arrival; 

 Those EU citizens (other than British and possibly Irish citizens) who are found 

to be sleeping rough will be deported and barred from return for one year.”167 

Utan att redogöra för verkningarna av ovanstående förslag (se Elspeth Guilds 

artikel) kan slutsatsen dras att medlemsstaterna är oroade över att deras 

respektive sociala biståndssystem utnyttjas på ett för staterna otillbörligt sätt.168 

Eftersom ovanstående förslag tillkommit i samband med lyftandet av 

restriktionerna mot medborgare i två medlemsstater som har en betydande 

romsk befolkning169 är tendensen att en etnifiering av unionsmedborgarskapet 

pågår. Det artikuleras således ett motstånd inom medlemsstaterna mot inte bara 

gruppen ekonomiskt icke aktiva utan dessutom romer som en ytterligare grupp 

som avgränsas inom gruppen ekonomiskt icke aktiva.  

6.2 Solidaritet och begreppet medborgarskap 

Eftersom premiärminister David Camerons förslag (ovan) riktar sig mot 

unionsmedborgare så betyder det att det utnyttjande som medlemsstaterna vill 

undvika handlar just om nationalitet – medlemsstaterna vill försäkra sig om att 

de nationella medborgarna blir föremål för de respektive nationellt inrättade 

biståndssystemen. Tanken verkar vara att om den sökande har bidragit till 

uppbyggandet av ett socialt biståndssystem ska vederbörande också kunna 

ansöka om bistånd, men inte annars. Som visat i rättsfallen är inte EUD av 

samma uppfattning; ett nationellt socialt bistånd bör, bland annat på grund av 

solidaritet medlemsstaterna emellan, även kunna tillfalla en unionsmedborgare. 

Sociala biståndssystem ska, per definition, stödja dem med sämst ekonomiska 

och sociala förutsättningar i samhället. För att kunna hävda att nyttjandet är ett 

                                                 
167 Guild, Elspeth, Cameron’s Proposals to Limit EU Citizens’ Access to the UK: Lawful or 

not, under EU rules? s. 1-2. 
168 Detta är också något Generaladvokat Wahl påpekade i sitt förslag till avgörande i mål C-

140/12, Brey vilket kommenterats ovan. 
169 Se b.la. Carrera, Sergio, Shifting Responsibilities for EU Roma Citizens, The 2010 French 

affair on Roma evictions and expulsions continued. 
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utnyttjade måste en definition av när det är ”rätt” form av anlitade av de sociala 

biståndssystemen kunna fastställas. Vem som definierar det är en dragkamp 

mellan EUD och medlemsstaterna.  

Statsvetaren Wolfram Lamping menar att sociala välfärdssystem bara kan 

upprätthållas inom ”stängda” samhällen, att de förutsätter ett stängt system och 

grunden för det är att: ”[…] social rights are traditionally associated with a 

common history, homogeneity, and a common identity which goes hand in 

hand with a willingness to accept the redistribution of costs of social 

policies.”170 Kraven på solidaritet medlemsstaterna emellan och den parallella 

ordningen att varje medlemsstat har sitt eget sociala välfärdssystem skapar 

således en spänning och ger konsekvenser som resulterar i begränsningar för 

den fria rörligheten. 

Eftersom stater idag organiseras genom inkludering/exkludering av individer 

via medborgarskapet innebär ett överstatligt projekt med solidaritet över 

nationsgränserna och skapandet av en ”ny” identitet – unionsmedborgaren, en 

omvärdering av begreppet medborgarskap. Man skulle kunna hävda att två 

krafter verkar samtidigt, i olika riktningar; EU:s utvidgning (sett till antalet 

medlemsstater samt effekterna av den fria rörligheten) och strävandet att 

definiera nationella medborgare genom en åtskillnad i vem som har rätt att ta 

del av allmänna medel, och vem som inte har den rätten. 

”Questions about further enlargement, immigration, and the EU’s democratic 

deficit have generated a profound crisis in the European integration project that 

not only has affected the effectiveness of European institutions but also has 

raised larger questions of European identity and the nature of the European 

polity. Diversity, at the fulcrum of these debates, is ironically framed as both 

threatened and a threat.”171 

Om medlemsstaternas vilja är att behålla de sociala biståndssystem tillämpliga 

                                                 
170 Borgmann-Prebil, Yuri, Ross, Malcolm, Promoting European Solidarity: Between Rhetoric 

and Reality? i Ross, Malcolm, Borgmann-Prebil, Yuri, Promoting Solidarity in the European 

Union, Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 5.  
171 Prügl, Elisabeth, Thiel, Markus, Understanding Diversity in the European Integration 

Project, i Prügl, Elisabeth, Thiel, Markus, Diversity in the European Union, Palgrave 

Macmillan, New York, 2009, s. 4. 
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exklusivt för nationella medborgare så kan hävdas att begreppet medborgare i 

unionsmedborgare blir missvisande. En medborgare har ett lojalitetsband till 

staten och vice versa men att utöka denna reciproka relation till unionen vis á 

vis unionsmedborgaren tycks ännu vara svårt.172  

Detta leder till att tanken med unionsmedborgarskapet – ett tillnärmande av 

Europas folk och solidaritet mellan länderna och dess medborgare rimmar illa 

med dessa former av skyddsmurar (till exempel premiärminister David 

Camerons förslag) som upprättas i samma takt som EU utvidgar sig. Den fria 

rörligheten för unionsmedborgarna visar sig genom rättspraxis vara beroende 

av reciprocitet och därför krävs en viss solidaritet mellan medlemsstaterna.  

Solidariteten innebär bland annat att uppnå social rättvisa genom en icke 

diskriminerande fördelning av tillgång till social välfärd.173 Detta bör, i sin tur, 

lösa upp gamla föreställningar om medborgarskap som, istället för att begränsa 

de medborgerliga rättigheterna till invånare som tillsammans utgör 

nationsstaten, nu inbegriper en europeisk, gränsöverskridande, identitet.  

En lösning är att ställa krav på samtliga medlemsstater att upprätthålla samma 

kvalitet i socialt välfärdshänseende, vilket är något som med tiden kan bli 

följden av EUD:s rättspraxis. Risken är dock att debatten ”förlamas” då de 

olika EU-länderna av historiska, politiska och traditionella skäl tillskriver ett 

välfärdssystem olika grad av garantier och rättigheter – i enlighet med 

Lampings tes om det stängda system inom vilket en social välfärd upprätthålls 

och fungerar.  

Staters självbestämmande över de sociala biståndssystemen utgör en del av vad 

som idag konstituerar en suverän stat då det är nära förknippat med 

skattefrågor och fördelningspolitik.174 Ur ett EU-rättsligt perspektiv pågår dock 

                                                 
172 Se t.ex. Barnard, Catherine, The Substantive Law of The EU, The four Freedoms, s. 433. 
173Lamping, Wolfram, Mission Impossible? Limits and Perils of Institutionalizing Post-

National Social Policy, i Ross, Malcolm, Borgmann-Prebil, Yuri, Promoting Solidarity in the 

European Union, s. 49. 
174 Se t.ex. Verschueren, Herwig, European (Internal) Migration Law as an Instrument for 

Defining the Boundaries of National Solidarity Systems, European Journal of Migration and 

Law, nr 9, s. 307-346, 2007, s. 308: ”Within the context of the European Union, Member 
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upplösningen av den nationella bestämmanderätten genom EU:s 

integrationsprocess; fri rörlighet som verkar för att eliminera hinder och ställer 

krav på solidaritet gentemot andra stater. ”[w]e have grown used to the idea 

that the European Union now constitutes a multi-level welfare system 

characterized by a complex combination of local, national and Community 

policies. This is sometimes expressed in the notion that the Member States are 

now ’semi-sovereign welfare states’ /…/.”175 Istället för att EU-rätten reglerar 

sociala rättigheter som blir bindande för medlemsstaterna menar Greer och 

Sokol att EUD har utvecklat en andra ordningens ”[j]urisprudence of social 

citizenship rights and therefore of EU social citizenship as a set of rules for 

determining the legitimate content of Member States’ social citizenship 

rights.”176 Enligt författarna blir det en metod för EUD att utöka sociala 

rättigheter i medlemsstaterna utan att reglera bestämmelserna för rättigheterna i 

varje enskild medlemsstat.177  

7 Analys 

Eftersom EU är en politisk sammanslutning av stater med ett uttalat 

människorättsligt ideal,178 så är de principer som starkast kan sammankopplas 

med mänskliga rättigheter, till exempel bestämmelser som tangerar 

diskrimineringsförbud, också de som får starkast genomslag i EUD. Detta 

beror på att dessa grundläggande värderingar ges företräde framför varje 

bestämmelse som eventuellt skulle strida mot de förstnämnda.179 Det kan 

tolkas som ett naturrättsligt180 genomslag i EU-rätten. Genom politiken kan 

                                                                                                                                            

States in principle still have sovereign power to define their social protection systems.” 
175 Dougan, Michael, Spaventa, Eleanor, ‘Wish You Weren’t Here…’, New Models of Social 

Solidarity in the European Union, in Social welfare and EU law, Oxford: Hart Publishing, s. 

181-218, 2005, publicerad på Durham Research Online den 21 juni 2012, s. 291. 
176 Greer, Scott L., Sokol, Tomislav, Rules for Rights: European Law, Health Care and Social 

Citizenship, s. 68. 
177 Detta resonemang kan även tillämpas på tredjelandsmedborgares rätt till uppehälle i en 

medlemsstat genom anknytning på grund av rörlighetsdirektivet, såsom visat i Chen och Reyes. 

EUD når, genom Direktivet, även medlemsstaternas nationella migrationspolitiska regleringar 

gällande tredjelandsmedborgare när anknytning finns till en unionsmedborgare. 
178 Se t.ex. rättighetsstadgan. 
179 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen, studier i förmögenhetsrätt, s. 130. 
180 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen, studier i förmögenhetsrätt, s. 130: ”I korthet 
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rättsakter skapas som formar EU och, därigenom, samhället på ett valfritt sätt 

(till exempel fri rörlighet för endast ekonomiskt aktiva eller för ekonomiskt 

aktiva och ekonomiskt icke aktiva), men däremot aldrig strida mot 

grundläggande värderingar som mänskliga rättigheter. På så sätt är naturrätten 

även bindande för lagstiftningen.181 Likabehandlingsprincipen kan härledas ur 

den naturrättsliga tanken om alla människors lika värde.  

Man kan urskilja två fall när rättigheter skyddas av staten: individens 

rättigheter och gruppens rättigheter. Emedan individens rättigheter handlar om 

rätt till likabehandling, påkallar grupprättigheter ofta minoritetsskydd som ger 

gruppen rätt att värna om sin kulturella identitet och skydd mot påtvingad 

assimilering.182 Minoritetsskyddet blir då en rätt till särbehandling och därför 

är grupprättigheter av kontroversiell natur. I och med unionsmedborgarskapet 

skapas två grupper av medborgare – de som stannar i sin ursprungsstat, 

majoriteten, och de som flyttar inom unionen, minoriteten. ”EU citizenship is 

not widely seen as some sort of (potential) universal good, but as something for 

the minority. This sets up a potentially dangerous polarisation between ’the 

statics’ and ’the mobiles’.”183 Antropologen Arjun Appadurai menar att 

begreppen majoritet och minoritet är “[u]niversella kategorier, eftersom de 

tekniker för beräkning, klassificering och politiskt deltagande som ligger till 

grund för idéerna om majoritet och minoritet överallt förknippas med den 

moderna nationalstaten.”184 

Det framstår således tydligt att EU har skapat gruppen ekonomiskt icke aktiva 

unionsmedborgare. Konsekvensen av att dela in unionsmedborgare i 

kategorierna ekonomiskt aktiv och ekonomiskt icke aktiv är att individer 

                                                                                                                                            

sammanfattat: naturrätt är regler som gäller på grund av sitt innehåll, inte på grund av det sätt 

som de tillkommit på.” 
181 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen, studier i förmögenhetsrätt, s. 130. 
182 Swiebel, Joke, The European Union’s Policies to Safeguard and Promote Diversity, i Prügl, 

Elisabeth, Thiel, Markus, Diversity in the European Union, Palgrave Macmillan, New York, 

2009, s. 25. 
183 Shaw, Jo, EU citizenship and the edges of Europe, CITSEE Working Paper Series nr 19, 

2012, s. 5. 
184 Appadurai, Arjun, Vredens geografi, Rädslan för de fåtaliga, Tankekraft förlag, Stockholm, 

2006, s. 74. 
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tillskrivs vissa egenskaper för att passa in i de respektive kategorierna.  

När rädslan för exploatering av de sociala biståndssystemen uttrycks 

generaliseras individers olika behov och förutsättningar och gruppen som 

utpekas, de ekonomiskt icke aktiva, riskeras att diskrimineras. Tillämpningen 

av likabehandlingsprincipen kräver att en individuell prövning mot bakgrund 

av proportionalitet, objektiva kriterier samt oberoende av personens nationalitet 

(se Brey185) görs i varje enskilt fall för att bedöma om vederbörande har rätt till 

en viss ersättning. En prövning av rekvisitet tillräckliga tillgångar kommer inte 

i fråga förrän individen aktiverar sitt unionsmedborgarskap genom att förflytta 

sig inom unionen samt, till exempel, ansöker om socialt bistånd. Således 

kategoriseras en individ som ekonomiskt aktiv eller ekonomiskt icke aktiv först 

när unionsmedborgarskapet aktiveras – alltså i samband med rörelse inom EU 

vilket föregriper den individuella prövningen.  

Som visat186 söker ofta medlemsstaterna hindra gruppen ekonomiskt icke 

aktiva unionsmedborgares rörlighet. Genom att tillämpa åtgärder mot gruppen 

så kommer likabehandlingsprincipen inte prövas i de enskilda fallen då 

individerna hindras från att använda sin fria rörlighet och således sitt 

unionsmedborgarskap. Att på förhand söka hindra ekonomiskt icke aktiva från 

möjlighet till uppehälle i mottagarstaten leder därför till indirekt187 

diskriminering; individerna kategoriseras som ekonomiskt icke aktiva innan de 

ens fått rätt till en individuell prövning. Diskrimineringen är indirekt då den 

riktar sig mot en i teorin existerande grupp (då ingen person utan en prövning 

av sina ekonomiska tillgångar kan fastställas tillhöra gruppen) men utövas i 

praktiken då den individuella prövningen uteblir på grund av medlemsstaternas 

tillvägagångssätt att på förhand hindra individerna från uppehälle i 

                                                 
185 Mål C-140/12, Brey. 
186 Se t.ex. kapitel 4 och kapitel 6.1. 
187 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 153: ”Fördragsbestämmelserna 

förbjuder inte bara öppen diskriminering inom unionen, utan även diskriminering som är dold 

(indirekt); dvs. regler som skenbart ställer upp andra regler än nationalitet för särbehandling, 

men som genom tillämpning av andra särskiljande kriterier faktiskt leder till samma resultat, 

dvs. en sakligt obefogad förmånsbehandlings av det egna landets invånare eller företag. Hit hör 

bl.a. oberättigade bosättnings- och språkkrav.” 
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medlemsstaterna. Utvisningen av romer i Frankrike, och för den delen också 

det svenska förfarandet att hyra bussar för tillbakaresa till sitt ursprungsland 

utgör snarare exempel på direkt diskriminering med grund i etnicitet. Etnicitet 

utgör en möjlig grund för kategorisering och därmed en möjlig grund för 

diskriminering, (se citat 166 i kapitel 6.1). 

Även om det är så att romerna i dessa situationer eventuellt inte ansökt om 

socialt bistånd och därför inte blivit föremål för en individuell prövning av 

tillräckliga tillgångar samt om vederbörande kan anses utgöra en belastning på 

hela det sociala biståndssystemet, som i Brey, så betyder inte det att en 

massutvisning av en grupp kan rättfärdigas. Medlemsstaterna ignorerar 

härigenom att uppehållsrätten tillkommer individen och således ska prövas 

individuellt.  

Som visat är likabehandlingsprincipen överordnad begreppet ekonomiskt icke 

aktiv, då begreppet endast existerar i teorin (Trojani188), principen riskeras 

därför att undergrävas då de individer som kategoriseras som ekonomiskt icke 

aktiva kan mista sin chans till individuell prövning av tillräckliga tillgångar i 

enlighet med Direktivets artikel 7.1.b.  

Två motstridiga synsätt uppstår ur ovanstående resonemang: EUD:s synsätt 

som är juridiskt och därför genom individuella prövningar understryker 

individens rättigheter samt politikernas synsätt som generaliserar individer till 

att tillhöra olika grupper – nationell medborgare vis á vis unionsmedborgare, 

ekonomiskt aktiv vis á vis ekonomiskt icke aktiv. Eftersom EU-rättens 

likabehandlingsprincip är överordnad medlemsstaternas eventuella 

bestämmelser som motverkar den fria rörligheten kommer medlemsstaternas 

försök att hindra den fria rörligheten för de ekonomiskt icke aktiva som grupp 

vara oförenliga med EU-rätten.  

8 Avslutande kommentar 

En av de fyra friheter i EU:s inre marknad är fri rörlighet för personer. Därför 

                                                 
188 Mål C-456/02, Trojani. 
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kommer den medlemsstat som inte vill använda sig av eller inbegripas i denna 

fria rörlighet tvingas lämna unionen såvida inte fördraget skrivs om.189 

Kampen mellan överstatlighet och medlemsstaternas suveränitet kvarstår – som 

visat framträder, vad medlemsstaterna tolkar som, överstatliga konsekvenser av 

EUD:s tolkning av unionsrätten på området fri rörlighet för personer, emedan 

medlemsstaterna vill upprätthålla de nationella gränserna. ”A post-national 

project like the EU, however, would require new concepts of solidarity 

reflecting that solidarity can no longer be conceived of as an exclusively 

national idea enforced by national boundaries and national law.”190  

Den fria rörligheten för personer inom unionen och nationalstaten står i mångt 

och mycket i motsats till varandra. Kanske kommer en fortsatt upplösning av 

medlemsstaternas gränser genom unionsmedborgares rörlighet inom unionen 

att leda till en ny förståelse av nationalstaten: ”The Roma as post-national 

people can be an example for all the theories of post-nationalism and EU 

citizenship, to test the EU ideals of unity, respect for diversity and human 

rights and freedom of movement.”191  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 Detta enligt Guild, Elspeth, Peers, Steve, Tomkin, Jonathan, The EU Citizenship Directive; 

A Commentary, s. 11. 
190 Lamping, Wolfram, Mission Impossible? Limits and Perils of Institutionalizing Post-

National Social Policy, i, Ross, Malcolm, Borgmann-Prebil, Yuri, Promoting Solidarity in the 

European Union, s. 49. 
191 Beasly von Burg, Alessandra, Free to Move but Nowhere to Go: The European Union and 

the Roma Population, s. 15. 
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