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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion till ämnet 

I följande uppsats kommer det att ges en bild av en typ av åtgärder med motsvarande 

verkan som kvantitativa importrestriktioner, vilka benämns som användningsregler. 

Åtgärder med motsvarande verkan kan definieras som nationella åtgärder som inverkar 

negativt på möjligheten att importera varor till en medlemsstat. Användningsregler kan 

beskrivas som nationella regler angående när, var, hur och av vem en vara får användas, 

efter att den införskaffats. Två typer av användningsregler kan urskiljas, utifrån de mål 

som analyserats i denna uppsats. Användningsregler som i hög grad begränsar rätten 

till att använda en viss vara och som i praktiken fungerar som handelshinder, eftersom 

de minskar intresset av att köpa varan i en viss medlemsstat. Detta försvårar 

möjligheten att sälja varan i nämnda medlemsstat. En annan typ av användningsregler 

består av nationella regelverk som påverkar näringsidkares möjligheter till 

marknadsetablering negativt. Angående användningsregler kan det konstateras att detta 

är en tämligen öppen kategori av åtgärder med motsvarande verkan som ofta kan 

jämföras med eller liknar andra typer av åtgärder med motsvarande verkan som 

produktregler och försäljningsformer. Dock förefaller inte detta påverka EU-

domstolens bedömning av användningsregler. Generellt kan det även fastslås angående 

de mål som analyserats i denna uppsats, att EU-domstolen har varit mer benägen att 

tillåta medlemsstater till avsteg från huvudregeln angående fri rörlighet för varor vid 

prövningar av den förstnämnda kategorin av användningsregler, än vid prövningar av 

den sistnämnda kategorin av användningsregler. Ett skäl till detta skulle kunna vara att 

den förstnämnda kategorin av användningsregler, tenderar att vara nära anknutna till de 

berättigandegrunder som medlemsstaterna argumenterar att de ska legitimeras utifrån.    

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom analyser av ett antal utvalda rättsfall, ge en 

ingående beskrivning av de nationella handelshindrande åtgärder som benämns som 

användningsregler samt av hur EU-domstolen betraktar denna typ åtgärder med 

motsvarande verkan (ÅMV) som kvantitativa importrestriktioner. Frågeställningen är 

formulerad enligt följande: Vad är användningsregler och hur förhåller de sig till andra 
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typer av åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner? Finns 

det någon tendens i EU-domstolens proportionalitetsbedömningar av 

användningsregler? Hur kan bedömningen av användningsregler påverkas, när 

användningsregler på olika sätt kan sättas i samband med andra typer av åtgärder med 

motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner? 

 

1.3 Avgränsningar och förtydliganden 

Den här studien utgår från analyser av ett antal mål, som avgjorts av EU-domstolen, 

angående användningsregler som har valts ut på grundval av att de illustrerar 

användningsregler tydligt. Det går inte att utesluta att studien skulle kunna utökas 

genom att fler mål analyserades, men omfånget av uppsatsen tillåter inte det. En annan 

fråga som är intressant men som inte behandlas, är vad som har hänt på nationell nivå 

efter avgörandena. Även i detta fall räcker inte omfånget av studien till.  

   Tre av målen som analyseras i denna uppsats har avgjorts utifrån resonemang som 

anknyter till ÅMV som kvantitativa importrestriktioner i form av produktkrav, det vill 

säga det har ställts nationella krav på anpassning av vissa produkter vilket inneburit att 

det blivit svårare att sälja produkterna på vissa nationella marknader. Denna uppsats 

utgör en studie i användningsregler och inte i produktregler. 

   Artikel 34 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) har äldre 

motsvarigheter. Den äldsta motsvarigheten är artikel 30 Fördraget om upprättandet av 

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). En senare motsvarighet är artikel 28 

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG). Dessa tre artiklar 

innehåller förbud mot kvantitativa importrestriktioner samt mot ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner, mellan medlemsstaterna. Artikel 36 FEUF innehåller ett antal 

samhällsintressen som kan berättiga till undantag från huvudregeln om fri rörlighet för 

varor i artikel 34 FEUF. Även denna bestämmelse har äldre motsvarigheter, i artikel 36 

EEG samt i artikel 30 EG. I mål C-473/98 Kemikalieinspektionen v Toolex Alpha AB 

som är en del av denna studie, är numreringen av artiklarna förvirrande. Artikel 30 EG 

i det målet motsvarar artikel 34 FEUF numera och artikel 36 EG motsvarar artikel 36 

FEUF numera. Detta bör läsaren ha i åtanke, vid läsning av uppsatsen. 
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1.4 Metod och material 

I denna uppsats används främst en systematisk metod där, olika rättsregler samt 

rättspraxis betraktas i sammanhang och förstås utifrån system och tolkningen utgår 

sedan från vad man kan utläsa genom dessa sammanställningar. Det går genom denna 

metod att visa både på enhetlighet och motsägelser i rättsliga sammanhang.1  Även 

traditionell rättsdogmatisk metod har till viss del använts, så till vida att olika rättskällor 

har studerats för att utläsa vad som utgör gällande rätt. 

   Analyser av EU-domstolens rättspraxis samt av generaladvokaternas förslag till 

avgöranden är viktiga i denna uppsats, eftersom det är främst genom analyser av dessa 

rättskällor som det går att dra slutsatser angående hur användningsregler betraktas av 

EU-domstolen. För att förstå rättspraxis, behöver även relevanta bestämmelser i EU:s 

fördrag beskrivas. Fokus ligger främst på dessa rättsregler i uppsatsen, men både 

direktiv samt vissa nationella bestämmelser beskrivs för att det ska vara möjligt att 

förstå helheten. Doktrin spelar en stor roll i uppsatsen, för att förstå hur de olika 

bestämmelserna fungerar och tillämpas. Det källmaterial som har den största betydelsen 

är dock EU-domstolens rättspraxis. 

 

1.5 Disposition 

I kapitel två beskrivs den relevanta bakgrunden till studien, genom att en beskrivning 

ges av det övergripande förhållandet mellan EU:s rättsliga normer samt av de 

grundläggande reglerna angående fri rörlighet för varor. I avsnittet angående 

förhållandet mellan normer, beskrivs även nationella rättsreglers förhållande till EU:s 

rättsregler. Bakgrunden innehåller även en generell beskrivning av den EU-rättsliga 

proportionalitetsprincipen. I kapitel tre beskrivs olika kategorier av ÅMV som 

kvantitativa importrestriktioner. I detta kapitel introduceras och analyseras begreppet 

användningsregler, för första gången i uppsatsen. Kapitel fyra innehåller en beskrivning 

av de berättigandegrunder som kan åberopas av medlemsstaterna inför EU-domstolen, 

för att legitimera nationella handelshindrande åtgärder. I Kapitel fem ges en fördjupad 

beskrivning av den proportionalitetsbedömning som EU-domstolen genomför, när 

medlemsstaternas berättigandegrunder vägs mot intresset av fri rörlighet för varor. 

                                                 
1 Se exempelvis Hellner, Jan, Rättsteori En introduktion, 2 u., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 

78 f. 
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Proportionalitetsbedömningen fyller funktionen att avgöra vilket intresse som väger 

tyngst. I kapitel sex genomförs en analys av EU-domstolens 

proportionalitetsbedömningar i mål där användningsregler prövats. I detta kapitel 

åskådliggörs även användningsreglers förhållande till andra typer av ÅMV som 

kvantitativa importrestriktioner. Detta förhållande belyses även delvis i kapitel tre. 

Slutligen följer slutsatserna samt en slutdiskussion angående den framtida utvecklingen 

i kapitel sju. 
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2. Bakgrund - Konstitutionell struktur, normhierarki samt 

översiktlig beskrivning av regelverket angående fri rörlighet för 

varor 

 

2.1 Allmänt om EU:s rättsliga regelverk och normhierarki 
  

2.1.1 Förhållandet mellan primärrätt och sekundärrätt 

EU:s rättssystem utgår från en normhierarki. Det bör noteras att Europarätten är 

integrerad i de nationella rättsordningarna. Genom rättskälleläran definieras EU-rätten.  

Högst upp i det hierarkiska systemet återfinns den så kallade primärrätten. Fördraget 

om Europeiska unionen (FEU), FEUF och Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (Rättighetsstadgan) räknas som en del av primärrätten. 

Rättsreglerna i dessa fördrag är ofta tämligen allmänt formulerade (i synnerhet 

artiklarna i FEU).2 Under primärrätten finns sekundärrätten som till största delen utgörs 

av förordningar, direktiv och beslut. När EU-domstolen meddelar en dom utifrån en 

sekundärrättslig rättsregel, får tolkningen aldrig stå i strid med primärrätten.3 

 

2.1.2 EU-rättens företräde framför nationell rätt 

EU:s rättsakter har företräde framför nationell rätt, enligt tilläggsprotokoll 17 

Förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit 

Lissabonfördraget undertecknat 13 december 2007, A. Förklaringar om bestämmelser i 

fördragen. I allmänhet har bestämmelser i fördragen (primärrätt) samt förordningar 

direkt effekt, vilket innebär att rättigheter som kan härledas ur bestämmelserna kan 

åberopas direkt gentemot nationella domstolar och myndigheter. Oftast har direktiv 

indirekt effekt och måste implementeras av medlemsstaterna för att kunna åberopas. 

Medlemsstaterna kan dock inte bortse från bestämmelser i direktiv, endast på grund av 

att de inte implementerats. Enligt EU-domstolens rättspraxis är det obligatoriskt att om 

en nationell domstol kan välja mellan fler än en juridisk lösning i ett fall, ska den 

lösning som stämmer bäst överens med EU-rätten väljas. Denna skyldighet gäller både 

för nationella myndigheter och domstolar vid rättstillämpning och skyldigheten 

                                                 
2 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 

47 ff. 
3 Bernitz, s. 54 f. 
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omfattar även rättsakter med indirekt effekt som exempelvis direktiv.4 I denna studie 

kommer fokus främst att ligga på den primärrättsliga bestämmelsen artikel 34 FEUF. 

 

2.1.3 Kravet på en samstämmig rättstillämpning 

Kravet på en samstämmig rättstillämpning omfattar inte endast att sekundärrätten inte 

får stå i strid primärrätten. I ett stort antal mål har EU-domstolen betonat vikten av en 

samstämmig rättstillämpning vid tillämpning av unionsrätten. EU-domstolen har i mål 

C-249/83 Parti écologiste ”Les Verts” v European Parliament uttalat att det ska kunna 

kontrolleras att alla ”rättsakter” på både nationell nivå och EU-nivå inte står i strid med 

primärrätten.5  Ett viktigt fall i sammanhanget är också mål C-314/85 Foto-Frost v 

Hauptzollamt Lübeck-Ost där EU-domstolen fastslog att en nationell domstol inte kan 

upphäva EU:s rättsakter och motiverade detta med kravet på att tillämpningen av de 

unionsrättsliga rättsreglerna är samstämmig. Det är EU-domstolens uppgift att 

kontrollera att EU-rätten tillämpas på ett enhetligt sätt och att kravet på rättssäkerhet 

inom den unionsrättsliga rättstillämpningen upprätthålls.6  I ett nyare avgörande, de 

förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League Ltd and 

Others v QC Leisure and Others and Karen Murphy v Media Protection Services Ltd 

fastslog EU-domstolen att det är nödvändigt att begrepp i olika rättsakter (i det här fallet 

direktiv) tolkas på ett samstämmigt sätt, såvida det inte uttryckligen framförts av 

unionslagstiftaren att en annan tolkning ska göras.7 

   Ett bra exempel på hur kravet på samstämmighet visar sig på flera rättsliga nivåer, 

finns i mål C-142/05 Åklagaren v Percy Mickelsson and Joakim Roos (från och med nu 

benämnt som Mickelsson och Roos i texten). Två män (vilka målet är uppkallat efter) 

åtalades vid Luleå tingsrätt för att ha kört vattenskoter inom ett område där användning 

av vattenskotrar var förbjuden. Grunden för det svenska åtalet fanns i Förordning 

(1993:1053) om användning av vattenskoter (vattenskoterförordningen). De åtalade 

försvarade sig med att anföra att reglerna i vattenskoterförordningen stred mot dels 

                                                 
4 Bernitz, s. 99 ff. 
5 Mål C-249/83 Parti écologiste ”Les Verts” v European Parliament, ECLI:EU:C:1986:166, punkt 23. 
6 Mål C-314/85 Foto-Frost v Hauptzollamt Lübeck-Ost, ECLI:EU:C:1987:452, punkt 15-16, se även: 

Koen, Lenaerts, The rule of law and the coherence of the judicial system of the European union, 

Common Market Law Review, vol 44, 2007, s. 1632, 

“https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=COLA2007138&PHPSESSID=k88idnilaaeu

rca0g9e0qmp0l3”. 
7 De förenade målen C-403/08 samt C-429/08 Football Association Premier League Ltd and Others v 

QC Leisure and Others and Karen Murphy v Media Protection Services Ltd, ECLI:EU:C:2011:631, 

punkt 188.  
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artikel 28 EG (numera artikel 34 FEUF) och dels mot Europaparlamentets och rådets 

direktiv 94/25 av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 

andra författningar i fråga om fritidsbåtar (fritidsbåtsdirektivet). Luleå tingsrätt begärde 

ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att få klargjort huruvida de svenska 

reglerna stred mot EU:s rättsliga regelverk.8 

   Artikel 2.2 i fritidsbåtsdirektivet direktivet är formulerad enligt följande: 

 

”Bestämmelserna i detta direktiv skall inte hindra medlemsstaterna från att i enlighet med [EG-fördraget] 

anta bestämmelser om navigering i vissa vatten i syfte att skydda miljön och vattenvägarnas uppbyggnad 

och att trygga säkerheten på dessa, förutsatt att detta inte kräver ändringar av de båtar som är i 

överensstämmelse med detta direktiv.” 

    

I 2 § vattenskoterförordningen framgår det att: ”Vattenskotrar får användas endast i 

allmän farled och i sådana vattenområden som avses i 3 § första stycket.” Dessa 

vattenområden anges mer detaljerat i 3 § st 1 vattenskoterförordningen: 

 

”Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka vattenområden i länet, utöver allmänna farleder, som 

vattenskotrar får användas i. Sådana föreskrifter skall dock alltid meddelas för: 

1) vattenområde som är så starkt påverkat annan mänsklig verksamhet att tillkommande buller och 

andra störningar från vattenskoteranvändning inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för 

allmänheten eller miljön, 

1) vattenområde utan närhet till bostadsområde eller friluftsområde och som har ringa värde för 

natur- och kulturmiljövården, biologisk mångfald, friluftslivet, fritidsfisket eller yrkesfisket, 

och 

2) annat vattenområde där vattenskoteranvändning inte medför olägenheter för allmänheten 

genom buller eller andra störningar och inte heller medför risk för skador eller störningar av 

betydelse för djur- eller växtlivet eller spridande av smittsamma sjukdomar.”     

 

EU-domstolen fastslog att de svenska reglerna i vattenskoterförordningen var förenliga 

med fritidsbåtsdirektivet, eftersom det var tillåtet för medlemsstaterna att förbjuda 

körandet av vattenskotrar inom vissa områden i syfte att skydda miljön. 9  Vid en 

genomläsning av ordalydelsen i den citerade texten från fritidbåtsdirektivet och 

vattenskoterförordningen går det att observera grunden för EU-domstolens resonemang. 

                                                 
8 Mål C-142/05 Åklagaren v Percy Mickelsson and Joakim Roos, ECLI:EU:C:2009:336, punkterna 14-

15.   
9Mickelsson och Roos, punkterna 20-22. 
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Den svenska begränsningen i vattenskoterförordningen utgår från miljöskydd, vilket är 

ett ändamål som anges i artikel 2.2 fridsbåtsdirektivet. 

   EU-domstolen bedömde även huruvida de svenska reglerna i 

vattenskoterförordningen, skulle betraktas som ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner enligt artikel 28 EG. 10  De svenska rättsreglerna i 

vattenskoterförordningen bedömdes i två led gentemot EU-rättsliga regler. Det utreddes 

huruvida de stod i strid med fritidbåtsdirektivet (sekundärrätten) samt med artikel 28 

EG (primärrätten). Primärrätten har, som sagt, alltid företräde. Rättstillämpningen ska 

vara konsekvent överensstämmande med primärrätten ända ned till den nationella 

rättstillämpningen. 

 

2.1.4 EU-rättens förhållande till målsättningsbestämmelserna i FEU 

I FEU finns det ett antal viktiga artiklar angående EU:s värderingar och målsättningar 

som har betydelse vid tillämpningen av unionens rättsregler. Det räknas upp ett antal 

viktiga värden i artikel 2 FEU som är fundamentala för hela unionen, exempelvis: ”[…] 

frihet, demokrati och jämlikhet […]”. I artikel 9 FEU framgår det bland annat 

att: ”Unionen ska i all sin verksamhet respektera principen om jämlikhet mellan sina 

medborgare [...]”. I artikel 10.1 FEU anges det att: ”Unionens sätt att fungera ska bygga 

på representativ demokrati.” Dessa tre bestämmelser utgör exempel på artiklar i FEU 

som beskriver EU:s mål och värderingar. All rättstillämpning ska genomföras i 

överensstämmelse med dessa bestämmelser som ska genomsyra all EU:s verksamhet.11     

 

2.2 Fri rörlighet för varor under primärrätten 

Artikel 18.1 FEUF är formulerad enligt följande: ”Inom fördragens tillämpningsområde 

och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördragen, ska 

all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.” Det är aldrig tillåtet för en 

stat att sätta upp hinder för import av en vara från en annan medlemsstat, enbart på 

grund av att varan är producerad i den medlemsstaten. 

   I artikel 34 FEUF framgår det att: ”Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder 

med motsvande verkan ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna.” I Mål C-2/73 

                                                 
10 Mickelsson och Roos, punkterna 23-44 
11 Chalmers, Damian, Davis, Gareth, Monti, Giorgio, European Union Law, 3 u., Cambridge University 

Press, Cambridge, 2014, s. 42 f. 
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Geddo v. Ento Nationale Rissi beskrivs kvantitativa restriktioner enligt 

följande: ”Förbudet mot kvantitativa restriktioner avser åtgärder som, alltefter 

omständigheterna, har karaktären av totalt eller partiellt förbud mot import, export eller 

transitering.”12 Det är generellt inte tillåtet för en medlemsstat att vidta åtgärder som 

begränsar hur stora kvantiteter av en vara som får importeras till medlemsstaten, från 

en annan medlemsstat. Artikel 34 FEUF har vertikal direkt effekt och den kan åberopas 

gentemot ett stort antal statliga rättssubjekt. Huruvida artikel 34 FEUF har horisontell 

direkt effekt är omtvistat och ligger utanför den här studiens omfång.13 

   Artikel 35 FEUF är formulerad på ett motsvarande sätt som artikel 34, men i denna 

bestämmelse framgår det istället att kvantitativa exportrestriktioner mellan 

medlemsstaterna är förbjudna. Det är vanligare att det uppstår konflikter som relaterar 

till reglerna i artikel 34 FEUF, eftersom stater i allmänhet är mer restriktiva när det 

gäller att tillåta import än att tillåta export.14 Det finns många historiska exempel på 

stater som genom importrestriktioner av olika slag försöker skydda sin egen marknad. 

   Termen ÅMV som kvantitativa restriktioner används för att beskriva nationella 

åtgärder som på olika sätt får effekter som i praktiken gör att åtgärderna fungerar som 

kvantitativa restriktioner. På ett generellt plan kan de åtgärder som faller in under 

tillämpningsområdet för artikel 34 FEUF delas in i tre underkategorier, produktregler, 

försäljningsformer samt en tredje grupp av restriktioner som inte låter sig sorteras in 

under de två första kategorierna och som ofta kan klassificeras med hjälp av 

Dassonvilleformeln (en utförligare beskrivning av Dassonvilleformeln ges i avsnitt 

3.2).15 

   Analysen av artikel 34 FEUF är i denna studie uppdelad i tre delar. Först kommer 

tillämpbarheten av artikeln att beskrivas och sedan olika berättigandegrunder som kan 

ge medlemsstaterna rätt att avvika från huvudregeln. Slutligen kommer det att ges en 

beskrivning av den proportionalitetsbedömning som genomförs av EU-domstolen, vid 

fall då intresset av fri rörlighet för varor mellan medlemsstaterna vägs mot 

berättigandegrunder.   

 

                                                 
12 Mål C-2/73 Geddo v Ento Nationale Rissi, ECLI EU C:1973:89, punkt 7. 
13 Barnard, Catherine, The substantive law of the EU The Four Freedoms, 4 u., Oxford University 

Press, Oxford, 2013, s. 77 f. 
14 Barnard, s. 72. 
15 Chalmers, s. 756 ff. 
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2.3 Proportionalitetsprincipen 

EU-domstolens proportionalitetsbedömning som det hänvisades kort till i föregående 

avsnitt, tar sin utgångspunkt i den konstitutionella princip som benämns som 

proportionalitetsprincipen. Principen och dess funktion beskrivs i artikel 5 FEU. I 

artikel 5.1 FEU framgår det att: ”Principen om tilldelade befogenheter ska styra 

avgränsningen av unionens befogenheter. Principerna om subsidiaritet och 

proportionalitet ska styra utövandet av dessa befogenheter.” I artikel 5.4 FEU ges en 

beskrivning av innebörden av proportionalitetsprincipen: ”Enligt proportionalitets-

principen ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad som är 

nödvändigt för att nå målen i fördragen. Unionens institutioner ska tillämpa 

proportionalitetsprincipen i enlighet med protokollet om tillämpning av subsidiaritets- 

och proportionalitetsprinciperna.” I artikel 52.1 Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) (rättighetsstadgan) framgår det att vid 

inskränkningar av rättigheterna i stadgan, måste hänsyn tas till proportionalitets-

principen. 

   Proportionalitetsprincipen har stor betydelse inom hela EU:s juridiska system. 

Bedömningen av huruvida en åtgärd är proportionerlig genomförs generellt genom en 

bedömning av huruvida åtgärden uppfyller tre krav. Det bedöms om åtgärden är 

ändamålsenlig. Åtgärden måste också vara nödvändig, vilket innebär att det inte får 

finnas mindre ingripande alternativa åtgärder som kan användas för att uppnå målet 

med åtgärden. De positiva effekterna som uppstår till följd av åtgärden måste vara 

proportionerliga i relation till de negativa effekterna som uppstår till följd av åtgärden. 

Sammanfattningsvis måste åtgärder stå i rimlig proportion till det eftersträvade målet. 

När EU-domstolen bedömer om medlemsstaterna har legitima skäl för att begränsa den 

fria rörligheten, har proportionalitetsbedömningen en mycket viktig funktion i 

sammanhanget.16        

 

 

 

    

 

                                                 
16 Bernitz, s. 157 f. 
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3. Artikel 34 FEUF och kategoriseringar av olika typer av ÅMV 
 

3.1 Introduktion till kapitel 3 

I detta kapitel kommer det att ges en ingående beskrivning av begreppet ÅMV som 

kvantitativa importrestriktioner. I grunden handlar det om att avgöra huruvida en 

nationell åtgärd utgör ett hinder mot import av varor från andra medlemsstater enligt 

artikel 34 FEUF. Det rör sig dock inte alltid om tydliga nationella regler som förbjuder 

import av varor från andra medlemsstater, utan ofta handlar det om att bedöma om en 

nationell åtgärd utgör en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 34 

FEUF eller enligt äldre motsvarande artiklar till artikel 34 FEUF. Därför kommer det i 

följande kapitel att ges en beskrivning av hur man avgör om en nationell åtgärd utgör 

en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner, samt en fördjupad beskrivning av 

begreppen produktregler, försäljningsformer och användningsregler. 

 

3.2 Begreppet ÅMV och Dassonvilleformeln 

 

3.2.1 Dassonville   

Ett viktigt rättsfall där ÅMV definieras är mål C-8/74 Procureur du Roi v. Benoît and 

Gustave Dassonville (från och med nu benämnt som Dassonville i texten). I detta mål 

bedömde EU-domstolen huruvida en belgisk nationell förordning som förbjöd import 

av varor från andra medlemsstater, i de fall då en vara importerats till den 

medlemsstaten från en tredje medlemsstat och inte åtföljdes av ett ursprungsintyg 

utfärdat i det land från vilket varan först exporterades, utgjorde en ÅMV som 

kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 30 EEG (numera artikel 34 FEUF). I det 

aktuella fallet hade en belgisk näringsidkare importerat whisky från Frankrike till 

Belgien. Whiskyn hade importerats till Frankrike från Skottland, där den först 

tillverkats. Den belgiske näringsidkaren i fråga saknade ett ursprungsintyg utfärdat i 

Storbritannien. EU-domstolen fastslog att den aktuella regeln skulle benämnas som en 

ÅMV som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 30 EEG.17 Vidare definierades 

begreppet ÅMV enligt följande: ”Alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan 

utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom 

                                                 
17 Mål C-8/74 Procureur du Roi v Benoît and Gustave Dassonville, ECLI:EU:C:1974:82, punkterna 1-

18. 
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gemenskapen skall anses som åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa 

restriktioner.”18 EU-domstolen öppnade dock för att medlemsstater med hänvisning till 

konsumentskydd kan tillåtas införa regler för att kunna säkerställa korrekt 

ursprungsmärkning av varor: ”[…] förutsatt att åtgärderna är rimliga och att de bevis 

som krävs inte har till följd att handeln mellan medlemsstaterna hindras och att de 

följaktligen är tillgängliga för alla deras medborgare.”19 

   Noterbart är att denna definition av ÅMV är bred och kan omfatta ett stort antal 

åtgärder. I sammanhanget bör det nämnas att vid tidpunkten för den här domen var flera 

av medlemsstaterna mer benägna än idag att vidta protektionistiska åtgärder, för att 

skydda sin inhemska marknad från utländsk konkurrens. Det var därför nödvändigt för 

EU-domstolen att formulera en bred definition, eftersom det gav bättre möjligheter till 

att stävja protektionistiskt beteende från medlemsstaternas sida.20    

 

3.2.2 Tillämpningen av Dassonvilleformeln 

Många nationella åtgärder faller, som sagt, inom ramen för den definition av ÅMV som 

formulerades av EU-domstolen i Dassonville. Även åtgärder som potentiellt kan 

påverka handel mellan medlemsstater eller åtgärder som påverkar handeln indirekt kan 

betecknas som ÅMV. 

   En bra överblick över hur Dassonvilleformeln tillämpas, går att finna i mål C-249/81 

Commission of the European Communities v Ireland (från och med nu benämnt som 

Buy Irish i texten). I detta mål stödde den irländska regeringen en kampanj där irländska 

konsumenter uppmanades att köpa irländska varor. EU-domstolen fastslog att agerandet 

utgjorde en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 30 EEG, eftersom 

kampanjen potentiellt skulle kunna få irländska konsumenter att undvika att köpa 

produkter från andra medlemsstater. Den skulle även kunna få effekten att irländska 

företag blev mindre villiga att importera varor från andra medlemsstater.21 

I den ovan citerade texten från Dassonville används termen ”handelsregler” vid 

definitionen av ÅMV, men i artikel 34 FEUF används uttrycket ”åtgärder”. Den senare 

termen är mer rättvisande, eftersom en ÅMV inte nödvändigtvis behöver vara liktydig 

                                                 
18 Dassonville, punkt 5. 
19 Dassonville, punkt 6. 
20 Chalmers, s. 757 ff. I denna källa nämns och kommenteras också de delar av Dassonville som finns 

citerade under denna rubrik. 
21 Mål C-249/81 Commission of the European Communities v Ireland, ECLI:EU:C:1982:402, 

punkterna 1-30.   
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med en handelsregel. I Buy Irish kan den irländska regeringens handlande inte beskrivas 

som stiftande av en handelsregel, utan stödet till kampanjen liknar snarare en åtgärd. I 

samma citerade passus från Dassonville används uttrycket ”handelsregler antagna av 

medlemsstater”. Enligt rättspraxis från EU-domstolen är det inte nödvändigt att det rör 

sig om renodlade rättsregler som är antagna av medlemsstater, för att åtgärder ska kunna 

betraktas som ÅMV. I Buy Irish startades kampanjen exempelvis av ett företag, men 

den irländska regeringen var involverad i att organisera och sponsra kampanjen.22 

 

3.3 Cassis de Dijon och begreppet produktregler  
 

3.3.1 Cassis de Dijon  

Mål C-120/78 Rewe-Zentral-AG Köln v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 

(från och med nu benämnt som Cassis de Dijon i texten) har fått stor betydelse för den 

typ av ÅMV som benämns som produktregler. I detta mål utmanade ett franskt företag 

tysk alkohollagstiftning, enligt vilken det förelåg ett krav på en lägsta alkoholhalt för 

vissa alkoholhaltiga drycker. Enligt det franska företaget gjorde den tyska 

lagstiftningen det svårare för dem att marknadsföra sina produkter i Tyskland, eftersom 

dessa hade en något lägre alkoholhalt än vad som var föreskrivet i den tyska 

lagstiftningen. Lagstiftningen utgjorde därför en ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner enligt artikel 30 EEG. Tyskland försvarade lagstiftningen med att 

den fick som effekt att inte lättdruckna likörer med låga alkoholhalter, i allt för stor 

omfattning, marknadsfördes på den tyska marknaden. Ett stort utbud av sådana drycker 

på marknaden, skulle innebära en större risk för att människor utvecklade 

alkoholberoende. Dessutom anförde Tyskland att avskaffandet av den aktuella 

lagstiftningen, skulle medföra otillbörliga konkurrensfördelar för vissa näringsidkare. 

Tillverkare av drycker med lägre alkoholhalt skulle få en fördel gentemot tillverkare av 

drycker med högre alkoholhalt, eftersom alkohol beskattades. EU-domstolen ansåg 

dock att ett nationellt krav på en lägsta alkoholhalt inte kan sägas vara av så pass stort 

allmänt intresse, att det är viktigare än den fria rörligheten för varor. Domstolen fastslog 

därför att den tyska lagstiftningen utgjorde en ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner.23 

                                                 
22 Barnard, s. 74 ff. 
23 Mål C-120/78 Rewe-Zentral-AG Köln v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, 

ECLI:EU:C:1979:42, punkterna 1-15. 
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3.3.2 Principen om ömsesidigt erkännande 

Genom Cassis de Dijon skapade EU-domstolen principen om ömsesidigt erkännande. 

Denna princip har fått en stor betydelse för den unionsrättsliga synen produktregler. 

Enligt principen om ömsesidigt erkännande måste EU:s medlemsstater acceptera andra 

länders produkter, även om dessa produkter på vissa sätt är annorlunda än de inhemskt 

producerade produkterna. Företag kan räkna med att, genom att uppfylla 

produktionsstatens krav blir det möjligt för dem att exportera sina produkter till alla 

andra medlemsstater utan att behöva kalkylera med risken att en medlemsstat stoppar 

importen av deras varor med hänvisning till inhemska regler. Principen om ömsesidigt 

erkännande har blivit en allmän rättsprincip inom unionsrätten och är viktig även inom 

många andra områden än produktstandard.24 

    

3.4 Fallet Keck och begreppet försäljningsformer  
 

3.4.1 Keck    

I de förenade målen C-267/91 och C-268/91 Criminal proceedings against Bernard 

Keck and Daniel Mithouard (från och med nu benämnt som Keck i texten) hade de två 

personer som fallet är uppkallat efter återförsålt importerade varor i Frankrike till 

underpris i oförändrat skick. Affärsverksamheten var olagligt i Frankrike, men Keck 

och Milthouard åberopade till sitt försvar att den bestämmelse som gjorde detta olagligt 

var oförenlig med artikel 30 EEG. EU-domstolen hänvisade till Dassonvilleformeln 

som gällande rätt. Dock konstaterade domstolen, att i detta fall var förbudet tillämpligt 

på alla varor och inte endast på importerade varor. Domstolen påpekade att artikel 30 

EEG åberopats extremt ofta av olika företag mot alla statliga regler som skulle kunna 

tänkas inskränka deras kommersiella verksamhet. EU-domstolen ansåg därför att det 

fanns ett behov av nya och tydliga regler angående tillämpningen av denna artikel. 

Domstolen fastslog att det var tillåtet att, genom utformande av nationella regler, 

besluta om inskränkningar och förbud angående vissa försäljningsformer.25 Följande 

formulering i Keck beskriver det förtydligande som EU-domstolen ville åstadkomma: 

 

                                                 
24 Chalmers, s. 776 ff. 
25 De förenade målen C-267/91 och C-268/91 Criminal proceedings against Bernard Keck and Daniel 

Mithouard, ECLI:EU:C:1993:905, punkterna 1-17. 
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”Däremot är tillämpningen på varor från andra medlemsstater av nationella bestämmelser, som begränsar 

eller förbjuder vissa försäljningsformer, i motsats till vad domstolen hittills slagit fast inte ägnad att direkt 

eller indirekt, faktiskt eller potentiellt hindra handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i 

Dassonville-domen (dom av den 11 juli 1974 i mål 8/74, Rec. 1974, s. 837), förutsatt att dessa 

bestämmelser gäller för samtliga berörda näringsidkare som bedriver verksamhet inom det nationella 

territoriet och förutsatt att de såväl rättsligt som faktiskt påverkar avsättningen av inhemska varor och 

varor från andra medlemsstater på samma sätt.”26 

 

Om reglerna är utformade på det sättet faller de uppenbarligen inte in under 

tillämpningsområdet för artikel 34 FEUF (i detta fall artikel 30 EEG), förutsatt att de 

två ovan citerade kriterierna är uppfyllda. Om EU-domstolen fastslår att en nationell 

rättsregel angående försäljningsformer inte uppfyller de två kriterierna som beskrivs i 

Keck, betraktas åtgärden som en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner.27 

 

3.4.2 En fördjupad analys av begreppet försäljningsformer 

I och med fallet Keck uppkom frågan om hur man definierar termen försäljningsformer. 

Det går inte att ge någon helt uttömmande definition, men det finns ett flertal fall som 

förtydligar innebörden av termen. I mål C-368/95 Vereinigte Familiapress 

Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH v Heinrich Bauer Verlag (från och med nu 

benämnt som Familiapress i texten) beskrivs skillnaden mellan produktregler och 

försäljningsformer. I målet hade en tidning utlyst två tävlingar där deltagarna kunde 

vinna priser i form av en summa pengar. Tävlingen stred mot österrikisk lagstiftning, 

enligt vilken det inte var tillåtet med utdelning av priser utan motprestation vid 

försäljning av varor och tjänster. Österrike menade att rättsregeln utgjorde en regel 

angående försäljningsformer. Detta accepterades inte av EU-domstolen som 

konstaterade att rättsregeln utgjorde en produktregel, eftersom den innehöll föreskrifter 

angående en produkts innehåll.28  En produktregel relaterar till en produkts fysiska 

egenskaper. Det kan också exempelvis röra sig om krav på att en produkt måste märkas 

eller förpackas på ett visst sätt. Regler angående försäljningsformer är regler som endast 

reglerar hur varor får säljas eller marknadsföras.29 

                                                 
26 Keck, punkt 16. 
27 Barnard, s. 134. 
28 Mål C-368/95, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH v Heinrich Bauer 

Verlag, ECLI:EU:C:1997:325, punkterna 1-34. 
29 Chalmers, s. 790, Se även Familliapress, punkterna 1-34 (i synnerhet punkterna 10-11). 



19 

 

Om nationella bestämmelser reglerar under vilka tidpunkter varor får säljas, betraktas 

de i många fall som regler angående försäljningsformer.30 I de förenade målen C-69/93 

och C-258/93 Punto Casa SpA v Sindaco del Comune di Capena and Comune di 

Capena and Promozioni Polivalenti Venete Soc. coop. arl (PPV) v Sindaco del Comune 

di Torri di Quartesolo and Comune di Torri di Quartesolo drev italienska myndigheter 

en brottmålsprocess mot två matvarubutiker som höll öppet under söndagar, vilket var 

förbjudet enligt italiensk lag. De berörda butikerna anförde att den italienska 

lagstiftningen stod i strid med artikel 30 EEG, det vill säga att den utgjorde en ÅMV 

som kvantitativa importrestriktioner. I detta fall fastslog EU-domstolen att den 

italienska lagstiftningen reglerade försäljningsformer och att det inte förelåg något brott 

mot de två obligatoriska kriterierna från Keck.31 

   Nationella bestämmelser som föreskriver att vissa varor endast får säljas på vissa 

typer av försäljningsställen, är ett annat exempel på en kategori av nationella regler som 

EU-domstolen kan betrakta som regler angående försäljningsformer. I mål C-391/92 

Commission of the European Communities v Hellenic Republic (från och med nu 

benämnt som Kommissionen mot Grekland i texten) föreskrev en grekisk förordning att 

mjölk avsedd för spädbarn endast fick säljas på apotek. EU-kommissionen betraktade 

detta som ett brott mot artikel 30 EEG och hävdade att förordningen utgjorde en ÅMV 

som kvantitativa importrestriktioner. EU-domstolen ansåg dock att den grekiska 

förordningen endast reglerade på vilka försäljningsställen modersmjölksersättning fick 

säljas. Det fastslogs att förordningen innehöll regler angående försäljningsformerna för 

modersmjölksersättning, att alla relevanta näringsidkare påverkades samt att 

bestämmelsen både juridiskt och i praktiken påverkade varor från andra medlemsstater 

och inhemska varor på samma sätt.32 I detta mål behandlades således inte nationella 

bestämmelser som anknöt till en produkts fysiska egenskaper. 

Nationella regler som begränsar företags rätt till marknadsföring och reklam, betraktas 

ofta av EU-domstolen som regler angående försäljningsformer.33 Att regler angående 

marknadsföring och reklam faller in under definitionen för denna kategori av nationella 

                                                 
30 Barnard, s. 129. 
31 De förenade målen C-69/93 och 258/93 Punto Casa SpA v Sindaco del Comune di Capena and 

Comune di Capena and Promozioni Polivalenti Venete Soc. coop. arl (PPV) v Sindaco del Comune 

di Torri di Quartesolo and Comune di Torri di Quartesolo, ECLI:EU:C:1994:226, punkterna 1-16. 
32 Mål C-391/92 Commission of the European Communities v Hellenic Republic, 

ECLI:EU:C:1995:199, punkterna 1-21. 
33 Barnard, s. 129-130 (Barnard beskriver även Punto Casa samt Commission of the European 

Communities v Hellenic Republic i det textavsnitt som det hänvisas till i denna fotnot). 
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åtgärder, har kritiserats med argumentet att sådana regler ofta har en stor inverkan på 

den fria rörligheten för varor. Det kan vara enklare att anpassa sig till en medlemsstats 

produktregler, än att anpassa sig till en medlemsstats regler angående exempelvis 

genom vilka informationskanaler det är tillåtet att marknadsföra produkter.34 

 

3.5 Begreppet användningsregler 
 

3.5.1 Definition  

I artikeln Mickelsson: två män på vattenskoter upp-och-ner på fri rörlighet för varor 

av Mattias Derlén och Jonas Lindholm definieras användningsregler som: ”[…] 

nationella åtgärder som begränsar hur, när, var och av vem en viss produkt får 

användas.” 35  Ett annat kriterium som tillkommer till denna definition är att 

användningsregler begränsar rätten till användning av en vara först efter att varan 

införskaffats, vilket kommer att visas i beskrivningen av målen i detta kapitel. Det bör 

även klargöras att en nationell regel inte behöver reglera hur, när, var och av vem en 

vara får användas för att räknas som en användningsregel. I de mål som beskrivs i detta 

avsnitt framträder användningsregler som inte uppfyller alla dessa kriterier, utan 

snarare ett eller två av kriterierna. 

 

3.5.2 Mickelsson och Roos 

När EU-domstolen i Mickelsson och Roos bedömde huruvida de svenska 

bestämmelserna i vattenskoterförordningen utgjorde ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner enligt artikel 28 EG, resonerade domstolen angående 

användningsregler. Det var tillåtet att sälja, marknadsföra och köpa vattenskotrar i 

Sverige. EU-domstolen utredde huruvida de omfattande svenska förbuden mot 

användning av vattenskotrar i svenska vatten, kunde innebära att de svenska reglerna 

för användning av vattenskotrar i praktiken fungerade som ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner. Användning av vattenskotrar var endast tillåten i allmänna farleder 

i Sverige. EU-kommissionen samt de två tilltalade anförde att det var farligt att använda 

vattenskotrar i dessa farleder, eftersom de trafikerades av stora tunga fartyg. Den största 

andelen av Sveriges territorialvatten var dessutom inte allmänna farleder. Domstolen 

                                                 
34 Chalmers, s. 789. 
35 Derlén, Mattias, Lindholm, Jonas, Mickelsson: två män på vattenskoter vänder upp-och-ner på fri 

rörlighet för varor, Svensk Jurist Tidning, häfte 10, 2009, s. 1073, ”http://svjt.se/svjt/2009/1072”. 
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fastslog därför, att det i praktiken var svårt att använda vattenskotrar i Sverige. Det 

konstaterades att reglerna påverkade de svenska konsumenternas vilja att köpa 

vattenskotrar negativt, vilket i sin tur medförde att de svenska reglerna kom att betraktas 

som ÅMV som kvantitativa importrestriktioner. Regler som begränsar möjligheten att 

använda en vara behöver inte nödvändigtvis särbehandla varor från andra 

medlemsstater negativt för att betraktas som ÅMV som kvantitativa importrestriktioner, 

fastslog EU-domstolen. Användningsregler kan nämligen, som sagt, påverka 

konsumenters vilja att köpa en viss vara vilket kan inverka negativt på möjligheten att 

sälja varan i en medlemsstat. 36  I detta mål åberopade Sverige att det nationella 

regelverket var legitimt med hänvisning till berättigandegrunden miljöskydd, vilket till 

stor del accepterades av EU-domstolen (proportionalitetsbedömningen i detta mål 

beskrivs i avsnitt 6.2.1).37 

 

3.5.3 Kommissionen mot Italien 

I mål C-110/05 Commission of the European Communities v Italian Republic (från och 

med nu benämnt som Kommissionen mot Italien i texten) bedömdes en italiensk 

användningsregels förenlighet med EU:s primärrätt. EU-domstolen fastslog att det inte 

hade antagits några harmoniserande rättsakter på unionsnivå som kunde användas vid 

bedömningen av den italienska åtgärden. I detta fall handlade det om ett förbud mot att 

köra motorcyklar med släpvagnar. Det var tillåtet att köpa en släpvagn men inte att 

använda den på det sätt som avses, det vill säga fäst vid en motorcykel i trafik. EU-

domstolen fastslog att den italienska användningsregeln utgjorde en ÅMV som 

kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 28 EG, eftersom regeln innebar att det 

blev meningslöst att köpa släpvagnar i Italien. Italiens argument om att bestämmelsen 

var nödvändig för att trygga trafiksäkerheten accepterades dock av domstolen (en 

beskrivning av proportionalitetsbedömningen i det här målet ges i avsnitt 6.2.3).38    

 

3.5.4 Kommissionen mot Portugal 

I mål C-265/06 Commission of the European Communities v Portuguese Republic (från 

och med nu benämnt som Kommissionen mot Portugal i texten), bedömde EU-

                                                 
36 Mickelsson och Roos, punkterna 24-28.   
37 Mickelsson och Roos, punkterna 30-44. 
38 Mål C-110/05, Commission of the European Communities v Italian Republic, ECLI:EU:C:2009:66, 

punkterna 1-70. 
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domstolen huruvida en portugisisk rättsregel som förbjöd fästandet av solskyddsfilm 

på fönstren till motorfordon var förenlig med artikel 28 EG. Förbudet var långtgående, 

men gällde inte fordon som föll utanför definitionen av motorfordon och inte fönstren 

vid lastutrymmen i motorfordon avsedda för godstransporter. Det var det fullt tillåtet 

att köpa solskyddsfilm i Portugal. Det saknades i detta fall unionsrättsliga rättsakter för 

harmonisering som den portugisiska användningsregeln kunde bedömas utifrån. 

Portugal medgav att rättsregeln utgjorde ett handelshinder, men anförde att rättsregeln 

var berättigad med hänsyn till berättigandegrunderna trafiksäkerhet samt allmän 

säkerhet. EU-domstolen konstaterade att den portugisiska användningsregeln innebar 

att intresset för att köpa eller importera solskyddsfilm i Portugal, blev nästan obefintligt. 

Därför betraktades den portugisiska rättsregeln som en ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner, vilken inte heller kunde rättfärdigas med hänsyn till de nämnda 

berättigandegrunderna (proportionalitetsbedömningen i detta mål beskrivs i avsnitt 

6.2.5).39 

    

3.5.5 Toolex Alpha 

I mål C-473/98 Kemikalieinspektionen v Toolex Alpha AB (från och med nu benämnt 

som Toolex Alpha i texten) hade Sverige genom lagstiftning i form av lagen (1985:426) 

om kemiska produkter infört möjligheten att förbjuda rätten till att importera, exportera 

samt bruka ett antal kemiska substanser som ansågs skadliga för människors hälsa eller 

för miljön.40 Denna lagstiftning banade väg för införandet av förordning 1991:1289 om 

vissa klorerande lösningsmedel, där det i 2 § framgick att substansen trikloretylen inte 

fick: ”[...] saluhållas, överlåtas eller användas för yrkesmässigt bruk.”41  Enligt 3 § 

förordning 1991:1289 fanns det dock möjlighet att erhålla undantag för att få använda 

trikloretylen. Med utgångspunkt från denna förordning antogs Kemikalieinspektionens 

föreskrifter om undantag från förbud i förordningen (1991:1289) om vissa klorerande 

lösningsmedel (KIFS 1995:6). Bestämmelserna i dessa föreskrifter ändrades ett antal 

gånger. 42  Generellt skulle dock undantag från förbudet att yrkesmässigt använda 

trikloretylen beviljas, förutsatt att den som ansökte kunde styrka: ”1. att företaget 

fortlöpande undersöker tänkbara alternativ, 2. att något användbart alternativ inte blivit 

                                                 
39 Mål C-265/06, Commission of the European Communnities v Portuguese Republic, 

ECLI:EU:C:2008:210, punkterna 1-66. 
40 Mål C-473/98 Kemikalieinspektionen v Toolex Alpha AB, ECLI:EU:C:2000:379, punkterna 13-14. 
41 Toolex Alpha, punkt 14. 
42 Toolex Alpha, punkt 20. 
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tillgängligt för att lösa företagets behov och 3. att företagets användning inte medför 

oacceptabel exponering.” 43  Företaget Toolex Alpha AB använde trikloretylen i sin 

verksamhet. De ansökte om att erhålla undantag från förbudet. De fick dock avslag i 

Länsrätten och överklagade till Kammarrätten som i sin tur begärde förhandsavgörande 

från EU-domstolen.44 

   EU-domstolen fastslog att det inte fanns några harmoniserande rättsakter på 

unionsnivå som målet kunde avgöras utifrån. Det konstaterades också att den svenska 

användningsbegränsningen (användningsregeln) utgjorde en ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner enligt artikel 30 EG (numera artikel 34 FEUF), genom att den 

försvårade importen av trikloretylen.45 Domstolen påpekades också att själva behovet 

av att erhålla tillstånd för användning, skulle anses utgöra en ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner. Detta tillståndsförfarande hade nämligen sin utgångspunkt i en 

nationell bestämmelse som utgjorde en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner. EU-

domstolen betraktade dock användningsförbudet som berättigat med hänvisning till 

berättigandegrunden skydd för liv och hälsa (proportionalitetsbedömningen i detta mål 

beskrivs i avsnitt 6.2.7).46 

 

3.5.6 Förtydligande sammanfattning angående mål där användningsregler slår 

mot intresset av att köpa en viss produkt 

I de fyra mål som beskrivits i detta avsnitt behandlades regler som försvårar eller 

förbjuder användningen av en vara, efter att den fullt lagenligt införskaffats. Sådana 

regler kan utgöra ÅMV som kvantitativa importrestriktioner, genom att de slår mot 

intresset av att köpa en viss vara. Av naturliga skäl påverkas även viljan att importera 

varor negativt, av sådana användningsregler. Om det är tillåtet att köpa och att importera 

en vara men inte tillåtet att använda den, lär intresset för köp samt import bli lågt.47 

I Mickelsson och Roos bestod användningsregeln av nationella regler som reglerade var 

en vara fick användas rent geografiskt. I Kommissionen mot Italien samt i 

                                                 
43 Toolex Alpha, punkt 21. 
44 Toolex Alpha, punkt 24. 
45 Se ingressen till Toolex Alpha där det framgår att artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget vid tillfället för 

avgörandet av detta mål hade ändrats och istället utgjorde artiklarna 28 och 30 i EG-fördraget (EG). 

Numreringen av artiklarna i detta mål är förvirrande men artikel 30 EG i Toolex Alpha utgör 

motsvarigheten till artikel 34 FEUF idag och artikel 36 EG i Toolex Alpha utgör motsvarigheten till 

artikel 36 FEUF idag.  
 45 Toolex Alpha, punkterna 26-49. 
47 Chalmers, s. 760 f. Denna fotnot omfattar endast sista meningen. 
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Kommissionen mot Portugal reglerade användningsreglerna hur varor fick användas. 

Varorna fick rent tekniskt inte användas på det sätt som de var avsedda att användas. I 

dessa två fall går det även att argumentera för att användningsreglerna reglerade var 

varorna fick användas, eftersom de inte fick användas på det sätt som avses någonstans 

inom medlemsstaternas territorium. I Toolex Alpha är det inte lika tydligt på vilket sätt 

som det svenska regelverket faller in under något av kriterierna. Eftersom det behövdes 

tillstånd för att få använda trikloretylen och det angavs i rättsregler att substansen fick 

användas under vissa specifika omständigheter, ligger det närmast till hands att säga att 

användningsregeln även i detta fall reglerade hur en viss vara fick användas. 

 

3.5.7 Användningsregler som begränsar möjligheterna till marknadstillträde för 

näringsidkare 

Användningsregler kan vara tämligen enkla att känna igen, vilket tydliggjordes i 

föregående avsnitt. I andra fall kan de vara svårare att identifiera, exempelvis när det 

rör sig om regler som i första hand försvårar möjligheten till marknadstillträde för 

näringsidkare. I detta avsnitt kommer tre sådana mål att beskrivas. Angående dessa mål 

bör det noteras att EU-domstolen inte resonerade specifikt angående användningsregler 

när målen prövades. Dock kommer det i detta avsnitt att visas att de nationella åtgärder 

som prövades i målen, faller in under definitionen för användningsregler. 

 

3.5.8 Kommissionen mot Danmark 

I mål C-302/86 Commission of the European Communities v Kingdom of Denmark (från 

och med nu benämnt som Kommissionen mot Danmark i texten) ansåg EU-

kommissionen att Danmarks system för återanvändning och pant av returburkar stred 

mot artikel 30 EEG. Enligt en dansk förordning var det obligatoriskt att tillverkare av 

öl och läskedrycker sålde sina varor i förpackningar som kunde återvinnas enligt ett 

specifikt nationellt system för återvinning. Förpackningarna behövde inspekteras och 

godkännas av den danska myndigheten Miljøstyrelsen. Det var tillåtet att använda 

förpackningar som inte godkänts av Miljøstyrelsen för produktion och försäljning av 

upp till 3 000 hektoliter per år utan tillstånd, förutsatt att det gick att returnera dessa 

förpackningar och att det inrättades ett system för pant.48 Att systemet utgjorde en ÅMV 

                                                 
48 Mål C-302/86 Commission of the European Communities v Kingdom of Denmark, 

ECLI:EU:C:1988:421, punkterna 1-3 samt 18. 
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som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 30 EEG, bestreds inte av Danmark.49 

Reglerna innebar att utländska näringsidkare skulle drabbas av extra kostnader om de 

ville sälja sina produkter i Danmark, eftersom de behövde köpa förpackningstyper som 

godkänts alternativt tillverka egna förpackningar som uppfyllde de danska kraven. EU-

domstolen fastslog att de danska reglerna utgjorde ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner enligt artikel 30 EEG och att de inte kunde rättfärdigas utifrån någon 

berättigandegrund. Danmark hade åberopat att återvinningssystemet var berättigat med 

hänvisning till tvingande hänsyn i form av miljöskydd, vilket inte accepterades av EU-

domstolen (proportionalitetsbedömningen i detta mål beskrivs i avsnitt 6.2.8). 50 

Intressant i sammanhanget är att generaladvokaten Sir Gordon Slynn nämnde i sitt 

förslag till avgörande att endast 0,01 % av den danska ölkonsumtionen bestod av 

utländskt producerad öl år 1985 (3 år innan dom föll i detta rättsfall).51 

 

3.5.9 Radlberger 

Ett annat intressant mål, som liknar Kommissionen mot Danmark, är mål C-309/02 

Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. and S. Spitz KG v Land Baden-

Württemberg (från och med nu benämnt som Radlberger i texten). I målet hade 

Tyskland infört nationella regler som gjorde det obligatorisk att återvinna 

dryckesförpackningar. Reglerna innebar att försäljare av exempelvis läskedrycker i 

förpackningar som inte kunde återanvändas, blev skyldiga att ta emot och återvinna 

dessa förpackningar efter att de använts. Denna skyldighet infördes till följd av att färre 

än 72 % av alla dryckesförpackningar som var i omlopp gick att återanvända, under en 

viss tidsperiod. Det var föreskrivet enligt tyska rättsregler, att om andelen förpackningar 

som kunde återanvändas var lägre än 72 % under en viss tidsperiod skulle det medföra 

att det blev obligatoriskt att ta emot och återvinna dryckesförpackningar för de enskilda 

näringsidkarna. Ett antal näringsidkare som exporterade mineralvatten och 

läskedrycker till Tyskland ansåg att dessa regler utgjorde brott mot den fria rörligheten 

för varor, genom att de stred mot ett antal bestämmelser. Bland annat ansåg de att 

reglerna stred mot bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62 av den 

20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (direktiv 94/62) samt att 

                                                 
49 Mål C-302/86, Commission of the European Communities v Kingdom of Denmark, 

ECLI:EU:C:1988:252, generaladvokaten Sir Gordon Slynns förslag till avgörande, s. 4621. 
50 Kommissionen mot Danmark, punkterna 4-22.   
51 Kommissionen mot Danmark, generaladvokaten Sir Gordon Slynns förslag till avgörande, s. 4625. I 

ingressen till Kommissionen mot Danmark framgår det att målet avgjordes 20 september 1988. 
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de utgjorde ÅMV som kvantitativa importrestriktioner, enligt artikel 28 EG. EU-

domstolen fastslog att de tyska reglerna inte stod i direkt konflikt med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62 av den 20 december 1994 om 

förpackningar och förpackningsavfall (direktiv 94/62).52 

   I och med att harmoniserande rättsakter angående återvinning antagits på unionsnivå, 

ansåg Tyskland att de tyska reglerna inte kunde bedömas utifrån artikel 28 EG. EU-

domstolen ansåg dock inte att bestämmelserna angående nationella återvinningssystem 

hade harmoniserats fullständigt genom direktivet och påpekade dessutom att artikel 5 

direktiv 94/62 föreskrev att nationella åtgärder angående återvinningssystem måste stå 

i överenstämmelse med primärrätten. Dessutom menade domstolen att artikel 18 i 

direktiv 94/62 garanterade den fria rörligheten endast för de förpackningar som 

uppfyllde, bland annat, kraven på att det skulle finnas möjlighet att återvinna samt 

återanvända förpackningarna. Det var inte sådana förpackningar som det aktuella målet 

handlade om.53 

   EU-domstolen fastslog att de tyska reglerna utgjorde en ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner, eftersom de gjorde det svårare för näringsidkare i andra 

medlemsstater att sälja sina drycker på den tyska marknaden.  De tyska reglerna för 

återvinning ställde rättsliga samma krav på tyska näringsidkare som på näringsidkare 

från andra medlemsstater. Dock var sådana förpackningar som de nationella åtgärderna 

relaterade till mer vanligt förekommande bland näringsidkare från andra medlemsstater, 

än bland tyska näringsidkare. Att anpassa sig till systemet skulle dessutom blir dyrare 

för de förstnämnda än för de inhemska näringsidkarna, exempelvis beroende på de 

ökade kostnaderna för transport som reglerna skulle innebära för näringsidkare från 

andra medlemsstater. Domstolen godtog inte heller Tysklands argument att det rörde 

sig om regler angående försäljningsformer (en mer ingående beskrivning av domstolens 

resonemang angående försäljningsformer samt av proportionalitetsbedömningen i 

Radlberger följer i avsnitten 6.2.9 och 6.2.10).54  

 

 

 

                                                 
52 Mål C-309/02 Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. and S. Spitz KG v Land Baden-

Württemberg, ECLI:EU:C:2004:799, punkterna 1-50. 
53 Radlberger, punkterna 52-59. 
54 Radlberger, punkterna 60-73. 
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3.5.10 Alfa Vita 

I de förenade målen C-158/04 och C-159/04 Alfa Vita Vassilopoulos AE and Carrefour 

Marinopoulos AE v Elliniko Dimosio and Nomarchiaki Aftodioikisi Ioanninon (från och 

med nu benämnt som Alfa Vita i texten) hade två grekiska näringsidkare utmanat en 

grekisk nationell bestämmelse som föreskrev att försäljningsställen som sålde bake off-

varor skulle uppfylla samma krav som bagerier. För att bedriva bageriverksamhet 

behövdes ett förhandstillstånd och dessutom behövde en mängd krav uppfyllas. Det 

rörde sig om långtgående krav angående god hygien. Att driva ett bageri utan 

förhandstillstånd kunde medföra straffrättsligt ansvar. EU-domstolen bedömde 

huruvida de grekiska reglerna utgjorde en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner, 

enligt artikel 28 EG. Grekland anförde att reglerna skulle betraktas som regler angående 

försäljningsformer, men detta accepterades inte av EU-domstolen. Domstolen fastslog 

att reglerna utgjorde en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner, eftersom de inte 

gjorde någon åtskillnad mellan bageriprodukter och bake off-produkter trots att dessa 

två produktkategorier skiljer sig åt. Det betraktades inte som rimligt att ställa samma 

krav på bake off-produkter som på traditionella bageriprodukter och det blev dessutom 

dyrt för näringsidkarna att uppfylla de grekiska kraven. Reglerna försvårade import och 

försäljning av bake off-produkter i Grekland och utgjorde därför en ÅMV som 

kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 28 EG. Grekland åberopade att reglerna 

var legitima med hänvisning till berättigandegrunderna konsumentskydd och 

hälsoskydd, vilket inte accepterades av EU-domstolen (en mer ingående beskrivning av 

EU-domstolens resonemang angående försäljningsformer samt av 

proportionalitetsbedömningen i Alfa Vita följer i avsnitten 6.2.11 samt 6.2.12).55 EU-

domstolen resonerade inte mycket angående varför de grekiska reglerna försvårade för 

importörer. Däremot nämnde generaladvokaten Miguel Poiares Maduro i sitt förslag till 

avgörande att de grekiska reglerna innebar extra kostnader för importörer, bland annat 

i och med att bake off-produkter ibland kan fraktas långa sträckor mellan olika 

medlemsstater.56 

 

                                                 
55 De förenade målen C-158/04 och C-159/04 Alfa Vita Vassilopoulos AE and Carrefour Marinopoulos 

AE v Elliniko Dimosio and Nomarchiaki Aftodioikisi Ioanninon, ECLI:EU:C:2006:562, punkterna 

1-28. 
56 De förenade målen C-158/04 och 159/04 Alfa Vita Vassilopoulos AE and Carrefour Marinopoulos 

AE v Elliniko Dimosio and Nomarchiaki Aftodioikisi Ioanninon, ECLI:EU:C:2006:212, 

generaladvokaten Miguel Poiares Maduros förslag till avgörande, punkt 21. 
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3.5.11 Förtydligande sammanfattning angående användningsregler 

Sammanfattningsvis förelåg det i alla tre mål, vilka handlar om nationella regelverk 

som försvårar möjligheterna till marknadstillträde för näringsidkare, inget uttalat 

rättsligt hinder för marknadstillträde för näringsidkare från andra medlemsstater. Det 

var tillåtet att sälja varor på de nationella marknaderna men det uppställdes krav i form 

av regelverk angående användningen av produkterna, det vill säga hur näringsidkarna 

skulle hantera varorna innan de såldes. Det rör sig åter igen om regler angående hur 

varor får användas, men i dessa fall riktat specifikt gentemot näringsidkarna. Varorna 

fick importeras, men för att få sälja dem på de nationella marknaderna krävdes det 

anpassning till nationella regelverk av olika slag.      

   I de fyra första målen som beskrevs i detta avsnitt påverkades möjligheterna till 

försäljning på de nationella marknaderna negativt, genom att intresset för att köpa 

varorna påverkades negativt. I de tre sista målen som beskrevs i detta avsnitt, var det 

näringsidkarnas intresse för att etablera sig på de nationella marknaderna som 

påverkades negativt. Det utkristalliserar sig två olika typer av användningsregler. 
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4. Undantag i Artikel 36 FEUF samt i form av tvingande hänsyn 

 

4.1 Introduktion till kapitel 4 

I detta kapitel kommer regelverket angående de berättigandegrunder som kan 

rättfärdiga nationella åtgärder som utgör brott mot den fria rörligheten för varor i artikel 

34 FEUF, att beskrivas. I mål där en medlemsstat utifrån en berättigandegrund vill 

rättfärdiga en nationell åtgärd som utgör en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner, 

vägs dessa två intressen emot varandra av EU-domstolen för att avgöra vilket intresse 

som är viktigast. 

   Först kommer artikel 36 FEUF att beskrivas i detta kapitel. Sedan följer en 

beskrivning av de tvingande hänsyn som utvecklats genom EU-domstolens rättspraxis. 

Det kommer även att ges en beskrivning av relationen mellan principen om ömsesidigt 

erkännande och berättigandegrunder. Slutligen kommer en beskrivning att ges av hur 

berättigandegrunder som är kopplade till ekonomiska intressen bedöms av EU-

domstolen.   

 

4.2 Artikel 36 FEUF 
 

4.2.1 Beskrivning av artikel 36 FEUF och dess funktion   

Artikel 36 FEUF har följande lydelse: 

 

”Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, 

export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet 

eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella 

skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell och kommersiell 

äganderätt. Sådana förbud och restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering 

eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.” 

    

Denna artikel kan åberopas till stöd för nationella åtgärder som både legalt och i 

realiteten diskriminerar importerade varor till förmån för inhemskt producerade varor. 

Bestämmelsen kan även åberopas till stöd för nationella åtgärder som juridiskt inte gör 

åtskillnad mellan importerade varor och inhemskt producerade varor, men som i 

realiteten innebär diskriminering av importerade varor till förmån för inhemskt 
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producerade varor. Det är medlemsstaterna som måste bevisa att diskriminerande 

åtgärder är nödvändiga för att skydda ett av artikeln angivet intresse. Artikel 36 FEUF 

kan inte åberopas med hänvisning till andra skyddsintressen än de som finns 

uppräknade i artikeln.57 

   De berättigandegrunder som anges i artikel 36 FEUF, ska betraktas som undantag som 

kan berättiga till avsteg från huvudregeln när det föreligger godtagbara skäl därtill. 

Däremot ska artikel 36 FEUF inte tolkas på det sättet att medlemsstaterna har tilldelats 

möjligheten att själva egenmäktigt stifta rättsregler och vidta åtgärder inom områden 

som anknyter till berättigandegrunderna. Om det redan finns helt harmoniserande 

rättsregler på unionsnivå inom ett visst rättsområde, är det inte tillåtet för 

medlemsstaterna att med hänvisning till berättigandegrunderna i artikel 36 FEUF 

tillämpa mer ingripande regler än vad som är stadgat på unionsnivå.58 

 

4.2.2 Förbudet mot godtycklig diskriminering samt nationella åtgärder som 

utgör förtäckt diskriminering i artikel 36 FEUF 

Att godtycklig diskriminering förbjuds i sista meningen i artikel 36 FEUF, innebär att 

om en medlemsstat ska kunna få EU-domstolen att acceptera att en viss 

berättigandegrund ska berättiga till avsteg från huvudregeln, måste det visas att den 

nationella åtgärden som utgör ett importhinder tillämpas konsekvent på både inhemska 

varor och varor från andra medlemsstater. 59  Ett bra exempel på hur ett argument 

angående att en nationell åtgärd utgör godtycklig diskriminering kan se ut, finns i mål 

C-34/79 Regina v Maurice Donald Henn and John Frederick Ernest Darby. 

Storbritannien hade i detta mål stoppat importen av ett antal pornografiska produkter 

till landet. Medlemsstaten tillät enligt nationella rättsregler inte försäljning och import 

av vissa pornografiska produkter i kommersiellt syfte. I detta mål argumenterade 

sökandena för att de brittiska rättsreglerna innebar godtycklig diskriminering, med 

hänvisning till att striktare regler tillämpades på importerade produkter än på inhemska 

produkter.60  Angående det sista förbudet i artikel 36 FEUF kan en kort sammanfattning 

ges. I vissa mål kan det visa sig att en nationell åtgärd som utgör en ÅMV som 

                                                 
57 Barnard, s. 154 f. 
58 Bernitz, s. 307 f. 
59 Barnard, s. 169. 
60 Mål C-34/79 Regina v Maurice Donald Henn and John Frederick Ernest Darby, 

ECLI:EU:C:1979:295, punkterna 1-10. Barnard framhäver även detta mål som ett exempel på hur 

argumentation för att en nationell åtgärd kan utgöra godtycklig diskriminering kan se ut på sidan 

169. 
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kvantitativa importrestriktioner och som en medlemsstat försöker rättfärdiga med 

utgångspunkt i någon berättigandegrund, i praktiken har som syfte att skydda inhemska 

varor från utländsk konkurrens.61 

 

4.2.3 Översiktlig genomgång av berättigandegrunderna i artikel 36 FEUF 

Generellt har EU-domstolen tillåtit medlemsstaterna att genom nationella åtgärder 

själva avgöra vilka moraliskt anknutna intressen som är skyddsvärda. För att kunna 

hindra importen av varor med hänvisning till allmän moral, behöver det dock kunna 

bevisas att samma regler gäller för inhemska produkter som för produkter från andra 

medlemsstater.62 Då allmän ordning åberopats av medlemsstaterna, har EU-domstolen 

ofta varit sträng i sin bedömning och obenägen att låta allt för många typer av nationella 

åtgärder falla in under definitionen av allmän ordning. Demonstrationsfriheten kan 

accepteras som ett intresse som faller in under berättigandegrunden allmän ordning, 

enligt EU-domstolens rättspraxis.63 Berättigandegrunden allmän säkerhet har i ett antal 

mål åberopats av medlemsstater för att säkerställa att vissa mycket viktiga varor alltid 

finns tillgängliga. EU-domstolen har accepterat att sådana argument kan berättiga till 

avsteg från huvudregeln, men domstolens hållning gentemot medlemsstaterna har 

generellt varit sträng när denna berättigandegrund har åberopats.64 

   Att skydda människors liv och hälsa är den berättigandegrund som åberopas oftast av 

medlemsstaterna och den betraktas av EU-domstolen som den viktigaste av 

berättigandegrunderna i artikel 36 FEUF. För att EU-domstolen ska godta avsteg från 

huvudregeln med hänvisning till denna berättigandegrund, krävs det att en medlemsstat 

kan bevisa att det verkligen föreligger ett reellt hot mot människors liv och hälsa. I en 

sådan bedömning kan vetenskapliga rön och underökningar få en stor betydelse.65 

   Skyddet för djurs liv och hälsa kan exempelvis innebära att en medlemsstat vill vidta 

åtgärder för att bevara en utrotningshotad eller unik djurart. Angående 

berättigandegrunden som anknyter till behovet av att skydda nationella skatter, har EU-

                                                 
61 Barnard, s. 169 f., Se även mål C-40/82 Commission of the European Communities v United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland , ECLI:EU:C:1984:33, punkterna 1-33.    
62 Barnard, s. 155 f., Se även mål C-34/79 Regina v Maurice Donald Henn and John Frederick Ernest 

Darby, ECLI:EU:C:1979:295, punkterna 1-27 samt mål C-121/85 Conegate Limited v HM Customs 

& Excise, ECLI:EU:C:1986:114, punkterna 1-26. 
63 Barnard, s. 156 f. 
64 Bernitz, s. 253. Se även mål C-72/83 Campus Oil Limited and others v Minister for Industry and 

Energy and others, ECLI:EU:C:1984:256, punkterna 1-51. 
65 Barnard, s. 163 f. 
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domstolen ännu inte avgjort något mål med hänvisning till denna berättigandegrund. 

Den sista berättigandegrunden som beskrivs i artikel 36 FEUF, handlar om skyddet för 

kommersiell och industriell äganderätt. Denna berättigandegrund anknyter främst till 

skyddet för olika immateriella rättigheter som exempelvis skydd av patent och 

varumärkesrättigheter.66   

    

4.3 Tvingande hänsyn  
 

4.3.1 Allmänt om tvingande hänsyn 

Förutom artikel 36 FEUF finns det ett antal tvingande hänsyn som medlemsstaterna 

kan åberopa för att rättfärdiga importrestriktioner och exportrestriktioner. I Cassis de 

Dijon fastslog EU-domstolen att tvingande hänsyn kan vara ”[…] effektiv 

skattekontroll, skydd för folkhälsan, god handelssed och konsumentskydd.”67 Den här 

listan på tvingande hänsyn är inte uttömmande, utan har utökats genom EU-domstolens 

rättspraxis. Det är endast möjligt att åberopa tvingande hänsyn för att rättfärdiga 

nationella åtgärder som juridiskt inte diskriminerar importerade varor jämfört med 

inhemskt producerade varor, men som i realiteten innebär diskriminering av 

importerade varor jämfört med inhemskt producerade varor. Tvingande hänsyn utgör 

alternativ till de samhällsintressen som räknas upp i artikel 36 FEUF, men har ett 

snävare tillämpningsområde. 68  Om ett det finns unionsrättsliga bestämmelser som 

fullständigt harmoniserar ett visst rättsområde, kan tvingande hänsyn inte åberopas. 

Tvingande hänsyn kan generellt definieras som skyddsvärda intressen, vilka ofta kan 

härledas ur EU:s primärrättsliga fördrag. 69 

 

4.3.2 Exempel på betydelsefulla tvingande hänsyn 

Det tvingande hänsyn som åberopas oftast av medlemsstaterna är konsumentskydd. 

Konsumentskydd kan exempelvis anknyta till att konsumenter ska informeras tydligt 

om vad vissa produkter innehåller. Att åberopa konsumentskydd för att rättfärdiga 

nationella åtgärder som utgör kvantitativa importrestriktioner och endast har som syfte 

att säkerställa att produkter håller en hög kvalitet, brukar inte accepteras av EU-

                                                 
66 Barnard, s. 167 ff. 
67 Cassis de Dijon, punkt 8. 
68 Chalmers, s. 779. 
69 Barnard, s. 171. 
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domstolen (se exempelvis beskrivningen av proportionalitetsbedömningen i Alfa Vita i 

avsnitt 6.2.11). Konsumentskydd kan även vara sammankopplat med hälsoskydd. I de 

fall där det har kunnat bevisas att det förelegat ett reellt hot mot människors hälsa på 

grund av bristande konsumentskydd, har EU-domstolen tenderat att vara mindre 

restriktiv i sin bedömning av medlemsstaternas nationella handelshindrande åtgärder.70 

   Miljöskydd utgör ett tvingande hänsyn som medlemsstater åberopade i fyra av målen 

i denna studie, Kommissionen mot Danmark, Radlberger, Mickelsson och Roos samt 

Toolex Alpha. Denna berättigandegrund har av naturliga skäl ofta åberopats i mål, där 

nationella återvinningssystem har haft en negativ påverkan på den fria rörligheten för 

varor.71 Det finns dock många andra exempel på mål där miljöskydd åberopats som 

berättigandegrund, exempelvis mål C-2/90 Commission of the European Communities 

v Kingdom of Belgium. I detta mål var import av avfall förbjuden enligt belgiska 

nationella bestämmelser.72  Miljöskydd har under senare år börjat betraktas som en 

mycket viktig berättigandegrund73 Att miljöskydd i allmänhet fått en större betydelse 

inom EU-rätten, visar sig bland annat genom att ett väl fungerande miljöskydd är en 

målsättning för EU i stort enligt artikel 3.3 FEU.     

 

4.4 Förtydligande angående principen om ömsesidigt erkännande i 

förhållande till berättigandegrunder 

I och med domen i Cassis de Dijon skapade EU-domstolen, som sagt, principen om 

ömsesidigt erkännande som går ut på att om en produkt är i fri omsättning i en 

medlemsstat, ska den även betraktas som godkänd för att sättas i fri omsättning i alla 

de andra medlemsstaterna (se avsnitt 3.3.3). Den generella regeln formuleras i principen 

om ömsesidigt erkännande, men i vissa fall kan principen inskränkas genom tvingande 

hänsyn eller genom de berättigandegrunder som finns uppräknade i artikel 36 FEUF.74 

Reglerna angående produktstandarder och principen om ömsesidigt erkännande 

återfinns numera i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 764/2008 

                                                 
70 Chalmers, s. 780 f. Se även mål C-178/84 Commission of the European Communities v Federal 

Republic of Germany, ECLI:EU:C:1987:126, punkterna 1-54 angående konsumentskydd som 

berättigandegrund.   
71 Chalmers, s.783 f. 
72 Chalmers, s. 929. Se även mål C-2/90 Commission of the European Communities v Kingdom of 

Belgium, ECLI:EU:C:1992:310, punkterna 1-37.    
73 Bernitz, s. 315. 
74 Chalmers, s. 773 ff. 
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(Varuförordningen). Rättsområdet har därigenom nu blivit harmoniserat genom regler 

på unionsnivå. 

 

4.5 EU-domstolens syn på berättigandegrunder som har samband med 

ekonomiska intressen    

EU-domstolen accepterar inte berättigandegrunder av rent ekonomisk art. Ekonomiska 

faktorer ändå kan ha en betydelse vid åberopandet av en berättigandegrund. Nationella 

åtgärder med anknytning till olika berättigandegrunder är nämligen ofta beroende av 

att medlemsstaterna har utrymme i sin budget för att bekosta åtgärderna. Ibland är det 

dock uppenbart att åtgärder är vidtagna främst med hänsyn till ekonomiska 

överväganden. Exempelvis accepteras aldrig protektionistiska åtgärder som endast 

syftar till att skydda inhemsk näringsverksamhet från utländsk konkurrens. En 

medlemsstat kan heller aldrig åberopa en berättigandegrund, där det egentliga skälet till 

åtgärden är viljan att skydda den egna budgeten.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Chalmers, s. 897 f. 
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5. EU-domstolens proportionalitetsbedömning 
 

5.1 Introduktion till kapitel 5 

I avsnitt 2.3 beskrevs proportionalitetsprincipen och dess stora betydelse inom EU-

rätten som helhet. Då medlemsstaterna åberopar berättigandegrunder för att legitimera 

åtgärder som står i strid med den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna, 

genomförs en proportionalitetsbedömning av EU-domstolen. Detta test har sin 

utgångspunkt i den modell som beskrevs i avsnitt 2.3. I detta kapitel kommer det att ges 

en beskrivning av hur EU-domstolen går tillväga då domstolen genomför 

proportionalitetsbedömningar, i mål där intresset av fri rörlighet för varor mellan 

medlemsstaterna ställs mot olika berättigandegrunder.  

   Det bör betonas, vilket visar sig i genomgången av proportionalitetsbedömningar i 

kapitel 6, att EU-domstolens proportionalitetsbedömningar kan se olika ut beroende 

särdragen i de mål som domstolen har att pröva. Ibland bedöms exempelvis 

ändamålsenlighet och nödvändighet i samma steg.76 Inledningsvis bör det också noteras 

att det är medlemsstaterna som måste bevisa att deras åtgärder uppfyller kravet på 

proportionalitet och EU-domstolen har tolkningsföreträdet i denna bedömning.77 

 

5.2 Stegen i bedömningen 
    

5.2.1 Ändamålsenlighet 

EU-domstolen bedömer först en nationell handelshindrande åtgärds ändamålsenlighet. 

Konkret innebär detta att EU-domstolen undersöker om åtgärden verkligen fyller 

funktionen att uppnå målet som berättigandegrunden anknyter till. Det prövas om den 

nationella åtgärden leder till den avsedda effekten.78 

   Ett bra exempel på vad detta innebär i praktiken finns i mål C-72/83 Campus Oil 

Limited and others v Minister for Industry and Energy and others (från och med nu 

benämnt som Campus Oil i texten). I detta mål prövade EU-domstolen en irländsk 

förordning, enligt vilken importörer av olja var tvungna att: ”[…] täcka en viss 

procentandel av sina behov genom köp från ett statsägt företag som driver ett raffinaderi 

                                                 
76 Bernitz, s. 158. 
77 Barnard, s. 177. 
78 Barnard, s. 177. 
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i Irland […]”.79  EU-domstolen fastslog att den irländska förordningen utgjorde en 

ÅMV som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 30 EEG, eftersom den andel 

som importörer var tvungna att köpa från det irländska raffinaderiet utgjorde en andel 

som importörerna hade kunnat importera. Irländsk näringsverksamhet påverkades 

positivt av förordningen, samtidigt som näringsidkare från andra medlemsstater 

påverkades negativt av förordningen. Irland åberopade att förordningen var berättigad 

med hänvisning till allmän säkerhet enligt artikel 36 EEG (numera artikel 36 FEUF), 

eftersom den behövdes för att garantera en tillräcklig oljeförsörjning i en potentiell 

krissituation med uteblivna oljeleveranser. 80  Angående förordningens 

ändamålsenlighet uttalade sig EU-domstolen enligt följande: 

 

”Det är riktigt att en kris, i nuvarande situation på världsmarknaden för olja, i första hand troligen skulle 

sig till uttryck i avbrutna eller kraftigt minskade leveranser av råolja. Det skall dock påpekas att det 

faktum att en stat på sitt territorium har tillgång till ett raffinaderi innebär att den staten har möjligheten 

att ingå långfristiga avtal med de oljeproducerande länderna, vilket ger den en bättre försörjningsgaranti 

i händelse av en kris.”81   

 

Den irländska förordningen fyllde den avsedda funktionen som anknöt till 

berättigandegrunden, enligt EU-domstolen. Stödjandet av ett inhemskt raffinaderi, 

betraktades som en åtgärd som var lämplig att vidta i syfte att garantera 

oljeförsörjningen. 

  

5.2.2 Nödvändighet och proportionalitet 

EU-domstolen bedömer också nationella handelshindrande åtgärders nödvändighet. I 

detta steg av bedömningen får den eventuella möjligheten till alternativa, för den fria 

rörligheten mindre skadliga, åtgärder som hade kunnat ge ett likvärdigt resultat en stor 

betydelse. Även om inga alternativa åtgärder finns tillgängliga, måste åtgärdens 

positiva effekter ändå stå i acceptabel proportion till de negativa effekter som åtgärden 

resulterar i, det vill säga åtgärden måste vara proportionerlig.82 

   Ett bra exempel på hur EU-domstolen resonerar angående tillgängliga alternativa 

åtgärder finns i mål C-170/04 Klas Rosengren and others v Riksåklagaren. I detta mål 

                                                 
79 Mål C-72/83 Campus Oil Limited and others v Minister for Industry and Energy and others, 

ECLI:EU:C:1984:256, punkt 1. 
80 Campus Oil, punkterna 1-26. 
81 Campus Oil, punkt 39. 
82 Barnard, s. 177. 
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prövade EU-domstolen svensk lagstiftning enligt vilken direktimport av alkohol var 

förbjuden. Klaganden i det nationella målet hade beställt alkoholhaltiga produkter via 

postorder, från en annan medlemsstat. EU-domstolen fastslog att detta förbud mot 

direktimport utgjorde en kvantitativ importrestriktion, enligt artikel 28 EG. Domstolen 

prövade även om den svenska lagstiftningen kunde legitimeras enligt 

berättigandegrunden skydd för liv och hälsa i artikel 30 EG (numera artikel 36 FEUF).83 

Angående argumentet att det svenska förbudet mot direktimport på ett effektivt sätt 

hindrade underåriga att köpa alkohol, fastslog EU-domstolen att det fanns alternativa 

åtgärder tillgängliga för att uppnå detta mål som i mindre grad skulle skada den fria 

rörligheten för varor mellan medlemsstaterna. EU-domstolen fastslog att en mindre 

ingripande åtgärd i detta sammanhang, kunde bestå i att beställaren av alkoholhaltiga 

drycker blev tvungen att fylla i ett formulär och intyga att han eller hon uppnått laglig 

ålder för köp av alkoholhaltiga drycker. Domstolen öppnade för att det skulle kunna 

leda till straffrättsligt ansvar att ljuga om sin ålder i detta sammanhang. En 

omständighet som EU-domstolen tillskrev en viss betydelse, var att det svenska 

Systembolaget inte alltid själva kontrollerade åldern på köparna i fall då distributionen 

till konsumenterna bestod av flera led. Detta var ett viktigt skäl till att den alternativa 

åtgärden som föreslogs inte betraktades som mindre effektiv, än den svenska 

lagstiftningen.84 

   I många mål blir bedömningen angående tillgängligheten av alternativa mindre 

ingripande åtgärder tämligen svår och osäker, eftersom det inte alltid är enkelt att 

förutse effekter av olika åtgärder. Effekter kan nämligen bero på förutsättningar som 

förändras. Om ett fall i hög grad anknyter till ekonomiska aspekter, tenderar EU-

domstolens krav på att medlemsstaten ska kunna bevisa att åtgärden utgjorde det minst 

ingripande alternativet i sammanhanget att bli högre. I fall där nationella 

handelshindrande åtgärder syftar till att uppnå mer sociokulturella målsättningar som 

exempelvis bevarandet av vissa kulturyttringar, blir bevisbördan ofta lägre.85     

 

 

                                                 
83 Observera att i detta mål utgör artikel 30 EG motsvarigheten till artikel 36 FEUF idag. Det är endast i 

Toolex Alpha som numreringen ser annorlunda ut.  
84 Mål C-170/04 Klas Rosengren and others v Riksåklagaren, ECLI:EU:C:2007:313, punkterna 30-58. 

Målet nämns även av Barnard på sidan 177. 
85 Chalmers, s. 914 ff. 
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6. En fördjupning i EU-domstolens bedömningar i mål angående 

användningsregler samt i relationen mellan användningsregler 

och andra kategorier av ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner 

 

6.1 Introduktion till kapitel 6 
I följande kapitel kommer fokus att ligga på proportionalitetsbedömningarna i sju mål, 

där användningsregler prövats av EU-domstolen. Det kommer även att beskrivas hur 

de relaterar till andra kategorier av ÅMV, i synnerhet till försäljningsformer. 

Inledningsvis beskrivs de fyra mål som innehåller användningsregler, vilka påverkar 

intresset av att köpa varor negativt. Sedan följer en beskrivning av de tre mål, där 

användningsregler påverkar näringsidkares möjligheter till att etablera sig på en viss 

marknad negativt. 

    

6.2 Proportionalitetsbedömningar samt resonemang angående relationen 

mellan användningsregler och försäljningsformer 

 

6.2.1 Proportionalitetsbedömningen i Mickelsson och Roos 

I Mickelsson och Roos betraktade EU-domstolen, som sagt, vattenskoterförordningen 

som en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 28 EG, eftersom 

förordningen begränsade intresset för att både köpa och sälja vattenskotrar i Sverige. 

Därigenom blev det meningslöst att införskaffa en vattenskoter (se avsnitt 3.5.2). 

   EU-domstolen prövade huruvida de svenska användningsreglerna kunde rättfärdigas 

med hänvisning till den berättigandegrund som återfinns i artikel 30 EG ”[...] intresset 

att skydda människors och djurs hälsa och liv [...]”.86 Även tvingande hänsyn, i form 

av miljöskydd åberopades. Domstolen framförde att de två berättigandegrunderna var 

så pass lika att de skulle behandlas som en berättigandegrund, i det här fallet.87 

  EU-domstolen ansåg att vattenskoterförordningen uppfyllde den avsedda funktionen, 

det vill säga miljöskydd. Vidare bedömde domstolen huruvida det svenska 

användningsförbudet var nödvändigt för att skydda miljön, och fastslog att förbudet att 

                                                 
86 Artikel 30 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. 
87 Mickelsson och Roos, punkterna 28-33. 
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använda vattenskotrar utanför allmänna farleder inte kunde betraktas som nödvändigt 

för att uppnå detta mål. Dock påpekade domstolen att Länsstyrelsen enligt 3 § 

vattenskoterförordningen hade till uppgift att besluta om i vilka områden 

vattenskoteranvändning skulle vara tillåten utanför de allmänna farlederna, i områden 

där djur och natur inte skulle påverkas negativt av användningen. Vidare konstaterades 

det att vattenskoterförordningen existerat under så pass kort tid att inga sådana beslut 

hade hunnit fattas. Det fastslogs att, förutsatt att fler vattenområden blev tillgängliga 

för vattenskoteranvändning inom skälig tid, skulle vattenskoterförordningen betraktas 

som proportionerlig. EU-domstolen fastslog slutligen att det var den svenska 

domstolens uppgift att bedöma den rättsliga situationen i det aktuella målet mot de 

tilltalade. Det bör noteras att EU-domstolen tydligt framförde, att de svenska 

myndigheterna hade en skyldighet att fatta beslut om att användning av vattenskotrar 

skulle tillåtas i vissa vattenområden utanför de allmänna farlederna. 88  En noterbar 

formulering i EU-domstolens resonemang angående alternativa åtgärders effektivitet är 

följande formulering: 

 

”Även om det i det förevarande fallet inte är uteslutet att andra åtgärder än det förbud som föreskrivs i 2 

§ vattenskoterförordningen kan säkerställa en viss nivå av miljöskydd, kan medlemsstaterna inte nekas 

möjligheten att uppnå ett sådant mål som skyddet av miljön genom att införa bestämmelser som dels 

betingas av geografiska särdrag i den berörda medlemsstaten, dels är lätta för de behöriga myndigheterna 

att administrera och kontrollera efterlevnaden av [...]”.89 

 

 

6.2.2 Generaladvokaten Juliane Kokotts resonemang angående 

försäljningsformer och användningsregler i Mickelsson och Roos   

I generaladvokaten Juliane Kokotts förslag till dom i Mickelsson och Roos, föreslogs 

det att målet skulle avgöras genom en analogi till resonemanget angående 

försäljningsformer i Keck. Det framfördes att användningsregler påverkar handeln av 

varor inom EU på ungefär samma sätt som regler angående försäljningsformer och att 

det därför skulle vara lämpligt att i mål angående användningsregler tillämpa samma 

kriterier som i Keck (se avsnitt 3.4.1 och 3.4.2 ). Generaladvokaten framförde att båda 

typerna av åtgärder får effekt först efter att en vara har importerats. Vidare anfördes det 

                                                 
88 Mickelsson och Roos, punkterna 37-44. 
89 Mickelsson och Roos, punkt 36. 
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att det inte finns någon importbegränsande avsikt bakom båda kategorierna av 

nationella åtgärder. 90 Därför föreslog generaladvokaten att: 

 

”En nationell bestämmelse som begränsar eller förbjuder vissa användningsformer omfattas inte av 

förbudet i artikel 28 EG, förutsatt att den inte är produktrelaterad, gäller för samtliga berörda 

näringsidkare som bedriver verksamhet inom det nationella territoriet och förutsatt att den såväl rättsligt 

som faktiskt påverkar avsättningen av inhemska varor och varor från andra medlemsstater på samma 

sätt.”91 

 

I det aktuella fallet ansåg generaladvokaten inte att vattenskoterförordningen relaterade 

till varornas fysiska egenskaper, bortsett från att den innehöll unionsrättsliga krav som 

gäller i alla medlemsstater. Förordningen gällde även för alla aktörer på marknaden för 

vattenskotrar, såväl svenska som aktörer från andra medlemsstater. Försäljningen av 

svenska och utländska vattenskotrar påverkades likadant ur juridisk synvinkel och i 

praktiken. Det producerades dock inga vattenskotrar i Sverige. Med utgångspunkt i 

Keck-doktrinen föreslog därför generaladvokaten att om en användningsregel innebär 

ett förbud eller en kraftig begränsning av möjligheten att använda en vara och därmed 

i hög grad försvårar eller omöjliggör möjligheten att etablera sig på den aktuella 

marknaden, ska artikel 28 EG anses tillämpbar på användningsregeln i fråga. Det skulle 

då vara möjligt att bortse från det faktum att det inte fanns några inhemskt producerade 

vattenskotrar att jämföra med. Vidare framförde generaladvokaten att om 

vattenskoterförordningen inte skulle anses medföra marknadsmässiga etablerings-

svårigheter, skulle det istället göras en jämförelse mellan vattenskotrar och en annan 

jämförbar produkt för att avgöra om försäljningen av inhemska varor och varor från 

andra medlemsstater påverkades i samma omfattning (se det sista kriteriet i den ovan 

citerade texten). Generaladvokaten menade att vattenskoterförordningen sannolikt 

innebar etableringssvårigheter och därför skulle bedömas enligt artikel 28 EG.92 När 

målet avgjordes av EU-domstolen, grundade sig avgörandet uppenbarligen inte på en 

analogi med Keck. 

 

 

                                                 
90 Mål C-142/05 Åklagaren v Percy Mickelsson and Joakim Roos, ECLI:EU:C:2006:782, 

generaladvokaten Juliane Kokotts förslag till avgörande, punkterna  46-56. 
91 Mickelsson och Roos, generaladvokaten Juliane Kokotts förslag till avgörande, punkt 56. 
92 Mickelsson och Roos, generaladvokaten Juliane Kokotts förslag till avgörande, punkterna 57-72. 
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6.2.3 Proportionalitetsbedömningen i Kommissionen mot Italien 

I Kommissionen mot Italien togs en italiensk nationell rättsregel som förbjöd körandet 

av motorcyklar med släpvagn upp till prövning av EU-domstolen. Det var tillåtet att 

köpa en släpvagn avsedd för motorcyklar i Italien, men inte att köra en motorcykel med 

släpvagn. EU-domstolen slog, som sagt, fast att den italienska användningsregeln 

utgjorde en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 28 EG, eftersom 

intresset av att köpa släpvagnar påverkades negativt (se avsnitt 3.5.3). 

   Italien anförde att bestämmelsen var motiverad med hänvisning till 

berättigandegrunden trafiksäkerhet enligt artikel 30 EG samt enligt tvingande hänsyn. 

Angående regelns ändamålsenlighet accepterade EU-domstolen Italiens argument om 

att det innan införandet av det nationella förbudet inte existerade några rättsakter som 

garanterade trafiksäkerheten angående släpvagnar avsedda för motorcyklar, varken på 

nationell nivå eller på unionsnivå. EU-domstolen betraktade även åtgärden som 

nödvändig utifrån ett accepterande av Italiens argument att motorcyklar som körs med 

släpvagnar är farliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det påpekades även att 

medlemsstaterna har rätt att på egen hand besluta om vilka åtgärder som behövs för att 

garantera en hög nivå av trafiksäkerhet. Det gick, enligt domstolen, inte att utesluta att 

det fanns alternativa åtgärder tillgängliga som kunde skada den fria rörligheten av varor 

i mindre utsträckning än ett renodlat förbud. Bevisbördan på medlemsstaterna att bevisa 

en åtgärds ändamålsenlighet och nödvändighet ska dock inte tolkas så strikt att det 

måste bevisas att ingen annan alternativ åtgärd skulle kunnat ge samma effekt, enligt 

EU-domstolen.93 Det hänvisades här även till ett förslag framfört av generaladvokaten 

Yves Bot som gick ut på att ett förbud mot att köra motorcyklar med släpvagnar, skulle 

kunna införas på vägar där sådan trafik kunde betraktas som särskilt farlig. 94  EU-

domstolen fastslog att medlemsstaterna har rätt till att sträva efter att ”[...] uppnå ett 

sådant mål som trafiksäkerheten genom att införa allmänna regler som är 

okomplicerade, enkla för förarna att förstå och tillämpa samt lätta för de behöriga 

myndigheterna att administrera och kontrollera efterlevnaden av.” 95  Följaktligen 

betraktades den italienska användningsregeln som berättigad med hänsyn till behovet 

av trafiksäkerhet. 

                                                 
93 Kommissionen mot Italien, punkterna 58-67. 
94 Mål C-110/05, Commission of the European Communities v Italian Republic, ECLI:EU:C:2006:646, 

generaladvokaten Yves Bots förslag till avgörande, punkt 170. 
95 Kommissionen mot Italien, punkt 67. 
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6.2.4 Generaladvokaten Yves Bots svar till generaladvokaten Juliane Kokott 

angående tillämpligheten av Keck-doktrinen i fall angående användningsregler 

Även i Kommissionen mot Italien togs förhållandet mellan användningsregler och 

försäljningsformer upp i generaladvokatens förslag till avgörande. I detta fall gick 

generaladvokaten Yves Bot i polemik med Juliane Kokotts ståndpunkt angående 

tillämpbarheten av Keck-doktrinen, i mål angående användningsregler. Bot framförde 

att mål angående användningsregler sällan varit uppe till prövning i EU-domstolen. 

Generaladvokaten menade även att det skulle skapa en oklar situation för 

medlemsstaternas domstolar, om Keck-doktrinen utvidgades till att även omfatta 

användningsregler. Vidare framförde generaladvokaten argumentet att om 

användningsregler skulle betraktas som liggandes utanför den rättsliga räckvidden av 

artikel 28 EG, skulle det strida mot den fördragsmässiga målsättningen om skapandet 

av en inre marknad. En sådan ordning skulle medföra att EU:s medlemsstater gavs 

möjligheten att införa regler inom ett rättsområde, där EU bör inneha den normgivande 

makten. Generaladvokaten menade också att eftersom användningsregler kan innebära 

brott mot artikel 28 EG, är det viktigt att EU-domstolens möjligheter till att pröva 

sådana mål inte urholkas.96 Istället föreslogs det att mål angående användningsregler 

ska avgöras enligt den traditionella metoden, med utgångspunkt i Dassonvilleformeln 

samt i Cassis de Dijon. Det anfördes att berättigandegrunderna i artikel 30 EG samt de 

tvingande hänsynen, i tillräckligt hög grad ger medlemsstaterna möjligheter till 

nödvändiga undantag från huvudregeln. 97 Noterbart är medlemsstaterna Tyskland, 

Frankrike, Danmark, Grekland, Cypern och Sverige ansåg att målet skulle avgöras, 

genom en utökning av det rättsliga tillämpningsområdet för Keck till att omfatta även 

användningsregler.98     

   Även detta mål avgjordes utan en analogi till Keck. Domstolen redogjorde för en 

rättslig utgångspunkt som stämde väl överens med den traditionella hållning som 

generaladvokaten Yves Bot förespråkade. Exempelvis definierades kvantitativa 

restriktioner utifrån Dassonvilleformeln och det hänvisades till principen om 

ömsesidigt erkännande i Cassis de Dijon.99      

                                                 
96 Kommissionen mot Italien, generaladvokaten Yves Bots förslag till avgörande, punkterna 86-92. 
97 Kommissionen mot Italien, generaladvokaten Yves Bots förslag till avgörande, punkterna 93-98. 
98 Kommissionen mot Italien, punkt 22. 
99 Kommissionen mot Italien, punkterna 33-37. 
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6.2.5 Proportionalitetsbedömningen i Kommissionen mot Portugal 

I Kommissionen mot Portugal prövade EU-domstolen om en portugisisk rättsregel som 

förbjöd användningen av solskyddsfilm på fönstren vid passagerarplatser i motorfordon 

utgjorde en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner, enligt artikel 28 EG. Det rörde 

sig om ett långtgående förbud mot att använda solskyddsfilm genom att fästa den på 

fordon i trafik, trots att det var fullt tillåtet att köpa nämnda produkt i Portugal. EU-

domstolen betraktade den portugisiska användningsregeln som en ÅMV som 

kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 28 EG, eftersom regeln slog mot intresset 

av att köpa solskyddsfilm i Portugal (se avsnitt 3.5.4). 

   Portugal hävdade att användningsregeln behövdes för att göra det enkelt för 

exempelvis poliser att se ordentligt in i fordonen, för att kunna kontrollera att 

säkerhetsbälte användes av passagerarna och för att kunna se och känna igen människor 

som var misstänkta för brott. 100  Det hänvisades till berättigandegrunderna 

trafiksäkerhet och allmän säkerhet, med utgångspunkt i artikel 30 EG samt i tvingande 

hänsyn. EU-domstolen betraktade användningsförbudet som ändamålsenligt, eftersom 

förbudet fyllde funktionen att underlätta kontrollerna. Dock betraktades inte 

användningsförbudet som nödvändigt. Portugal hade endast åberopat argumentet 

angående möjligheten att enklare kunna se in i fordonen som stöd för sina 

berättigandegrunder. Användningsregeln betraktades inte av domstolen som den minst 

ingripande åtgärden, för att kunna uppnå det resultat som eftersträvades. Solskyddsfilm 

kan exempelvis vara mer eller mindre genomskinlig. Förbudet var även delvis 

inkonsekvent, eftersom det var tillåtet att köpa och sälja bilar med tonade glasrutor som 

också gjorde det svårt att se in i fordonen från utsidan. På grund av dessa skäl, ansågs 

den portugisiska användningsregeln vara oproportionerlig.101 

 

6.2.6 En kort sammanfattning av generaladvokaten Verica Trstenjak förslag till 

avgörande i Kommissionen mot Portugal 

I detta mål föreslog generaladvokaten Verica Trstenjak att målet skulle avgöras genom 

tillämpning av en traditionell metod, med hänvisning till bland annat 

                                                 
100 Kommissionen mot Portugal, punkterna 23. 
101 Kommissionen mot Portugal, punkterna 37-48. 
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Dassonvilleformeln.102 Generellt sett liknade generaladvokatens rättsliga resonemang i 

detta mål generaladvokaten Yves Bot ståndpunkt som det redogjordes för i avsnitt 6.2.4. 

Varken i EU-domstolens avgörande eller i generaladvokatens förslag till avgörande, 

togs jämförelsen mellan användningsregler och försäljningsformer upp.103 

 

6.2.7 Proportionalitetsbedömningen i Toolex Alpha 

Toolex Alpha är, som sagt, cirka 8-9 år äldre än de övriga målen som beskrivits i detta 

kapitel. I målet hade Sverige infört rättsregler som kraftigt begränsade möjligheten till 

användning av substansen trikloretylen. Det krävdes ett tillstånd för att få använda 

substansen i yrkesverksamhet. EU-domstolen betraktade rättsreglerna som en ÅMV 

som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 30 EG, med utgångspunkt i 

resonemanget att de kunde få en hämmande inverkan på importen. Dessutom utgjorde 

tillståndskravet också en ÅMV, genom att det hade sin utgångspunkt i en bestämmelse 

som utgjorde en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner (se avsnitt 3.6.4). 

   Sverige åberopade att användningsbegränsningen var berättigad med hänsyn till 

skydd för människor liv och hälsa samt för att skydda miljön enligt artikel 36 EG. EU-

domstolen konstaterade att berättigandegrunden som relaterar till skydd för människors 

liv och hälsa, är den starkaste av berättigandegrunderna i artikel 36 EG.  Det krävdes 

att det inte fanns alternativa åtgärder tillgängliga som lika effektivt skyddade 

människors liv och hälsa, samtidigt som de i mindre grad skadade den fria rörligheten 

för varor. Domstolen påpekade att det fanns vetenskapliga studier som visade att 

trikloretylen var skadligt för människors hälsa, bland annat genom att det var 

cancerframkallande. På grund av de rönen, betraktades inte det svenska regelverket som 

alltför ingripande för att uppnå målet. Det påpekades av domstolen att i och med att det 

gick att få tillstånd att använda trikloretylen i yrkesmässig verksamhet, vidtogs det 

åtgärder för att mildra den negativa effekt som det yrkesmässiga förbudet åsamkade 

näringsidkare. Att det framgick i de svenska rättsreglerna att det förelåg en obligatorisk 

plikt att undersöka om mindre skadliga alternativ till trikloretylen fanns, stod väl i 

överensstämmelse med den EU-rättsliga substitutionsprincipen enligt vilken det ska 

strävas efter att byta ut giftiga ämnen som används i olika typer av näringsverksamhet 

                                                 
102 Mål C-265/06, Commission of the European Communnities v Portuguese Republic, 

ECLI:EU:C:2007:784, generaladvokaten Verica Trstenjaks förslag till avgörande, punkterna 1-66. 
103 Kommissionen mot Portugal, punkterna 1-48 samt Kommissionen mot Portugal, generaladvokaten 

Verica Trstenjaks förslag till avgörande, punkterna 1-66. 
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till mindre giftiga alternativ. Denna princip har som syfte att skydda arbetstagares hälsa. 

Det svenska användningsförbudet betraktades därför som proportionerlig.104 

   Noterbart i detta mål är att EU-domstolen inte diskuterade alternativa åtgärder som 

hade kunnat vidtas för att uppnå målet, men som skulle kunna ha varit mindre skadliga 

för den fria rörligheten. Detta togs dock upp i generaladvokaten Jean Mischos förslag 

till avgörande. Det konstaterades där att EU-kommissionen ansåg att det fanns 

alternativa åtgärder tillgängliga för att uppnå målet, exempelvis införandet av 

lagstiftning angående hur länge en arbetstagare ska tillåtas utsättas för effekterna av 

trikloretylen. Angående detta argument anförde Sverige, att sådana rättsregler redan 

existerade i medlemsstaten.105  

 

6.2.8 Proportionalitetsbedömningen i Kommissionen mot Danmark 

I Kommissionen mot Danmark var det danska systemet för returnering och pant av 

förpackningar uppe till prövning i EU-domstolen. Det fastslogs av EU-domstolen att 

detta system utgjorde en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 30 

EEG, eftersom det innebar att näringsidkare från andra medlemsstater drabbades av 

extra kostnader för att anpassa sig till systemet. (se avsnitt 3.5.8). 

   EU-domstolen bedömde huruvida systemet kunde rättfärdigas utifrån tvingande 

hänsyn, i form av miljöskydd. Det fastslogs att förekomsten av ett nationellt system för 

återanvändning samt pant av förpackningar, var nödvändigt för att skydda miljön. I 

nästa led bedömde EU-domstolen huruvida systemet som föreskrev att förpackningar 

måste godkännas av Miljøstyrelsen var proportionerligt. Danmark anförde att deras 

system för återanvändning inte kunde omfatta mer än 30 typer av flaskor. Om fler 

godkändes skulle kostnaderna för näringsidkare som sålde drycker, öka allt för mycket 

och dessutom skulle de också drabbas av bördan att behöva utvidga sina 

förvaringsutrymmen.106 Det fastslogs av EU-domstolen att systemet krävde anpassning, 

utan något alternativ. Om en utländsk näringsidkare kunde garantera att de 

förpackningar som såldes kunde återanvändas genom andra system än det nationella, 

accepterades detta inte av Miljøstyrelsen. För att göra rättsreglerna något mindre 

stränga, infördes den tidigare nämnda regeln som föreskrev att det var tillåtet att sälja 

                                                 
104 Toolex Alpha, punkterna 38-49. 
105 Mål C-473/98 Kemikalieinspektionen v Toolex Alpha, ECLI:EU:C:2000:147, generaladvokaten Jean 

Mischos förslag till avgörande, punkterna 66-68. 
106 Kommissionen mot Danmark, punkterna 10-17. 
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upp till 3 000 hektoliter per år i förpackningar som inte var godkända. EU-domstolen 

fastslog att systemet inte stod i proportion till målsättningen att skydda miljön. Det 

framfördes av domstolen att systemet för återanvändning av förpackningar som inte 

godkänts också gav effekt i form av miljöskydd. De importerade dryckerna utgjorde en 

lång andel, i relation till den danska konsumtionen i stort.  Att konsumtionen av 

utländskt producerade drycker i Danmark var låg, berodde på det omtvistade systemet 

för återvinning enligt EU-domstolen.107   

   I det här målet medgav EU-domstolen att det danska systemet för återvinning, var 

synnerligen effektivt. Domstolen noterade att: ”Det är utan tvivel riktigt att det 

nuvarande retursystemet garanterar en maximal återanvändningsgrad och därmed ett 

mycket påtagligt skydd för miljön [...]”.108 Generaladvokaten framförde också att det 

fungerade mycket effektivt och att 99 % av alla flaskor som omfattades av systemet 

återlämnades samt att flaskorna kunde återanvändas upp till 30 gånger tack vare 

systemet.109 Utgången av bedömningen blev ändå att den fria rörligheten ansågs väga 

tyngst. 

 

6.2.9 Proportionalitetsbedömningen i Radlberger 

EU-domstolen fastslog i Radlberger att det tyska regelverket för återvinning utgjorde 

en ÅMV som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 28 EG. Det fastslogs av 

domstolen att systemet innebar, att det blev svårare för näringsidkare från andra 

medlemsstater att sälja sina produkter på den tyska marknaden än för de inhemska 

näringsidkarna (se avsnitt 3.5.9). 

   Det bedömdes även i detta mål om det tyska systemet kunde rättfärdigas utifrån 

berättigandegrunden tvingande hänsyn, i form av miljöskydd. Med hänvisning till 

Kommissionen mot Danmark konstaterades det att systemet var nödvändigt för att 

skydda miljön. Det konstaterades att systemet kunde antas ge god effekt, eftersom det 

skulle innebära att fler förpackningar skulle återvinnas. Fler näringsidkare skulle också 

bli motiverade att använda sig av förpackningar som kunde återanvändas, i och med att 

skyldigheten att återvinna förpackningar var beroende av andelen förpackningar i 

omlopp som kunde återanvändas. Inrättandet av ett pantsystem som föreskrev att 

återlämnande förpackningar skulle ge kompensation, skulle ge som resultat att 

                                                 
107 Kommissionen mot Danmark, punkterna 16-22. 
108 Kommissionen mot Danmark, punkt 20. 
109 Kommissionen mot Danmark, generaladvokaten Sir Gordon Slynns förslag till avgörande, s. 4622. 
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konsumenterna skulle bli mer villiga att återlämna förpackningar. Angående reglernas 

proportionalitet ansåg domstolen att förutsatt att näringsidkarna tilldelades regelrätta 

möjligheter till att delta i ett fungerande system vid en ändring av rutinerna angående 

återvinning och återanvändning samt att de gavs rimlig tid till att anpassa sig till de nya 

reglerna, skulle det tyska regelverket inte betraktas som onödigt långtgående i 

förhållande till det eftersträvade målet. Beträffande det tidsmässiga kravet, hänvisade 

EU-domstolen frågan om vad som ska betraktas som tillräcklig tid att anpassa sig till 

den nationella domstolen.110 Noterbart i Radlberger är att EU-domstolen i en uttrycklig 

jämförelse med Kommissionen mot Danmark, poängterade att de tyska reglerna till 

skillnad från det danska inte innehöll något förbud mot försäljning av förpackningar 

som inte var i överensstämmelse med det nationella återvinningssystemet. Det 

föreskrevs att nya regler angående rutinerna för återvinning, skulle införas vid 

uppkomsten av en viss specifik situation.111   

 

6.2.10 Tillämpligheten av Keck-doktrinen i Radlberger 

Tyskland argumenterade för att medlemsstatens åtgärder skulle betraktas som regler 

angående försäljningsformer. Det anfördes att regelverket inte påverkade 

förpackningarnas fysiska natur, samt att regelverket inverkade likadant på importerade 

varor som på inhemskt producerade varor både juridiskt och i praktiken.112 Eftersom 

reglerna innehöll föreskrifter angående produkternas fysiska egenskaper, exempelvis i 

fråga om att förpackningar skulle kunna behöva ändras, accepterades inte detta 

argument av EU-domstolen.  Noterbart i detta fall är dock att EU-domstolen betonade 

att även om de tyska reglerna hade betraktats som regler angående försäljningsformer, 

hade de ändå utgjort ÅMV som kvantitativa importrestriktioner. Försäljningen av 

utländska produkter och tyska produkter, påverkades nämligen inte på samma sätt av 

reglerna.113 

 

 

 

                                                 
110 Radlberger, punkterna 74-83. 
111 Radlberger, punkt 62 (noten omfattar endast sista meningen i detta stycke). 
112 Mål C-309/02 Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. and S. Spitz KG v Land Baden-

Württemberg, ECLI:EU:C:2004:294, generaladvokaten Damaso Ruiz-Jarabo Colomers förslag till 

avgörande, punkt: 44. 
113 Radlberger, punkterna 70-73. 
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6.2.11 Proportionalitetsbedömningen i Alfa Vita 

I Alfa Vita betraktade EU-domstolen grekiska krav, på att försäljare av bake off-

produkter skulle uppfylla samma krav som försäljare av bageriprodukter, som en ÅMV 

som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 28 EG. De mycket omfattande kraven 

ansågs göra det svårare att sälja bake off produkter i Grekland (se avsnitt 3.5.10). 

   EU-domstolen tog ställning till om de grekiska rättsreglerna kunde rättfärdigas utifrån 

berättigandegrunderna konsumentskydd och hälsoskydd, med utgångspunkt i artikel 30 

EG samt i tvingande hänsyn. Domstolen konstaterade att det grekiska argumentet att 

regelverket garanterade en viss kvalitetsstandard inte kunde godtas, eftersom argument 

som endast anknyter till livsmedelsprodukters kvalitet inte accepteras som 

berättigandegrunder i sig. Ett sådant argument måste kunna knytas till andra 

berättigandegrunder, för att kunna accepteras som en berättigandegrund. Greklands 

argument att reglerna behövdes, eftersom det fanns en risk för att bake off-produkter 

kunde förväxlas med mer hälsosamma bageriprodukter accepterades inte av EU-

domstolen. Det framfördes av domstolen att denna särskiljning inte ens underlättades 

av de grekiska reglerna. EU-domstolen fastslog att det fanns alternativa mindre 

ingripande åtgärder tillgängliga som kunde vidtas för att uppnå detta mål, i form av 

krav på att produkterna förseddes med erforderlig produktinformation. Hygienkraven i 

de grekiska rättsreglerna fyllde funktionen att undvika att produkternas kvalitet på olika 

sätt försämrades på ett sätt som skulle kunna skada människors hälsa. Det konstaterades 

dock av domstolen att en del av de hygienkrav som regelverket innehöll inte var 

nödvändiga vid tillverkning och försäljning av bake off-produkter, för att uppnå en god 

nivå av hälsoskydd. Det grekiska regelverket betraktades inte som berättigat med 

hänvisning till någon av berättigandegrunderna.114 

 

6.2.12 Tillämpligheten av Keck-doktrinen i Alfa Vita 

Grekland anförde i detta mål, att deras rättsregler skulle betraktas som regler angående 

försäljningsformer. Detta argument hade sin utgångspunkt, bland annat i en jämförelse 

med det tidigare nämnda målet Kommissionen mot Grekland. I det målet fastslog EU-

domstolen att en grekisk förordning som reglerade var modersmjölksersättning fick 

säljas, endast innehöll bestämmelser angående på vilka försäljningsställen nämnda 

produkt fick säljas (se avsnitt 3.4.2). EU-domstolen fastslog dock att reglerna i Alfa 

                                                 
114 Alfa Vita, punkterna 20-28. 
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Vita, relaterade till själva tillverkningsprocessen av produkterna.115  Ett skäl bakom 

denna slutsats var att de bland annat innehöll krav angående prepareringen av 

produkterna.116 I generaladvokaten Maduros förslag till avgörande framfördes det att, 

även om reglerna hade betraktats som nationella regler angående försäljningsformer 

hade de ändå utgjort ÅMV som kvantitativa importrestriktioner. Detta 

ställningstagande motiverades med att reglerna både juridiskt och i praktiken, 

diskriminerade produkter från andra medlemsstater jämfört med inhemska produkter.117 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Alfa Vita, punkterna 17-18 samt Alfa Vita, generaladvokaten M. Poiares Maduros förslag till 

avgörande, punkterna 14-25. 
116 Alfa Vita, generaladvokaten M. Poiares Maduros förslag till avgörande, punkt 15. 
117 Alfa Vita, generaladvokaten M. Poiares Maduros förslag till avgörande, punkterna 20-21. 
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7. Slutsatser och slutdiskussion 
  

7.1 Förtydligande definition av användningsregler 
Användningsregler är en typ av ÅMV som kvantitativa importrestriktioner som består 

av nationella regler angående när, var, hur och av vem en viss produkt får användas, 

efter att den helt lagenligt införskaffats. Vidare kan användningsregler, enligt de mål 

som behandlats i denna studie, delas upp i två kategorier. Den första kategorin av 

användningsregler består av nationella regler som påverkar intresset av att köpa och 

importera vissa varor negativt. Sådana användningsregler är ofta utformade som 

tämligen tydligt formulerade användningsbegränsningar eller förbud. Den andra 

kategorin av användningsregler, kan definieras som nationella kravregler till vilka man 

måste anpassa sig om man vill få möjlighet till marknadstillträde.  

 

7.2 Användningsregler -en öppen kategori av ÅMV 

 

7.2.1 Övergripande observationer 

En generell tendens som kan iakttas i de mål angående användningsregler som 

inkluderats i denna studie, är att användningsregler ofta liknar eller kan jämföras med 

andra typer av ÅMV som kvantitativa importrestriktioner. Denna tendens visar sig i mål 

angående båda typerna av användningsregler. Ett antal medlemsstater samt en 

generaladvokat har också argumenterat för att användningsregler ska bedömas enligt 

Keck-doktrinen. 

 

7.2.2 Kopplingen mellan användningsregler och försäljningsformer i målen där 

användningsregler slår mot intresset av att köpa och importera varor 

 I målen Mickelsson och Roos samt i Kommissionen mot Italien resonerades det i 

generaladvokaternas förslag till avgörande, angående huruvida användningsregler 

skulle bedömas utifrån reglerna i Keck om försäljningsformer. Generaladvokaten 

Kokott argumenterade för en sådan hållning, utifrån resonemanget att 

användningsregler på liknande sätt som försäljningsformer påverkar omsättningen av 

varor mellan medlemsstaterna. Generaladvokaten Yves Bot såg det som en opassande 

ställa en kategori av nationella åtgärder som ofta kan utgöra ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner, delvis utanför EU-domstolens kontroll.  

 



51 

 

7.2.3 Kopplingen mellan användningsregler, produktregler och 

försäljningsformer i målen där användningsregler slår mot näringsidkares 

möjligheter till marknadstillträde 

I de tre mål angående denna typ av användningsregler som behandlats i denna studie, 

utgick EU-domstolen i sin bedömning från produktrelaterade resonemang. Det krävdes 

anpassning av produkterna i Kommissionen mot Danmark, Radlberger samt i Alfa Vita, 

vilket gjorde att de nationella reglerna betraktades som ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner. Kommissionen mot Danmark avgjordes 20 september 1988 och 

därmed långt innan Keck som avgjordes 24 november 1993 och därför fördes inget 

resonemang angående försäljningsformer i det målet.118 I Radlberger samt i Alfa Vita 

resonerades det däremot angående försäljningsformer. I båda fallen var argumenten 

enligt min mening relativt svaga, eftersom det uttryckligen framgick i de nationella 

regelverken som var uppe till prövning att det ställdes krav som relaterade till 

produkternas fysiska natur. I Radlberger rörde det sig om utformningen av flaskorna 

och i Alfa Vita om själva processen för tillredningen av produkterna. Varför 

medlemsstaterna försökte argumentera på detta sätt är svårt att svara på. Det visar 

sannolikt på en vilja till att försöka utvidga Keck-doktrinen, för att minska EU-

domstolens inflytande över denna typ av nationella åtgärder. Sammanfattningsvis kan 

de tre fallen knytas till användningsregler, produktregler samt försäljningsåtgärder. 

 

7.2.4 Möjligheterna till en alternativ bedömning genom tillämpning av 

resonemang med utgångspunkt i Keck 

Generaladvokaten Kokott påpekade att tillämpningen av Keck-doktrinen analogt vid 

mål där användningsregler prövades skulle innefatta ett kriterium som föreskrev att om 

användningen av en vara var helt förbjuden eller nästintill helt förbjuden, skulle de 

nationella reglerna bedömas enligt artikel 28 EG. I Kommissionen mot Italien var 

användningen helt förbjuden. I Mickelsson och Roos var den konkreta möjligheten till 

användning, innan nya vattendrag gjorts tillgängliga för vattenskoterkörning, mycket 

begränsad och generaladvokaten Kokott ansåg själv att förbudet skulle betraktas som 

långtgående nog för att bedömas enligt artikel 28 EG. I Kommissionen mot Portugal 

var användningsförbudet också mycket långtgående. I och med att solskyddsfilm inte 

överhuvudtaget fick användas på fönster vid passagerarsäten i motorfordon, hade det 

                                                 
118 Se ingresserna till Kommissionen mot Danmark samt Keck angående när fallen avgjordes. 
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knappast blivit någon skillnad i detta mål. I alla dessa mål skulle de nationella 

åtgärderna med stor sannolikhet ha betraktats som ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner av EU-domstolen, även om Keck-doktrinen hade utvidgats till att 

omfatta användningsregler. 

   I Toolex Alpha är möjligheterna till en annorlunda bedömning lite större än i de övriga 

tre målen, i och med att det fanns konkreta möjligheter till undantag. Det beror på hur 

förbjuden användningen av en produkt ska vara, för att den ska betraktas som nästintill 

förbjuden. Det är åtminstone möjligt att föreställa sig en situation där ett liknande 

regelverk skulle kunna anses inte utgöra ÅMV som kvantitativa importrestriktioner, 

utifrån generaladvokaten Kokotts resonemang. 

   I och med att produkter från andra medlemsstater uppenbart missgynnades av de 

nationella reglerna som prövades av EU-domstolen i Kommissionen mot Danmark, är 

osannolikt att de inte skulle ha ansetts utgöra ÅMV som kvantitativa importrestriktioner 

om reglerna hade betraktats som regler angående försäljningsformer. Andelen utländskt 

producerade drycker på den danska marknaden var låg och EU-domstolen ansåg att 

detta berodde på de danska nationella reglerna. I Radlberger framförde EU-domstolen 

i domen att om de tyska reglerna skulle ha ansetts utgöra regler angående 

försäljningsformer skulle de ändå ha betraktats som ÅMV som kvantitativa 

importrestriktioner, eftersom produkter från andra medlemsstater påverkades i högre 

grad än inhemska produkter av reglerna. I och med att det gick att visa att de tyska 

reglerna slog hårdare mot näringsidkare från andra medlemsstater, än mot inhemska 

näringsidkare förefaller en sådan bedömning vara logisk. Reglerna innebar exempelvis 

högre transportkostnader för näringsidkare från andra medlemsstater. 

   I Alfa Vita ansåg generaladvokaten Maduro att om de grekiska nationella reglerna 

hade betraktats som regler angående försäljningsformer, hade de ändå betraktats som 

ÅMV som kvantitativa importrestriktioner. Detta motiverades med att reglerna varken 

juridiskt eller i praktiken behandlade inhemska varor och varor från andra 

medlemsstater på samma sätt. Det förefaller framförallt vara uppenbart att de nationella 

reglerna som prövades i Alfa Vita i praktiken diskriminerade varor från andra 

medlemsstater, i synnerhet genom de extra kostnader som uppkom för importörer av 

bake off-produkter som skulle transporteras till Grekland från andra medlemsstater.  
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7.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis verkar det föga troligt att det egentligen skulle ha spelat någon roll, 

om de nationella åtgärderna i sex av de sju mål som beskrivits hade bedömts enligt 

Keck-doktrinen. I och med att flera medlemsstater samt en generaladvokat 

argumenterade för en sådan bedömning, är denna tendens intressant. Agerandet torde 

rimligen grunda sig i, att man ville minska EU-domstolens inflytande över de nationella 

åtgärder som kan benämnas som användningsregler.    

 

7.3 Tendenser i proportionalitetsbedömningarna  
 

7.3.1 Tendenser i proportionalitetsbedömningarna i målen där 

användningsregler påverkar intresset av att köpa och importera varor negativt 

Angående proportionalitetsbedömningarna i Mickelsson och Roos, Kommissionen mot 

Italien, Kommissionen mot Portugal samt i Toolex Alpha, går det att konstatera att de 

nationella åtgärderna i alla fyra fallen betraktades som ändamålsenliga. Det fanns ett 

logiskt samband mellan åtgärderna och resultatet. En hypotes angående detta tydliga 

samband är att det bekräftar generaladvokaten Kokotts ståndpunkt, att den här typen av 

användningsregler inte vidtas med intentionen att begränsa importen. Åtgärderna som 

vidtogs i alla dessa mål, skulle verkligen utifrån detta resonemang vara vidtagna med 

hänsyn till de åberopade berättigandegrunderna. Det inte troligt att de nationella 

åtgärderna i något av fallen vidtogs för att skydda inhemsk näringsverksamhet, i och 

med att användningsförbuden var mycket omfattande i alla fall utom i Kommissionen 

mot Italien där förbudet var totalt. I Mickelsson och Roos existerade det inte ens någon 

inhemsk produktion av vattenskotrar.     

   En intressant aspekt av proportionalitetsbedömningarna i dessa fyra mål, är 

förekomsten av alternativa åtgärder som hade kunnat vidtas för att uppnå målet och 

som skulle kunna ha varit mindre skadliga för den fria rörligheten för varor. I 

Mickelsson och Roos samt i Kommissionen mot Italien, framfördes det uttryckligen av 

EU-domstolen att det var möjligt att det fanns mindre ingripande åtgärder tillgängliga 

för att uppnå målet. Det föreslogs till och med en alternativ åtgärd av generaladvokaten 

Yves Bot i Kommissionen mot Italien. I Toolex Alpha resonerade EU-domstolen i sin 

dom inte överhuvudtaget angående alternativa åtgärder, utan detta berördes endast i 

generaladvokatens förslag till avgörande. I Kommissionen mot Portugal fanns det dock 

både alternativa åtgärder tillgängliga och dessutom var användningsförbudet 
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inkonsekvent. I tre av fyra mål spelade förekomsten av alternativa åtgärder inte någon 

stor roll. I dessa tre mål betraktas också de nationella åtgärderna som berättigade med 

hänsyn till olika berättigandegrunder (I Mickelsson och Roos krävdes det, som sagt, att 

medlemsstaten vidtog åtgärder som faktiskt var föreskrivna i nationella rättsregler). 

Generellt visar detta på en mjuk linje gentemot medlemsstaterna från EU-domstolens 

sida, vid denna typ av mål. Dock tillåts inte medlemsstaternas användningsregler att 

vara hur godtyckliga och inskränkande som helst, vilket Kommissionen mot Portugal 

visar. 

 

7.3.2 Tendenser i proportionalitetsbedömningarna i målen där 

användningsregler påverkar näringsidkares möjligheter till marknadstillträde 

negativt 

Målen Kommissionen mot Danmark samt Radlberger är lika och dessutom hänvisades 

det till det förstnämnda målet i det sistnämnda målet. I båda dessa mål konstaterade 

EU-domstolen att de nationella systemen för återanvändning och återvinning fyllde 

funktionen att skydda miljön, vilket innebar att ändamålsenlighet förelåg. För att erhålla 

fritt marknadstillträde enligt de danska reglerna, fanns det inget alternativ till att 

anpassa sig till de nationella reglerna. I Kommissionen mot Danmark lade EU-

domstolen vikt vid att även de näringsidkare som ville använda andra system än det 

nationella, ändå nekades att sälja mer än 3 000 hektoliter per år. Här lades det fokus på 

att det fanns en alternativ åtgärd tillgänglig, som var mindre skadlig för den fria 

rörligheten för varor, genom vilken målet kunde uppnås. I Radlberger fastslog 

domstolen att systemet kunde legitimeras med hänsyn till miljöskydd, förutsatt det gavs 

möjligheter och tid till näringsidkare att anpassa sig. EU-domstolen fastslog att det 

krävdes att näringsidkarna gavs möjlighet att delta i ett system. Möjligheten som 

saknades i Kommissionen mot Danmark existerade i Radlberger. Dessutom innehöll de 

tyska reglerna inget förbud mot försäljning, utan ett villkor om vad som skulle ske om 

andelen återanvändbara förpackningar i omlopp låg under 72 %. Angående denna regel, 

kan dock frågan ställas om detta inte indirekt också medförde ett förbud mot försäljning 

av en viss typ förpackningar vid uppkomsten av en viss situation. Det förefaller 

nämligen ha krävts anpassning till ett nytt system vid uppkomsten av denna situation 

och det torde då inte ha varit möjligt att vägra att anpassa sig och ändå fortsätta att sälja 

likadana förpackningar.   
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   I Alfa Vita innebar den nationella lagstiftningen inte att det blev enklare att särskilja 

bake off-produkter från bageriprodukter, enligt EU-domstolen. Det förelåg i detta 

avseende inte ens ändamålsenlighet. Hygienkraven kunde förvisso fylla funktionen att 

garantera produkternas standard, med hänsyn till risken för att produkterna kunde 

försämras och därmed skada människors hälsa. Dock var dessa krav onödigt 

långtgående, när de tillämpades på bake off-produkter. I detta mål var det, till skillnad 

från de första två målen, tveksamt om reglerna ens var ändamålsenliga. EU-domstolens 

slutsats i detta mål var därför logisk. 

   I dessa tre mål var EU-domstolens linje gentemot medlemsstaterna något hårdare än 

i de tidigare fyra fallen. I Alfa Vita är detta inte särskilt anmärkningsvärt, med tanke på 

att Greklands argument var synnerligen svaga. I alla tre fallen uppkom tämligen stora 

svårigheter för importörer att etablera sig på de nationella marknaderna. Det är svårt att 

spekulera i om det fanns någon importbegränsande avsikt bakom de nationella 

systemen. Vissa iakttagelser kan dock göras. I Kommissionen mot Danmark var det 

anmärkningsvärt att andelen utländska drycker på den danska marknaden var mycket 

låg, samtidigt som medlemsstaten inte erbjöd några alternativ till att helt anpassa sig 

till det nationella systemet. Detta indikerar inte välvillighet gentemot import av drycker 

från andra medlemsstater. Bristen på ändamålsenlighet i det grekiska regelverket i Alfa 

Vita kan inte heller sägas antyda någon sådan välvillighet, samtidigt som 

argumentationen angående varför åtgärderna var nödvändiga för att uppnå målet i det 

fallet var otydlig. I Radlberger var sambandet mellan miljöskydd och de nationella 

åtgärderna tydligt, eftersom införandet av systemet var beroende av villkoret att inte 

tillräckligt många förpackningar kunde återanvändas. Sammanfattningsvis kan det inte 

utifrån en studie av dessa tre mål fastslås att den här typen av användningsregler vidtas 

med någon importbegränsande avsikt, men det är heller inte lika tydligt som i de övriga 

målen som behandlats i denna studie att det inte fanns någon importbegränsande avsikt. 

I detta avseende skiljer sig de två typerna av användningsregler åt.  

   En annan intressant aspekt av de nationella åtgärderna i Kommissionen mot Danmark 

samt i Radlberger, är åtgärdernas effektivitet. Det var statistiskt belagt att åtgärderna 

var effektiva i Kommissionen mot Danmark, i och med att 99 % av alla förpackningar 

återanvändes. Det påstods heller inte av EU-domstolen att det fanns något lika effektivt 

alternativ som skulle kunna skada den fria rörligheten i mindre omfattning. Ändå ansågs 

åtgärderna gå utöver vad som var nödvändigt för att uppnå målet. I Radlberger godtogs 

det tyska systemet med vissa reservationer. Det har tidigare nämnts att det fanns 
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skillnader i dessa två system som medverkade till att bedömningarna utföll som de 

gjorde. Dock är det intressant att det danska systemet underkändes, trots dess uppenbara 

effektivitet. I Radlberger fastslog EU-domstolen, som sagt, att konsumenterna skulle 

bli mer motiverade till att återvinna förpackningar, tack vare de nationella åtgärderna. 

Näringsidkarna skulle även bli mer villiga att börja använda återanvändbara 

förpackningar. Detta resonemang byggde på antaganden om systemets framtida effekter, 

medan det danska återvinningssystemet bevisligen var mycket effektivt. Utgången i 

dessa två mål samt i Mickelsson och Roos skulle kunna spegla det faktum, att 

miljöskyddet fått en starkare ställning under senare år inom unionsrätten. 

 

7.4 Framtida utveckling 

Utifrån målen som behandlats i denna studie kan det konstateras att, EU-domstolen 

uppenbarligen inte velat ställa användningsregler som slår mot intresset av att köpa och 

importera varor allt för långt utanför sin rättsliga räckvidd samtidigt som linjen 

gentemot medlemsstaterna inte var särskilt hård. Detta kan sättas i samband med att 

åtgärderna ofta är nära knutna till berättigandegrunderna. Det är osannolikt att det skulle 

göra någon skillnad om Keck-doktrinen utvidgades till att omfatta även denna typ av 

användningsregler. När viktiga intressen som trafiksäkerhet och skydd för liv och hälsa 

måste skyddas, har EU-domstolen betraktat de nationella åtgärderna som berättigade. 

Det saknas därför anledning att ändra kriterierna för bedömning i denna typ av mål och 

jag tror inte att detta kommer att ske inom den närmaste framtiden. 

   Det är svårare att spekulera i utvecklingen av EU-domstolens rättspraxis angående 

mål där användningsregler slår mot näringsidkares möjligheter till marknadstillträde, 

utifrån de mål som behandlats i denna studie. Även i denna typ av mål skulle det 

knappast medföra någon skillnad om de bedömdes utifrån en tillämpning av Keck-

doktrinen. Angående de nationella åtgärderna i Alfa Vita är det knappast troligt att denna 

typ av nationella åtgärder, vilka i det fallet var svagt anknutna till de 

berättigandegrunder som det argumenterades för att de skulle legitimeras utifrån, 

kommer att bedömas annorlunda i framtiden. Åtgärderna i målen som handlar om 

nationella system för återvinning är tveeggade, genom att sådana nationella system 

definitivt behövs för att skydda miljön samtidigt som de i hög grad utgör handelshinder. 

Det är svårt att spekulera i hur sådana mål kommer att bedömas i framtiden men en 

gissning är att i och med att miljöskydd verkar få en allt större betydelse i EU i 
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allmänhet, kommer EU-domstolens linje att i framtiden vara mjuk gentemot 

medlemsstaterna i den här typen av mål.    
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