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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar EU:s inre marknad och dess fria rörlighet av varor. Den 

fria rörligheten av varor reglerar i artiklarna 28 och 29 EG-fördraget. Dessa 

artiklar förbjuder import- och exportrestriktioner samt ÅMV mellan 

medlemsstaterna. Det finns däremot undantag till dessa artiklar i artikel 30 EG-

fördraget, som kan tillämpas om åtgärden är tillräckligt nödvändig och lämplig. 

Artiklarna 28 - 30 EG-fördraget är framför allt tillämpliga på gemenskapens 

medlemsstater, men även på dess institutioner, något som bekräftas i EG-

domstolens praxis.  

EU:s institutioner har befogenheter att införa harmoniserande akter som 

exempelvis reglerar den inre marknaden. En av dessa institutioner är 

Kommissionen som har befogenhet att införa beslut, antingen i samråd med 

Rådet, eller på eget initiativ i enlighet med fördragsbestämmelserna. Ett av de 

beslut som Kommissionen inrättat är beslut 2004/388/EG om ett dokument om 

överföring av explosiva varor. Beslutet riktade sig till alla medlemsländer inom 

EU och hade till syfte att reglera handeln med explosiva varor. Ett företag som 

handlar med explosiva varor och som därmed påverkades av Kommissionens 

beslut är Orica Mining Services i Nora. Detta beslut innehåller flera regler om 

själva överföringsdokumentet som skall se ut på ett visst sätt.  

Frågan huruvida Kommissionen kan införa beslut som strider mot artiklarna  

28 - 30 EG-fördraget kan därmed bekräftas utifrån dels EG-domstolens praxis och 

dels den information som intervjuerna bidragit med. Genom att institutionen inte 

har tillräckliga skäl till att motivera en åtgärd i enlighet med undantagen i artikel 

30 EG-fördraget strider åtgärdens införande mot fördragsbestämmelserna om den 

fria rörligheten av varor. 
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1. Inledning 

 

Den inre marknaden och dess fria rörlighet av varor är en del av EU:s 

gemensamma marknad och ses som en av hörnstenarna i gemenskapens 

organisation. Gemenskapens institutioner samt medlemsstaterna skall verka för att 

den inre marknadens mål upprätthålls. EG-fördraget innehåller artiklar som har 

till syfte att motverka att handelshinder uppstår mellan medlemsstaterna. Artikel 

28 EG-fördraget innehåller bestämmelser som förbjuder kvantitativa import-

restriktioner samt ÅMV. Gällande export finns motsvarande bestämmelser i 

artikel 29 EG-fördraget som förbjuder kvantitativa exportrestriktioner samt ÅMV. 

Dessa två artiklar kan dock undantas enligt bestämmelserna i artikel 30 EG-

fördraget. Denna artikel innehåller olika undantag som kan tillåta att import- och 

exportrestriktioner genomförs mellan medlemsstaterna. Vid EG-domstolens 

bedömning om artikel 30 EG-fördraget är tillämplig i förevarande fall spelar 

proportionalitetsprincipen stor roll, då åtgärderna måste vara lämpliga och 

nödvändiga för att falla inom undantagen i artikel 30 EG-fördraget.  

 

Kommissionen är en av gemenskapens institutioner och har till uppgift att verka 

för att gemenskapen utvecklas och då bland annat genom sin verkställande roll 

som inrättare av beslut. Dessa beslut kan Kommissionen på eget initiativ inrätta 

enligt de villkor som anges i fördragsreglerna, men även efter delegering av 

Ministerrådet (Rådet). 

 

Ett av dessa beslut som Kommissionen utfärdat är beslut 2004/388/EG om ett 

dokument om överföring av explosiva varor inom gemenskapen. Detta 

kommissionsbeslut berör export av explosiva varor inom gemenskapen. Ett 

företag som handlar med explosiva varor är Orica Mining Services i Nora, utanför 

Örebro. En redogörelse av Kommissionens beslut och av företagets verksamhet 

förekommer i denna uppsats för att illustrera vilka potentiella effekter som dessa 

beslut kan medföra för enskilda företag inom gemenskapen 
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1.1. Problemformulering 

 

� Är artiklarna 28 - 30 EG-fördraget tillämpliga på EU:s institutioner eller 

gäller dessa bestämmelser endast gemenskapens medlemsstater? 

� Kan Kommissionens beslut utgöra handelshinder som strider mot 

artiklarna 28 - 30 EG-fördraget? 

 

1.2. Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, med hjälp av framför allt den juridiska 

doktrinen och EG-rättslig praxis, huruvida Kommissionens beslut 2004/388/EG 

om ett dokument om överföring av explosiva varor kan utgöra handelshinder för 

företag i medlemsländerna. Därefter följer en granskning som behandlar frågan 

om Kommissionens åtgärder faller inom tillämpningsområdet för artiklarna  

28 eller 29 EG-fördraget, och därmed om åtgärderna är undantagna av 

bestämmelserna i artikel 30 EG-fördraget.  

 

1.3. Avgränsning 

 

För att begränsa uppsatsen kommer endast ett beslut som utfärdats av 

Kommissionen att granskas och därmed ligga till grund för analys och slutsats. 

Det beslut som används för att illustrera potentiella effekterna av Kommissionens 

beslut 2004/388/EG som rör transport av explosiva ämnen.  

 

1.4. Metod och material 

 

Det huvudsakliga material som förekommer i denna uppsats är dels den doktrin 

som behandlar det aktuella ämnet, dels EG-rättslig doktrin. Doktrinen har använts 

för att lägga fram grundläggande fakta och därmed skapa en grund för fortsatt 

granskning av det aktuella ämnet. Då denna uppsats faller inom EG-rättens 
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område innebär det att det inte finns några förarbeten till fördragsartiklarna. 

Därför används istället rättspraxis för att kunna genomföra en djupare granskning 

gällande den inre marknaden och vad som kännetecknar handelshinder enligt EG-

fördraget. Därefter förekommer även beslut 2004/388/EG om ett dokument om 

överföring av explosiva varor, som utfärdades av Kommissionen, för att illustrera 

vilka konsekvenser som Kommissionens beslut kan medföra. 

 

Förutom relevant doktrin och rättspraxis genomfördes även två intervjuer. Den 

första intervjun genomfördes med Carina Lahall och Emma Göllas, informatörer 

på Euro Info Centre i Örebro. Denna intervju lades sedan till grund för detta ämne 

samt val av det Kommissionsbeslut som förekommer i uppsatsen. Den andra 

intervjun som genomfördes var med Kjell Carlsson, transportansvarig på Orica 

Mining Services i Nora. Orica Mining Services är ett av de företag inom 

gemenskapen, som exporterar explosiva varor och därmed faller detta företag 

inom tillämpningsområdet för Kommissionens beslut 2004/388/EG om ett 

dokument om överföring av explosiva varor. 

 

Slutligen genomförs en diskussion av de fakta som presenterats i uppsatsen och 

därefter följer de slutsatser som kan dras efter det som angetts i både empiridelen 

och diskussionsdelen.  
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2. Kommissionen 

 

EU består av olika institutioner som alla har tilldelats olika uppgifter i enlighet 

med fördragsbestämmelserna. Utgångspunkten för dessa institutioner finns i 

artikel 7 EG-fördraget där varje institutions befogenheter anges. En av dessa 

institutioner är Kommissionen, som bland annat tillförsäkrar att målen med den 

inre marknaden och dess fria rörlighet av varor efterföljs. Kommissionen består av 

en ledamot (kommissionär) från varje medlemsstat och därutöver finns även en 

ordförande som representerar Kommissionen.1  

 

2.1. Kommissionen och EG-fördraget 

 
De befogenheter och skyldigheter som åligger Kommissionen nämns i flera 

fördragsartiklar i EG-fördraget. Den grundläggande föreskriften om 

Kommissionens uppgifter finns i artikel 211 EG-fördraget: 

 

”För att säkerställa den gemensamma marknadens funktion och utveckling  

skall Kommissionen: 

 

- Övervaka tillämpningen av bestämmelserna i detta fördrag och av bestämmelser 

som antagits av institutionerna med stöd av fördraget. 

- lämna rekommendationer eller yttranden i ämnen som behandlas i detta fördrag, 

om fördraget uttryckligen anger detta eller Kommissionen anser det nödvändigt,  

- ha befogenheter att själv fatta beslut och medverka vid tillkomsten av Rådets och 

Europaparlamentets rättsakter på de villkor som anges i fördraget,  

- utöva de befogenheter som Rådet ger Kommissionen för att genomföra de regler 

som fastställts av Rådet.” 

 

Artikel 211 EG-fördraget visar att Kommissionens uppgifter sprider sig över ett 

brett spektra, men att alla dessa uppgifter grundar sig på den gemensamma 

                                                 
1 EU-upplysningen, Din guide till EU – Institutioner och kontaktvägar (2006), s. 31. 
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marknaden. Därmed har Kommissionen som uppgift att värna om den inre 

marknaden och verka för att den genomförs utan hinder. 

 

2.2. Kommissionens kontrollfunktion  

  

En av Kommissionens grundläggande uppgifter är kontrollfunktionen då den 

tillser att fördragen inom gemenskapen efterföljs. Kommissionen kallas ibland för 

”Guardian of the Treaties”2, eftersom Kommissionen genom sin kontrollfunktion 

fungerar som väktare när den granskar de andra institutionerna i EU. Förutom 

dessa granskas även gemenskapsrättsliga organisationer och agenturer, 

medlemsstaterna och dess medborgare samt juridiska personer av Kommissionen. 

Målet med granskningen är att kontrollera att de bestämmelser som anges i 

fördragen efterföljs.3 Eftersom EU växer kan kontrollfunktionen ses som en av de 

viktigaste rollerna som Kommissionen har då det är viktigt att alla medlemsstater 

och institutioner efterlever fördragen för att kunna upprätthålla en  

fungerande gemenskap. 

 

2.3. Kommissionens verkställande roll 

 

Beslutsprocessen inom EU är komplicerad då många aktörer är inblandade. 

Institutionernas inflytande över beslutsprocessen varierar helt beroende på vilken 

fråga som skall behandlas.4 

 

De beslutsfattande institutionerna inom gemenskapen är huvudsakligen Europa-

parlamentet och Rådet, som samarbetar eller Rådet som självständigt utfärdar 

beslut. Kommissionen har även befogenhet att utfärda beslut, vilket då kan ge 

sken av att den lagstiftande makten delas av mer än två institutioner. Då alla tre 

institutionerna inför rättsakter av bindande karaktär för de berörda parterna inom 

                                                 
2 Lenaerts, K och Van Nuffel, P, Constitutional Law of the European Union 2nd ed. (2005) Ed: 
Bray R, s. 427. 
3 Lenaerts, K och Van Nuffel, P, Constitutional Law of the European Union 2nd ed. (2005) Ed: 
Bray R, s. 427. 
4 EU-upplysningen, Din guide till EU – Institutioner och kontaktvägar (2006), s. 52. 



8 

  

gemenskapen bör en åtskillnad göras mellan en ”lagstiftande” makt och en 

”verkställande och/eller implementerande” makt. Både den lagstiftande makten 

och den verkställande och/eller implementerande makten kan utfärda 

förordningar, direktiv och beslut.5  

 

Grundläggande bestämmelser över förordningar, direktiv och beslut finns i artikel  

249 EG-fördraget:  

 

”För att fullgöra sina uppgifter och enligt bestämmelserna i detta fördrag skall 

Europaparlamentet och Rådet gemensamt, Rådet eller Kommissionen utfärda 

förordningar och direktiv, fatta beslut samt avge rekommendationer eller yttranden.  

En förordning skall ha allmän giltighet. Den skall till alla delar vara bindande och 

direkt tillämplig i varje medlemsstat. 

Ett direktiv skall med avseende på det resultat som skall uppnås vara bindande för 

varje medlemsstat till vilken det är riktat, men skall överlåta åt de nationella 

myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. 

Ett beslut skall till alla delar vara bindande för dem som det är riktat till. 

Rekommendationer och yttranden skall inte vara bindande.” 
 

Dessa rättsakter skiljer sig från varandra på olika punkter. Förordningar är riktade 

till alla medlemsstater. Eftersom de är direkt tillämpliga behöver de inte 

omvandlas till nationell lagstiftning eller ratificeras för att vara bindande för 

gemenskapens institutioner och medlemsstater.6 

 

Direktiv är bindande för de medlemsstater som de är riktade till. De innehåller de 

åtgärder som är lämpliga för medlemsstaten att omvandla den nationella 

lagstiftningen till så att den uppfyller de mål som är utsatta i direktivet. 

Medlemsstaterna är däremot fria att bestämma hur rättsakten skall införas i den 

nationella lagstiftningen.7 Villkoret är att det genomförs inom en viss  

utsatt implementeringstid.8  

 

                                                 
5 Mathijsen, R.S.R.F, A Guide to European Union Law Eighth Edition (2004), s. 96. 
6 Allgårdh, O och Norberg, S, EU och EG-rätten En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 
Fjärde upplagan (2004), s. 235. 
7 Mathijsen, R.S.R.F, A Guide to European Union Law Eighth Edition (2004), s. 26-27. 
8 Allgårdh, O och Norberg, S, EU och EG-rätten En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 
Fjärde upplagan (2004), s. 237. 
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En annan av gemenskapens rättsakter är beslut, som antingen adresseras till 

medlemsstater eller till individer och juridiska personer. Denna rättsakt är, liksom 

direktiv, bindande i sin helhet för dem som den är riktat till.9 ”Ett beslut kan 

innehålla förpliktelser av olika slag men kan till skillnad från direktivet också ge 

bemyndiganden eller tillstånd. Beslutet kan indirekt beröra personer genom att 

lagstiftning eller andra åtgärder kommer till stånd med utgångspunkt  

från beslutet”10.    

 

Kommissionens verkställande roll är begränsad och beroende av dels den 

delegering som Rådet tillmätt Kommissionen och dels av fördragsreglerna. Rådets 

delegering sker genom att Rådet förordnar Kommissionen att besluta om ett visst 

ärende.11 Delegering används som regel ”i beslut om tillämpning av den 

gemensamma jordbrukspolitiken, den gemensamma handelspolitiken, 

konkurrenspolitiken eller vid förverkligandet av den inre marknaden för 

finansiella tjänster”12. Kommissionen har även fått befogenheter att inom vissa 

områden utfärda föreskrifter och fatta bindande beslut på egen hand.13  

                                                 
9 Mathijsen, R.S.R.F, A Guide to European Union Law Eighth Edition (2004), s. 29. 
10 Allgårdh, O och Norberg, S, EU och EG-rätten En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 
Fjärde upplagan (2004), s. 238. 
11 Allgårdh, O och Norberg, S, EU och EG-rätten En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 
Fjärde upplagan (2004), s. 149. 
12 Allgårdh, O och Norberg, S, EU och EG-rätten En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 
Fjärde upplagan (2004), s. 149-150. 
13 EU-upplysningen, Din guide till EU – Institutioner och kontaktvägar (2006), s. 56. 
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3. Kommissionens beslut 2004/388/EG 

 

Ett av Kommissionens beslut som berör den inre marknaden och dess fria 

rörlighet av varor är Kommissionens beslut 2004/388/EG om ett dokument om 

överföring av explosiva varor. Detta beslut har både en import- och 

exportrestriktiv verkan på handeln med explosiva varor inom gemenskapen. 

Eftersom de länder som importerar dessa varor drabbas indirekt av att beslutet 

begränsar exporten av explosiva varor innebär detta en importrestriktion. 

Framförallt utgör beslutet en exportrestriktion då de företag som exporterar denna 

typ av varor påverkas direkt av dessa restriktioner som infördes i och  

med beslutet.   

 

För att sedan påvisa de potentiella effekter ett beslut som utfärdats av 

Kommissionen kan ha förekommer även en beskrivning av ett företag i slutet av 

kapitlet. Det företag som förekommer i detta kapitel är Orica Mining Services i 

Nora, utanför Örebro. De handlar med explosiva ämnen och därmed har 

Kommissionens beslut 2004/388/EG haft en direkt inverkan på  

företagets transportverksamhet. 

 

Innan själva redogörelsen av beslutet och Orica Mining Services genomförs bör 

en koppling till det dåvarande rättsläget gällande transport av explosiva varor, 

innan Kommissionens införande av beslutet, utföras. 

 

3.1. Bakgrund 

 
Handeln med explosiva varor inom gemenskapen är en stor verksamhet och 

många företag i medlemsstaterna är beroende av dessa varor, antingen genom 

import eller export. Innan Kommissionens inrättande av beslut 2004/388/EG 

kunde leveransen av de explosiva varorna genomföras när de aktuella varorna 

hade godkänts av den berörda myndigheten i exportlandet.  
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Enligt Carina Lahall och Emma Göllas, Euro Info Centre i Örebro, är den berörda 

myndigheten i Sverige Räddningsverket. Därmed kunde en transport av explosiva 

ämnen vara aktuell om de varor som skulle transporteras till utlandet var 

godkända av Räddningsverket.14 

 

Handeln med explosiva ämnen kunde därför fullbordas utan några direkta hinder 

eftersom det inte fanns några krav på att mottagarlandet skulle godkänna de 

aktuella varorna innan genomförd transport. Det förekom därför endast ett villkor 

som företaget som skulle exportera varorna var tvungna att uppfylla. 

 

Idén om att införa ett dokument som skall fyllas i och godkännas av de berörda 

myndigheterna i både mottagarlandet och transitländerna är inget nytt fenomen. 

Utan den introducerades av Rådet genom direktiv 93/15/EEG om harmonisering 

av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva 

varor för civilt bruk.  

 

3.2. Beslut 2004/388/EG  

 

För att kunna granska Kommissionens beslut 2004/388/EG om ett dokument om 

överföring av explosiva varor anges artiklarna i fulltext nedan;  

 

”Artikel 1 

1. Den information som krävs enligt artikel 9.5 och 9.6 i direktiv 93/15/EEG skall 

tillhandahållas med hjälp av den mall för överföring av explosiva varor inom 

gemenskapen som anges i bilagan, och i de förklarande anmärkningarna.  

2. Dokumentmallen skall godtas av de behöriga myndigheterna som ett giltigt  

överföringsdokument som, fram till bestämmelseorten för de berörda explosiva 

varorna, medföljer varorna vid överföring av dessa mellan medlemsstater. 

3. Detta beslut skall inte gälla för ammunition. 

 

Artikel 2 

Dokumentet för överföring av explosiva varor (nedan kallat ”dokumentet”) skall 

upprättas i tre exemplar. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att 
                                                 
14 Intervju med Carina Lahall och Emma Göllas, Euro Info Centre, Örebro, 2007-03-30. 
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dokumentet inte skall kunna förfalskas, bl.a. genom att införa adekvata åtgärder för 

säker identifiering. 

 

Artikel 3 

Dokumentet skall tryckas på papper som väger minst 80 g/m2. Pappret skall vara så 

starkt att det inte lätt går sönder eller skrynklas vid normal användning. 

 

Artikel 4  

Detta beslut skall tillämpas sex månader15 efter det att det offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. När beslutet träder i kraft skall de aktuella 

tillstånden för flera överföringar som medgetts för en bestämd period fortsätta gälla 

till sista giltighetsdatum. 

 

Artikel 5   

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna”16.  

 

Kommissionens beslut 2004/388/EG om ett dokument om överföring av explosiva 

varor berör transport av explosiva varor. Beslutets första artikel hänvisar till två 

artiklar i Rådets direktiv 93/15/EEG om harmonisering av bestämmelserna om 

utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk 

Dessa två artiklar är artiklarna 9.5 och 9.6 i direktivet;  

 

”9.5. Om den behöriga myndigheten på bestämmelseorten godkänner överföringen 

skall den till mottagaren utställa ett dokument som innehåller all den information som 

föreskrivs i punkt 7. Detta dokument skall medfölja de explosiva varorna tills de når 

den angivna bestämmelseorten. Det skall uppvisas på begäran från de behöriga 

myndigheterna. Mottagaren skall behålla en kopia av dokumentet och på begäran från 

den berörda myndigheten på bestämmelseorten uppvisa den för granskning. 

 

9.6. Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat anser att sådana särskilda 

arrangemang för den allmänna säkerheten som avses i punkt 7 inte är nödvändiga kan 

explosiva varor överföras på denna medlemsstats territorium eller en del av detta utan 

föregående underrättelse enligt punkt 7. Den behöriga myndigheten på 

bestämmelseorten skall i sådana fall bevilja ett tillstånd för en bestämd period som dock 
                                                 
 
15Beslutet offentliggjordes i Europeiska unionens tidning  L 120/43 den 24 april 2004. 
16 Det fullständiga beslutet och dess bilaga finnes i Bilaga 2. 
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när som helst av berättigade skäl kan dras in tillfälligt eller permanent. I det dokument 

som avses i punkt 5 och som måste medfölja de explosiva varorna tills de når 

bestämmelseorten skall endast hänvisas till ovan nämnda tillstånd.” 

 

Därmed skulle Kommissionens beslut fungera som ett harmoniserande beslut som 

skulle införliva tanken om ett överföringsdokument ytterligare. Då beslutet 

innehöll ett bestämt format av ett överföringsdokument. 

 

Kommissionens beslut innebär ett krav på ett dokument som skall stämplas och 

skrivas under av berörda myndigheter i dels mottagarlandet och dels i 

transitländerna. Denna procedur måste i och med bestämmelserna i beslutet 

genomföras innan en transport av explosiva varor får inledas.  

 

Denna bestämmelse riktar sig till alla medlemsstater inom gemenskapen och 

därför skall alla nationella bestämmelser överensstämma med beslutet inom den 

angivna tid som nämns i beslutet. Den angivna implementeringstiden var sex 

månader efter det att beslutet publicerades och därmed skulle denna bestämmelse 

senast vara i bruk den 24 oktober 2004 i hela gemenskapen.  

 

Förutom bestämmelsen om införandet av dokumentet fanns ytterligare krav på 

dokumentets form. Formkraven innebar att pappret skulle uppfylla vissa krav på 

tjocklek och storlek.  

Detta beslut berör många olika företag inom hela gemenskapen som handlar med 

eller är i behov av import av explosiva varor i sin verksamhet. 

 

3.3. Orica Mining Services 

 

Ett av de företag inom gemenskapen som påverkades av Kommissionens beslut 

2004/388/EG om ett dokument om överföring av explosiva varor är Orica Mining 

Services. Orica Mining Services i Nora, tidigare Dyno Nobel Sweden AB, tillhör 

en världsledande koncern som verkar i femtio länder och exporterar till närmare 

hundra länder runt om i världen.  



14 

  

De kunder som företaget har är återförsäljare, tillverkare av explosiva produkter 

och företag inom gruvindustrin. Dessa kunder verkar främst inom Europa, i och 

utanför EU:s gränser.17 De länder som Orica Mining Services transporterar varor 

till inom Europa är Belgien, Bulgarien, Schweiz, Serbien, Tyskland, Danmark, 

Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Kroatien, Ungern, 

Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal och Rumänien.18 Därmed är de 

länder som är berörda, förutom Schweiz, medlemsstater i EU och därmed är även 

dessa länder bundna av Kommissionens beslut. 

 

Varorna som Orica Mining Services transporterar är enbart civila produkter som 

används för upptändning av sprängämnen. Det rör sig inte om ammunition och 

därmed är Kommissionens beslut 2004/388/EG om ett dokument om överföring 

av explosiva varor bindande för företaget.19 

 

Enligt Kjell Carlsson, transportansvarig på Orica Mining Services i Nora, har 

vissa länder i Europa ännu inte ratificerat Kommissionens beslut vilket direkt 

försvårar handeln med dessa länder. Han menar att det tar lång tid att erhålla 

dokumentet som retur från de berörda myndigheterna, i både mottagarlandet och i 

transitländerna. Enligt Kjell Carlsson har detta besluts bundenhet accepterats av 

vissa länder så som Spanien och Irland. Däremot har beslutet inte ratificerats i 

Frankrike.20 Att gemenskapens medlemsstater tillämpar och ratificerar 

Kommissionens beslut olika eller inte alls, leder till att de länder som tillämpar 

dokumentet drabbas negativt då företagets export av explosiva varor hindras. 

 

Vidare anförde Kjell Carlsson att ”våra kunder har kunnat söka tillståndet för en 

längre period tidigare, i början accepterades upp till fem år, men Tyskland har 

begränsat det till två år. Därefter har till exempel de portugisiska myndigheterna 

börjat kräva ett nytt dokument för varje leverans, vilket då gör att dokumentet mer 

till en importlicens och inte ett transportdokument”21.  

                                                 
17 Intervju med Kjell Carlsson via email, 2007-05-21. 
18 Se Bilaga 1. 
19 Intervju med Kjell Carlsson via email, 2007-05-21. 
20 Se Bilaga 1.  
21 Intervju med Kjell Carlsson via email, 2007-05-21. 
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Dessa följder som drabbat Orica Mining Services i och med Kommissions-

beslutets införande föranleder tankarna till huruvida detta beslut är förenligt med 

artiklarna 28 - 30 EG-fördraget eller inte. 
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4. Inre marknaden 

 

Den inre marknaden är en del av EU:s grundläggande huvudmål. Målen för EU 

nämns i artikel 2 EG-fördraget, där den gemensamma marknaden nämns som ett 

av målen; 

 

”Gemenskapen skall ha till uppgift att genom att upprätta en gemensam marknad och 

en ekonomisk och monetär union genom att fullfölja den gemensamma politik eller 

verksamhet som avses i artiklarna 3 och 4 främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar 

utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i fråga om 

sysselsättning och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, en hållbar och 

icke-inflatorisk tillväxt, en hög grad konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, en 

hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet, en höjning av 

levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och 

solidaritet mellan medlemsstaterna”. 

 

Den gemensamma marknaden kan ses som EU:s kärna och för att kunna uppfylla 

de krav som nämns i artikel 2 EG-fördraget finns en uppräkning av åtgärder i 

artikel 3 EG-fördraget22. De tre punkterna i artikel 3 EG-fördraget som är av störst 

betydelse för denna uppsats är punkterna 1 a - c;  

 

”1. För att uppnå de mål som anges i artikel 2 skall gemenskapens verksamhet     

     på de villkor och i den takt som anges i detta fördrag innefatta 

a) förbud mot tullar och kvantitativa restriktioner mellan medlemsstaterna vid 

import och export av varor samt mot förbud mot alla övriga åtgärder med 

motsvarande verkan,  

b) en gemensam handelspolitik,  

c) en inre marknad som kännetecknas av att hindren för fri rörlighet för varor, 

personer, tjänster och kapital avskaffas mellan medlemsstaterna. […]” 

 

Den inre marknaden introducerades efter att skapandet av den gemensamma 

marknaden stötte på problem. Därmed tog gemenskapen ett steg längre mot att få 

                                                 
22 Oliver, P, Free Movement of Goods in the European Community (2003), s. 1.  
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en fungerande marknad. Den inre marknaden definieras ytterligare i artikel 14.2 

EG-fördraget;23 

 

”Den inre marknaden skall omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för 

varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i detta 

fördrag.” 

 

Ett mål med den inre marknaden var att samarbetet mellan medlemsstaterna skulle 

fungera utan gränser inom gemenskapen och därmed skulle alla handelshinder 

mellan medlemsstaterna avskaffas.24 

 

4.1. Den fria rörligheten av varor 

 

För att den inre marknaden skall kunna existera är det fundamentalt att varor skall 

kunna röras fritt inom gemenskapens gränser. Principen om den fria rörligheten 

beskrivs därför som en av EU:s hörnstenar.25 

 

Denna frihet beskrivs i fördragsartiklarna och styr gemenskapshandeln utifrån 

dessa bestämmelser. Innan själva friheten utreds närmare bör begreppet ”varor” 

utredas. Begreppet ”varor” förekommer flera gånger i fördragen, exempelvis i 

artikel 23.1 EG-fördraget; 

 

”Gemenskapen skall grunda sig på en tullunion, som skall omfatta all handel med varor 

och som skall innebära att tullar på import och export samt alla avgifter med 

motsvarande verkan skall vara förbjudna mellan medlemsstaterna och att en gemensam 

tulltaxa gentemot tredje land skall införas.” 

 

Det finns däremot ingen beskrivning i fördragen av vad begreppet varor innebär 

utan EG-domstolen utvecklade därför en definition av begreppet i målet 

                                                 
23 Lenaerts, K och Van Nuffel, P, Constitutional Law of the European Union 2nd ed. (2005) Ed: 
Bray R, s. 139. 
24 Allgårdh, O och Norberg, S, EU och EG-rätten En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 
Fjärde upplagan (2004), s. 259.  
25 Hanlon, J, European Community Law (2003), s. 220. 
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Europeiska kommissionen mot Italien26.  De bakomliggande fakta i målet var att 

Kommissionen ansåg att Italien hade underlåtit att följa sina skyldigheter som 

åligger landet i enlighet med de fördragsbestämmelser som fanns i EEG-fördraget. 

Innan domstolen kunde avgöra om Kommissionen hade rätt i sin anklagelse var 

domstolen tvungen att först utreda vad som ansågs med begreppet ”varor”. EG-

domstolen anförde i sin dom att ”med varor avses enligt artikel 927  EEG-

fördraget produkter som kan värderas i pengar och som därmed kan vara föremål 

för kommersiella transaktioner”28. Därefter kunde domstolen fortsätta med sin 

bedömning av de omständigheter som var aktuella i målet. 

 

Begreppet ”varor” har därmed ett brett definitionsomfång då ett mängd olika slags 

produkter kan falla inom EG-domstolens definition av begreppet. Till följd av 

detta kan många företag inom gemenskapen förlita sig på de 

fördragsbestämmelser som behandlar den inre marknaden och dess fria rörlighet 

av varor.  

 

Förutom att en tullunion skulle upprättas i enlighet med artikel 23 EG-fördraget 

var andra handelsrestriktioner på varor tvungna att förbjudas inom gemenskapen 

för att EU skulle få en fungerande inre marknad. Två av dessa handelsrestriktioner 

var kvantitativa import- och exportrestriktioner samt ÅMV. Artiklarna 28 och 29 

EG-fördraget förbjuder alla kvantitativa restriktioner på import (artikel 28 EG-

fördraget) och export (artikel 29 EG-fördraget) av varor mellan 

medlemsstaterna.29 

 

Artiklarna 28 och 29 EG -fördraget behandlar dels klara kvantitativa restriktioner 

samt ÅMV. Innan artiklarna 28 och 29 EG-fördraget granskas enskilt bör 

begreppet ÅMV utredas närmare.  

                                                 
26 Mål 7/68, Europeiska kommissionen mot Italien, svensk specialutgåva s. 00357, se även; Oliver, 
P, Free Movement of Goods in the European Community (2003), s. 16. 
27 Nuvarande artikel 23 EG-fördraget. 
28 Mål 7/68, Europeiska kommissionen mot Italien, svensk specialutgåva s. 00357, p.2 
(sammanfattning). 
29 Hanlon, J, European Community Law (2003), s. 230-231. 
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4.1.1. ÅMV 

 

ÅMV är svårare att definiera än klara kvantitativa import- och exportrestriktioner. 

Vissa medlemsstaters nationella regler fungerar som handelskvoter medan dessa 

stater gör gällande att regeln är neutral då inhemska och utländska varor 

behandlas lika eller att den kan undantas enligt artikel 30 EG-fördraget.30 

 

EG-domstolen inledde sin diskussion gällande ÅMV i målet Geddo31. Målet 

handlade om handel med ris inom gemenskapen och med tredje land. I domen 

diskuterade domstolen vad som ansågs vara ÅMV och anförde att ”förbudet mot 

kvantitativa restriktioner avser åtgärder som, alltefter omständigheterna, har 

karaktären av totalt eller partiellt förbud mot import, export eller transitering”32. 

Domstolen menade att det som är viktigast vid bedömningen är inte huruvida 

åtgärderna beaktas eller tillämpas, utan att det är effekten av dessa åtgärder som 

ligger till grund för bedömningen. ÅMV motsvarar därför de åtgärder som inte 

direkt har formen som en restriktiv åtgärd, men som har samma effekt som en.33  

 

Slutligen framhöll EG-domstolen en definition av begreppet ÅMV i målet 

Dassonville34. Målet gällde den nationella lagstiftningen i Belgien som förbjöd 

import av en vara med ursprungsbeteckning utan att inneha ett certifikat från 

exportlandets regering som angav att varan hade rätt till en sådan beteckning. 

Dassonville hade importerat skotsk whiskey till Belgien från Frankrike utan att 

whiskeyn hade ett certifikat från den brittiska regeringen. Till sitt försvar anförde 

Dassonville att den nationella bestämmelse som reglerade detta innebar en åtgärd 

med motsvarande verkan till handelshinder för import inom gemenskapen. Innan 

domstolen kunde avgöra om Dassonville hade rätt i sitt antagande var domstolen 

tvungen att utreda vad ÅMV innebar. EG-domstolen yttrade då i sin dom att 

ÅMV gällde ”alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett 

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

                                                 
30 Hanlon, J, European Community Law (2003), s. 232. 
31 Mål 2/73, Riseria Luigi Geddo mot Ente Nazionale Risi, Svensk specialutgåva s. 00129. 
32 Mål 2/73, Riseria Luigi Geddo mot Ente Nazionale Risi, Svensk specialutgåva s. 00129, punkt 7. 
33 Mål 2/73, Riseria Luigi Geddo mot Ente Nazionale Risi, Svensk specialutgåva s. 00129, punkt 7. 
34 Mål 8/74, Dassonville, REG. 1974, s. 837; svensk specialutgåva, volym 2, s.343. 
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gemenskapen”35. Den så kallade ”Dassonville-formeln”36 har bildat basen för en 

mängd avgöranden i EG-domstolen och hänvisningar till denna formel genomförs 

regelbundet i EG-domstolens domar. Bestämmelserna i artiklarna 28 och 29  

EG-fördraget är därmed tillämpliga redan vid det stadiet när handeln omotiverat 

försvårats mellan medlemsstaterna. Ytterligare en fördel med EG-domstolens 

dom37 är att handelshinder inte måste vara ett faktum utan för domstolen räcker 

det med att tillämpa artiklarna 28 och 29 i EG-fördraget om det finns en potentiell 

möjlighet att handeln kommer att hindras.38  

 

När begreppet ÅMV nu har definierats kan en vidare granskning av artiklarna 28 

och 29 EG-fördraget genomföras. 

 

4.1.2. Artikel 28 EG-fördraget 

 

”Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan skall vara 

förbjudna mellan medlemsstaterna”. 

 

Artikel 28 EG-fördraget förbjuder som framgått kvantitativa importrestriktioner 

samt ÅMV. Därmed hindrar artikeln åtgärder som begås av medlemsstaterna, 

vilket drabbar utländska varor negativt då medlemsstaterna gynnar inhemska 

produkter. Dessa åtgärder kan ta sig i olika uttryck, vilket också visat sig i EG-

domstolens domar.39 

 

I målet Kommissionen mot Irland40 hade den irländska staten vidtagit en åtgärd 

som tydligt gynnade inhemska produkter framför importerade produkter. 

Åtgärden innebar att den irländska staten engagerade sig i en reklamkampanj som 

syftade till att rekommendera köp av inhemska produkter. Reklamkampanjen 

innebar bland annat att de inhemska varorna skulle märkas med en symbol med 

                                                 
35 Mål 8/74, Dassonville, REG. 1974, s. 837; svensk specialutgåva, volym 2, s.343, punkt 5. 
36 Hanlon, J, European Community Law (2003), s. 233. 
37 Mål 8/74, Dassonville, REG. 1974, s. 837; svensk specialutgåva, volym 2, s.343. 
38 Mathijsen, R.S.R.F, A Guide to European Union Law Eighth Edition (2004), s. 177; se även; 
Hanlon, J, European Community Law (2003), s. 233. 
39Craig, P and De Búrca, G, EU Law text, cases and materials 3rd edn (2003), s. 618. 
40 Mål 249/81, Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland, Rättsfallssamling 1982 s. 
04005. 
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texten ”Buy Irish” 41. Domstolen anförde i sin dom att en reklamkampanj som är 

aktuell i förevarande fall inte kan ses som en vanlig varukampanj som genomförs 

av vanliga företag eller grupper av företag. Istället menade domstolen att syftet 

med denna kampanj tydligt och klart var att utöka tillgången på inhemska 

produkter på den irländska marknaden och ersätta de importerade varorna från 

andra medlemsstater. Den irländska regeringen hade därmed genom att engagera 

sig i en sådan reklamkampanj underlåtit att uppfylla de skyldigheter som åligger 

Irland genom fördragsbestämmelserna.42  

 

Genom sin dom43 har domstolen klart visat att domstolen vid sin bedömning 

granskar såväl åtgärdens form som dess innehåll. Innehållet är därför inte 

beroende av formen eller tvärt om, utan det är tillräckligt om själva innehållet 

visar sig vara diskriminerande mot importerade produkter för att domstolen skall 

kunna tillämpa artikel 28 EG-fördraget.44  

 

Dessa åtgärder som faller inom tillämpningsområdet för artikel 28 EG-fördraget 

behöver heller inte vara direkt diskriminerande. När vissa regler visserligen inte 

formellt men väl i praktiken drabbar importerade varor hårdare än inhemska 

brukar detta ofta bedömas utifrån Cassis de Dijon-doktrinen45, som EG-domstolen 

utvecklade i målet Cassis46. Målet handlade om en tysk importör som skulle 

importera likör från Frankrike. Den tyska staten vägrade att tillåta importen av 

likören, eftersom den franska likören inte innehöll tillräckligt mycket alkohol för 

att lanseras som likör i Tyskland. Enligt den nationella lagstiftningen i Tyskland 

skulle alkoholhalten i likör vara tjugofem procent för att få klassas som likör.  

 

EG-domstolen anförde i domen att ”hinder för handeln inom gemenskapen som 

uppstår på grund av skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftningar om 

saluföringen av de ifrågavarande produkterna måste godtas i den mån dessa 

                                                 
41 Craig, P and De Búrca, G, EU Law text, cases and materials 3rd edn (2003), s. 618. 
42 Mål 249/81, Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland, Rättsfallssamling 1982 s. 
04005, p. 30. 
43 Mål 249/81, Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland, Rättsfallssamling 1982 s. 
04005. 
44 Craig, P and De Búrca, G, EU Law text, cases and materials 3rd edn (2003), s. 620. 
45 Craig, P and De Búrca, G, EU Law text, cases and materials 3rd edn (2003), s. 638. 
46 Mål 120/78, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, 
Rättsfallssamling 1979 s. 00649. 
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bestämmelser kan anses vara nödvändiga för att tillgodose tvingande hänsyn, i 

synnerhet i fråga om effektiv skattekontroll, skydd för folkhälsan, god handelssed 

och konsumentskydd”47. Vidare framhöll även domstolen att artikel 28 EG-

fördraget och dess kvantitativa importrestriktioner och ÅMV skall tolkas så att 

även nationella bestämmelser om exempelvis lägsta alkoholhalt faller inom 

tillämpningsområdet för artikeln. Anledningen till detta var att domstolen ansåg 

att en vara som lagligen säljs i ett medlemsland skall få exporteras och säljas i ett 

annat medlemsland, utan att någon nationell lagstiftning hindrar det.48  

 

Därmed ansåg domstolen att den tyska lagstiftningen stred mot artikel 28 EG-

fördraget och genom sin dom utvecklade domstolen principen om Mutual 

recognition. Denna princip grundar sig på det så kallade ”’dubbelbördes-

resonemanget’: Regler som formellt drabbar inhemska och importerade varor lika 

drabbar i praktiken ofta importerade varor hårdare, och riskerar därför att hämma 

samhandeln”49. Genom sin dom i målet Cassis50 utvecklade domstolen de otillåtna 

åtgärder som är förbjudna enligt artikel 28 EG-fördraget ytterligare, då även 

Indistinctly applicable rules i enlighet med Cassis de Dijon-doktrinen faller inom 

tillämpningsområdet för artikel 28 EG-fördraget. 

  

4.1.3. Artikel 29 EG-fördraget  

 

Bestämmelser gällande exportrestriktioner nämns i artikel 29 EG-fördraget; 

 

”Kvantitativa exportrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan skall vara 

förbjudna mellan medlemsstaterna”. 

 

Huvudsakligen är de principer som är tillämpliga på artikel 28 EG-fördraget även 

tillämpliga på artikel 29 EG-fördraget. Det finns dock ett undantag och det gäller 

                                                 
47 Mål 120/78, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, 
Rättsfallssamling 1979 s. 00649, punkt 8. 
48 Mål 120/78, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, 
Rättsfallssamling 1979 s. 00649, punkt 15. 
49 Allgårdh, O och Norberg, S, EU och EG-rätten En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 
Fjärde upplagan (2004), s. 209. 
50 Mål 120/78, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, 
Rättsfallssamling 1979 s. 00649. 
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Cassis de Dijon-doktrinen och dess Indistinctly applicable rules som inte är 

tillämpliga vid exporthinder.51 Detta bekräftade EG-domstolen vid sin bedömning 

i målet Groenveld52. Målet rörde den nationella lagstiftningen i Nederländerna 

som förbjöd alla producenter av köttprodukter från att lagra hästkött. Syftet var att 

reglera exporten av köttprodukter till länder som förbjöd försäljning av hästkött. 

Då kunde länder som importerade nederländskt kött vara säkra på att produkten 

inte innehöll hästkött. Försäljningen av hästkött var inte förbjuden i 

Nederländerna och Groenveld bestämde sig då för att tillverka korv av hästkött 

vilken sedan exporterades, något som den Nederländska lagstiftningen förbjöd. 

 

EG-domstolen anförde i domen att artikel 29 EG-fördraget är tillämplig på 

nationella åtgärder som har till syfte att hindra export eller har effekten av 

handelshinder av export. I förevarande fall var det lagligt att sälja hästkött på den 

inhemska marknaden, men olagligt att exportera hästkött till andra medlemsstater.  

När en medlemsstat genom sin restriktiva åtgärd behandlar varor som skall säljas 

på den inhemska marknaden och varor som skall exporteras olika och leder det till 

att de inhemska varorna gynnas. Syftet och effekten av den åtgärd som den 

nederländska regeringen genomförde när den införde denna restriktion i 

lagstiftningen var handelshindrande och faller därmed inom tillämpningsområdet 

för artikel 29 EG-fördraget. I och med det ansåg domstolen att artikel 29 EG-

fördraget endast är tillämplig vid åtgärder som distinkt utgör en avgränsning 

mellan inhemska och utländska produkter.53  

 

Både artikel 28 och 29 i EG-fördraget har direkt effekt. Gällande artikel 28  

EG-fördraget bekräftade EG-domstolen detta i målet Iannelli54. I målet yttrade 

domstolen att artikel 28 EG-fördraget och dess förbud mot kvantitativa import-

restriktioner och ÅMV är tvingande. Genomförandet av artikeln kräver därför inte 

några vidare ingripanden från gemenskapsinstitutionerna eller medlemsstaterna. 

Därför har förbudet direkt effekt och medför således att enskilda inom 

                                                 
51 Hanlon, J, European Community Law (2003), s. 243. 
52 Mål 15/79, P.B. Groenveld BV v Produktschap voor Vee en Vlees, European Court reports 1979 
Page 03409. 
53 Lenaerts, K och Van Nuffel, P, Constitutional Law of the European Union 2nd ed. (2005) Ed: 
Bray R, s. 161. 
54 Mål 74/76, Iannelli & Volpi SpA mot Ditta Paolo Meroni, Rättsfallssamling 1977 s. 00557. 
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gemenskapen får rättigheter, som de nationella domstolarna har till uppgift att 

skydda. Detta skydd skall vara intakt senast  vid implementeringstidens slut.55 

 

Vidare angående artikel 29 EG-fördraget anförde domstolen i målet Pigs 

Marketing Board56 att de bestämmelser som är angivna i artikeln är direkt 

tillämpliga. Därmed ger även dessa bestämmelser upphov till rättigheter för 

medborgarna inom gemenskapen, som skall skyddas av medlemsstaternas 

domstolar.57  I och med detta har artiklarna 28 och 29 EG-fördraget direkt effekt. 

 

4.1.4. Artikel 30 EG-fördraget 

 

Varje regel har sitt undantag, något som även gäller reglerna för den fria 

rörligheten av varor inom gemenskapen. Dessa undantag kan antingen finnas i 

fördragsartiklarna eller utläsas av EG-domstolens avgörande58. Nationella regler 

som skiljer mellan inhemska och utländska varor och som därmed strider mot 

artiklarna 28 och 29 EG-fördraget, kan undantas genom bestämmelserna i artikel 

30 EG-fördraget. I artikel 30 EG-fördraget står det:  

 

”Bestämmelserna i artiklarna 28 och 29 skall inte hindra sådana förbud mot eller 

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 eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering 

eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna”. 

 

I artikeln finns en noggrann uppräkning av undantag som kan vara tillämpliga på 

det aktuella målet.  Denna uppräkning av undantag är fullständig vilket betyder att 

det inte finns någon möjlighet att utöka denna lista av undantag.59 I målet  

                                                 
55 Mål 74/76, Iannelli & Volpi SpA mot Ditta Paolo Meroni, Rättsfallssamling 1977 s. 00557, 
punkt 13. 
56 Mål 83/78, Pigs Marketing Board mot Raymond Redmond, Rättsfallssamling 1978 s. 02347. 
57 Mål 83/78, Pigs Marketing Board mot Raymond Redmond, Rättsfallssamling 1978 s. 02347, 
punkt 66. 
58 Mathijsen, R.S.R.F, A Guide to European Union Law Eighth Edition (2004), s. 181. 
59 Foster, N, EU Law (2006), s. 279. 
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Campus Oil60 diskuterade EG-domstolen om artikel 30 EG-fördraget och dess 

syfte. Domstolen konstaterade att artikeln inte har till syfte att undanta vissa 

frågor som berör medlemsstaternas exklusiva kompetens. Syftet är istället att 

tillåta vissa åtgärder som medlemsstaterna genomför för att kunna upprätthålla de 

mål som är angivna i artikeln. Om domstolen anser att åtgärden är befogad tillåter 

den därmed att åtgärden undantas genom undantagen i artikel 30 EG-fördraget.61 

 

Ordalydelsen i artikeln visar att artikeln är tillämplig på kvantitativa restriktioner 

samt ÅMV. Sista meningen i artikel 30 EG-fördraget nämner dock att dessa 

undantag inte får tillämpas vid godtycklig diskriminering eller vid en förtäckt 

begränsning av handeln inom gemenskapen. Dessa två begrepp bör därför 

undersökas närmare.  

 

En godtycklig diskriminering kan yttra sig i olika former, och den mest uppenbara 

är diskriminering mot import till fördel för inhemska produkter. Detta genomförs 

antingen genom att tillämpa limitationer gentemot importerade produkter eller 

genom att tillämpa strängare inskränkningar gentemot importerade produkter.62 

 

Ett exempel på godtycklig diskriminering vid import är målet Commission v 

France63. Det bakomliggande fakta i målet var att den franska staten hade infört 

restriktioner gällande alkoholdrycksreklam, som i praktiken innebar större hinder 

för importerade produkter till skillnad från inhemska alkoholdrycker.  

 

EG-domstolen anförde i sin dom att ”it is therefore apparent that although the 

disputed legislation is in principle justified by concern relation to the protection of 

public health, none the less it constitutes arbitrary discrimination in trade between 

member states to the extent to which it authorized advertising in respect of certain 

national products whilst advertising in respect of products having comparable 

characteristics but originating in other member states is restricted or entirely 

                                                 
60 Mål 72/83, Campus Oil Limited m.fl. mot Industri- och energiministern m.fl., Rättsfallssamling 
1984 s. 02727. 
61 Mål 72/83, Campus Oil Limited m.fl. mot Industri- och energiministern m.fl., Rättsfallssamling 
1984 s. 02727, punkt 32. 
62 Oliver, P, Free Movement of Goods in the European Community (2003), s. 222. 
63 Mål 152/78, Commission of the European Communities v French Republic, European Court 
reports 1980 Page 02299. 
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prohibited”64. Även om en medlemsstat inför ett handelshinder som uppfyller 

syftet med något av undantagen i artikel 30 EG-fördraget betyder det således inte 

att åtgärden automatiskt kan undantas från artiklarna 28 eller 29 EG-fördraget. 

 

Godtycklig diskriminering förekommer även vid export, vilket EG-domstolen 

bekräftade i målet Bouhelier65. Målet behandlade frågan huruvida krav på 

kvalitetscertifikat på klockor utgjorde en godtycklig diskriminering eller inte. EG-

domstolen anförde i sin dom att när en medlemsstat inför obligatoriska krav på 

produkter som är ägnade åt export, utan att tillämpa dessa krav på produkter som 

saluförs inom medlemsstaten, utgör det en godtycklig diskriminering av 

exportvaror. Genom att skilja på dessa två typer av produktion uppstår det 

handelshinder inom gemenskapen och dess inre marknad i enlighet med artikel 29 

EG-fördraget.66 Vidare i domen framhöll domstolen att ”such measures are 

prohibited, regardless of the purpose for which they have been introduced”67. EG-

domstolen menade att själva syftet med restriktionen inte har någon betydelse när 

åtgärden i praktiken fungerar som en godtycklig diskriminering. 

 

Viktigt är att påpeka att en godtycklig diskriminering inte kommer att dömas ut av 

domstolen i något av dessa fall då skillnaden i behandlingen är objektivt 

rättfärdigad.68 Detta intygade domstolen i sin dom i målet Italy v Commission69. 

Den italienska regeringen ansåg att Kommissionen skulle ha hört den franska 

regeringen innan den införde ett beslut som gav Frankrike rätt att införa 

skyddsåtgärder gällande import av elektriska hushållskylskåp från Italien. EG-

domstolen framhöll att ”olika behandling av icke jämförbara situationer utgör inte 

utan vidare en diskriminering. I åtskilliga fall som formellt sett ger intryck av 

diskriminering föreligger nämligen materiellt sett inte någon sådan. Materiell 

diskriminering föreligger när liknande situationer behandlas olika eller olika 

                                                 
64 Mål 152/78, Commission of the European Communities v French Republic, European Court 
reports 1980 Page 02299, punkt 18. 
65 Mål 53/76, Procureur de la République de Besançon v Les Sieurs Bouhelier and others, 
European Court reports 1977 Page 00197. 
66 Mål 53/76, Procureur de la République de Besançon v Les Sieurs Bouhelier and others, 
European Court reports 1977 Page 00197, punkt 15. 
67 Mål 53/76, Procureur de la République de Besançon v Les Sieurs Bouhelier and others, 
European Court reports 1977 Page 00197, punkt 17. 
68 Oliver, P, Free Movement of Goods in the European Community (2003), s. 223. 
69 Mål 13/63, Italiens regering mot Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission, Svensk 
specialutgåva s. 00189. 
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situationer behandlas lika”70. Detta yttrande utgör en viktig utgångspunkt för 

domstolen då det visar sig att det är viktigt att noggrant granska restriktionen så 

att domslutet inte blir förhastat och därmed felaktigt.   

 

Gällande förtäckt begränsning av handeln inom gemenskapen har EG-domstolen 

utvecklat detta begrepp i målet R. mot Henn och Darby71. Målet berörde artiklarna 

28 och 30 i EG-fördraget och dess förhållande till de nationella bestämmelser som 

den brittiska regeringen infört gällande förbud mot import av artiklar av 

pornografisk karaktär. De artiklar av pornografisk karaktär som behandlades i 

förevarande mål fördes in i Storbritannien från Rotterdam och hade danskt 

ursprung. Sökanden i målet anförde till sitt försvar att detta importförbud innebar 

strängare bestämmelser för import än för den inhemska markanden. Därmed 

innebar den brittiska regleringen en godtycklig diskriminering av importerade 

produkter. Domstolen ansåg att målet med artikel 30 EG-fördragets andra mening 

var att se till att inte undantagen som anges i första meningen missbrukas. En 

medlemsstat får därför inte utnyttja dessa undantag ”för att diskriminera varor 

från andra medlemsstater eller indirekt skydda vissa inhemska produkter”72.  

 

EG-domstolen utvecklade sedan tolkningen av sista meningen i artikel 30 EG-

fördraget i målet Commission v United Kingdom73. Det bakomliggande fakta i 

målet var att Storbritanniens regering hade infört ett totalförbud mot import av 

färskt, fryst och kylt fjäderfäkött, ägg (utom kläckägg) och äggprodukter. 

Äggprodukterna skulle importeras till Storbritannien, Wales och Skottland och 

importförbudet berörde alla medlemsstater utom Danmark och Irland. 

Storbritanniens regering hade även infört importlicenser på dessa varor. 

Anledningen till detta var att de ville skydda fåglarna mot newcastlesjuka, en 

livshotande sjukdom som drabbar fåglarna. 

                                                 
70 Mål 13/63, Italiens regering mot Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission, Svensk 
specialutgåva s. 00189, punkt 4 a). 
71 Mål 34/79, Regina mot Maurice Donald Henn och John Frederick Ernest Darby, Svensk 
specialutgåva s. 00637. 
72 Mål 34/79, Regina mot Maurice Donald Henn och John Frederick Ernest Darby, Svensk 
specialutgåva s. 00637, punkt 3 (sammanfattning). 
73 Mål 40/82, Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland, Svensk specialutgåva s. 00475. 



28 

  

EG-domstolen anförde i domen att dessa två omständigheter tillsammans var 

tillräckliga för att fastställa att dessa bestämmelser utgjorde en förtäckt 

begränsning av importen av fjäderfäprodukter. Endast om Storbritannien kunde 

påvisa tillräckligt starka skäl för att denna restriktion var nödvändig för att skydda 

fåglarnas hälsa ansåg domstolen att undantagen var tillämpliga. Den brittiska 

regeringen var även tvungen att påvisa att det inte fanns några andra alternativ till 

restriktion som var mindre restriktiva.74 Vidare i domen skriver EG-domstolen att 

det framkommit ”av de uppgifter som domstolen har fått del av under rättegången 

att det finns mindre stränga metoder för att uppnå samma resultat”75. Därmed 

hade Storbritannien underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget, då 

dess regering införde ett totalt importförbud av de aktuella produkterna i fallet. I 

och med att restriktionen inte var nödvändig och att det fanns minde stränga 

alternativ till att skydda fåglarna var inte artikel 30 EG-fördraget och dess 

undantag tillämpliga på detta fall. 

 

En viktig del vid domstolens bedömning huruvida artikel 30 EG-fördraget är 

tillämplig eller inte är proportionalitetsprincipen. Denna princip används även av 

domstolen för att utreda om den nationella åtgärden är proportionerlig till sitt syfte 

eller om den utgör ett oproportionerligt hinder för den fria rörligheten av varor. 

Med andra ord utgör proportionalitetsprincipen en grund för EG-domstolens 

bedömning om den nationella åtgärden utgör en förtäckt begränsning eller en 

godtycklig diskriminering i enlighet med andra meningen i artikel  

30 EG-fördraget. 

 

Proportionalitetsprincipen uttrycks i artikel 5.3 EG-fördraget:     

 

”Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för 

att uppnå målen i detta fördrag.” 

 

Principen hindrar gemenskapen från att handla utanför ramen för dess 

befogenheter och kräver att det skall finna en balans mellan gemenskapens 

                                                 
74 Mål 40/82, Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland, Svensk specialutgåva s. 00475, punkt 40. 
75 Mål 40/82, Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland, Svensk specialutgåva s. 00475, punkt 41. 
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åtgärder och de mål som skall uppfyllas. Åtgärderna får inte vara för betungande 

eller för långtgående utöver vad som anses proportionerligt till syftet som skall 

uppnås. Proportionalitetsprincipen är en generell rättsprincip som gäller både för 

medlemsstaterna och för gemenskapen. Kraven för att proportionalitetsprincipen 

skall kunna tillämpas är att åtgärderna skall vara lämpliga och nödvändiga. En 

åtgärd är lämplig när den upprätthåller syftet och en åtgärd är nödvändig när den 

inte kan bytas ut av någon annan åtgärd som skulle ge samma effekt. 

Gemenskapen skall alltid välja den åtgärd som är minst betungande.76 

 

Domstolen kan i sin bedömning uppställa ett proportionalitetstest i tre steg som 

sedan måste vara uppfyllt för att den aktuella åtgärden skall anses vara 

proportionerlig till sitt syfte: 

 

    ”(1) Är åtgärden ägnad att tillgodose syftet? 

      (2) Är åtgärden nödvändig för att uppnå ändamålet eller finns det mindre  

ingripande alternativ? 

(3) Står den fördel åtgärden tillgodoser i rimlig proportion till den skada som 

åtgärden kan förorsaka för de berörda?”77 

 

Vid EG-domstolens bedömning huruvida medlemsstatens skäl till att upprätthålla 

en restriktiv åtgärd är tillräckligt beaktansvärda eller inte använder sig domstolen 

av proportionalitetsprincipen. Domstolen ser då till medlemsstatens motivering 

och utreder om själva åtgärden är för långtgående för det uppsatta målet.78           

 

Att domstolen använder sig av proportionalitetsprincipen visar att domstolen är 

strikt i sin bedömning huruvida åtgärden, som strider mot antingen artikel 28 eller 

29 EG-fördraget, faller inom undantagen som nämns i artikel 30 EG-fördraget. 

Detta kan tolkas som att EG-domstolen värderar den inre marknaden högt och att 

den fria rörligheten av varor skall främjas så långt det är möjligt innan några 

restriktioner får införas. 

 

                                                 
76 Craig, P and De Búrca, G, EU Law text, cases and materials 3rd edn (2003), s. 372. 
77 Craig, P and De Búrca, G, EU Law text, cases and materials 3rd edn (2003), s. 372. 
78 Craig, P and De Búrca, G, EU Law text, cases and materials 3rd edn (2003), s. 372. 
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När EG-domstolen sedan har konstaterat att det inte föreligger någon förtäckt 

begränsning av handeln eller någon godtycklig diskriminering kan domstolen 

utreda om de olika undantagen i artikel 30 EG-fördraget är tillämpliga.  

 

I denna uppsats är endast ett fåtal av de undantag som nämns i artikel 30 EG-

fördraget tillämpliga. De undantag som nu kommer att utredas är dels allmän 

ordning och säkerhet och dels skyddet för människors hälsa och liv. 

 

Gällande allmän ordning är detta undantag av en mer generell karaktär och 

betraktas endast av domstolen då de andra undantagen inte är tillämpliga.79 I 

målet R. mot Thompson, Johnson och Woodiwiss80 undersökte domstolen 

huruvida en nationell åtgärd kunde omfattas genom undantaget allmän ordning. 

De bakomliggande fakta i målet var att den brittiska regeringen hade infört ett 

import- och exportförbud av speciella mynt till och från Storbritannien. 

Domstolen anförde i sin dom att det är upp till medlemsstaten att handskas med 

mynt som inte längre ses som betalningsmynt och skydda dessa från att förstöras. 

Ett förbud som hindrar export av sådana mynt för att förhindra att mynten smälts 

ned och förstörs i andra medlemsstater är därför godtagbart i enlighet med 

undantaget allmän ordning. Om det anses som en stats grundläggande intressen 

kan en åtgärd därmed undantas enligt artikel 30 EG-fördraget och  

allmän ordning.81 

 

Undantaget allmän säkerhet gäller både vid inre och yttre säkerhet, något som 

domstolen konstaterade i målet Aimé Richardt82. Därmed faller även skyddet mot 

tredje land inom tillämpningsområdet för undantaget allmän säkerhet. Det ledande 

fall som behandlar undantaget allmän säkerhet är målet Campus Oil83. Målet 

handlade om en irländsk lagstiftning som krävde att importörer som importerade 

bensin till Irland skulle köpa trettiofem procent av deras kvot från ett statligt ägt 

                                                 
79 Oliver, P, Free Movement of Goods in the European Community (2003), s. 247. 
80 Mål 7/78, Regina mot Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson och Colin Alex Norman 
Woodiwiss., Svensk specialutgåva s. 00225. 
81 Mål 7/78, Regina mot Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson och Colin Alex Norman 
Woodiwiss., Svensk specialutgåva s. 00225, punkterna 32 – 34. 
82 Mål C-367/89, Brottmål mot Aimé Richardt och Les Accessoires Scientifiques SNC., 
Rättsfallssamling 1991 s. I-04621, punkt 22. 
83 Mål 72/83, Campus Oil Limited m.fl. mot Industri- och energiministern m.fl., Rättsfallssamling 
1984 s. 02727. 
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oljeraffinaderi för fixerat pris av den irländska staten. Den irländska regeringen 

förlitade sig på undantagen allmän ordning och säkerhet då det var nödvändigt för 

Irland att kunna behålla sin kapacitet inom oljeproduktionen. EG-domstolen ansåg 

att denna reglering kunde undantas enligt undantaget allmän säkerhet i artikel 30 

EG-fördraget då ett avbrott av oljelagret skulle innebära ett hot mot landets 

existens. Därmed kunde den allmänna säkerheten i landet påverkas allvarligt. Till 

följd av detta ansåg domstolen att den restriktion som genomfördes av den 

irländska regeringen föll inom tillämpningsområdet för artikel 30 EG-fördraget 

och undantaget allmän säkerhet.84  

 

Slutligen gällande undantaget skyddet för människors hälsa och liv har domstolen 

konstaterat att i målet De Peijper85 att detta undantag är det viktigaste bland de 

undantag som anges i artikel 30 EG-fördraget. ”Det tillkommer medlemsstaterna 

att inom de ramar som föreskrivs i fördraget avgöra i vilken omfattning skyddet 

härav skall säkerställas och särskilt hur strikt kontrollerna skall genomföras”86. 

Därmed konstaterades att domstolen i målet De Peijper87 medvetet granskar de 

åtgärder som motiveras enligt undantaget skyddet för människor hälsa och liv 

grundligt. De bakomliggande fakta som var aktuella i målet var att en 

näringsidkare i Nederländerna hade levererat läkemedel till apotek i landet, utan 

att inneha tillstånd från regeringen. De Peijper hade importerat läkemedlen från 

Storbritannien. Han saknade även ett protokoll som den nationella lagstiftningen i 

Nederländerna krävde. Till sitt försvar anförde De Peijper att han inte kunnat 

inneha dessa protokoll som lagstiftningen krävde. 

 

EG-domstolen anförde i sin dom att artikel 30 EG-fördraget innebär ”att en 

nationell reglering eller praxis som begränsar eller kan begränsa importen av 

farmaceutiska produkter endast är förenlig med fördraget i den utsträckning den är 

                                                 
84 Mål 72/83, Campus Oil Limited m.fl. mot Industri- och energiministern m.fl., Rättsfallssamling 
1984 s. 02727, punkt 34. 
85 Mål 104/75, Adriaan de Peijper, verkställande direktör i bolaget Centrafarm BV., Svensk 
specialutgåva s. 00091. 
86 Mål 104/75, Adriaan de Peijper, verkställande direktör i bolaget Centrafarm BV., Svensk 
specialutgåva s. 00091, punkt 15. 
87 Mål 104/75, Adriaan de Peijper, verkställande direktör i bolaget Centrafarm BV., Svensk 
specialutgåva s. 00091. 
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nödvändig för att effektivt skydda människors hälsa och liv”88. Återigen 

hänvisade domstolen till proportionalitetsprincipen och dess krav  

på nödvändighet. 

 

Artikel 30 EG-fördraget och dess undantag tillämpas restriktivt av EG-domstolen 

och till följd av detta kan därför endast ett fåtal av de åtgärder som 

medlemsstaterna inrättar omfattas av dessa undantag.  

 

4.2. Harmonisering och den fria rörligheten av varor 

 

Det finns en relation mellan tolkningen av artiklarna 28 - 30 EG-fördraget som  

EG-domstolen genomför i domstolens praxis och gemenskapsinstitutionernas 

harmoniserande åtgärder. Detta dynamiska förhållande karaktäriseras av att de två 

sidorna kompletterar varandra gällande harmoniseringen av gemenskapen. EG-

domstolens praxis består av ”negativ” harmonisering i den bemärkelsen att 

domstolen berör nationella åtgärder som i det enskilda fallet strider mot artiklarna  

28 - 30 EG-fördraget. Vidare bidrar EU:s harmoniserande lagstiftning till 

”positiv” harmonisering genom att introducera nya standarder på gemenskaplig 

nivå som är horisontellt tillämpliga för att framhålla den fria rörligheten  

av varor89. 

 

Gemenskapens lagstiftning är alltid skapad för att harmonisera åtgärder som faller 

inom tillämpningsområdet för artikel 30 EG-fördraget och dess undantag90. I vissa 

fall kan dock institutionerna använda artikel 30 EG-fördraget som tillflykt från 

ansvar91. Därför får inte gemenskapsinstitutionernas rättsakter skapa eller tillåta 

omotiverade handelsrestriktioner, som i sin tur skulle påverka den fria rörligheten 

av varor negativt92. Institutionernas åtgärder skall då vara proportionerliga till det 

mål som de vill uppnå med dessa åtgärder. Eftersom artiklarna 28 - 30 EG-

fördraget inte endast är tillämpliga på medlemsstaternas åtgärder utan också de 

                                                 
88 Mål 104/75, Adriaan de Peijper, verkställande direktör i bolaget Centrafarm BV., Svensk 
specialutgåva s. 00091, punkt 16. 
89 Oliver, P, Free Movement of Goods in the European Community (2003), s. 497-498. 
90 Oliver, P, Free Movement of Goods in the European Community (2003), s. 498. 
91 Craig, P and De Búrca, G, EU Law text, cases and materials 3rd edn (2003), s. 635. 
92 Oliver, P, Free Movement of Goods in the European Community (2003), s. 498. 
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åtgärder som gemenskapens institutioner genomför. Detta bekräftade EG-

domstolen i målet Schwarzkopf93 då domstolen anförde att ”förbudet mot 

kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan enligt fast 

rättspraxis inte bara gäller för nationella åtgärder, utan även för åtgärder som 

gemenskapsinstitutionerna vidtar”94. 

 

Även om artiklarna 28 - 30 EG-fördraget är tillämpliga på gemenskapens 

institutioner bör det belysas att institutionerna ofta har större friheter att införa 

harmoniserande åtgärder till skillnad från medlemsstaterna. Institutionerna har 

därmed genom sina befogenheter mer rätt att gå ett steg längre i sin process att 

införa harmoniserande åtgärder än de nationella åtgärderna.95  

 

Institutionerna kan ibland införa harmoniserande direktiv som då grundas på en 

medlemsstats restriktiva åtgärd, men som slutar vara restriktiv då den gäller över 

hela gemenskapen. När ett harmoniserande direktiv har antagits av gemenskapen 

skall endast de åtgärder som överensstämmer med direktivet undersökas i ljuset 

av artiklarna 28 - 30 EG-fördraget. Detta beror på att direktivet då kan innehålla 

mer specifika regler än de åtgärder som är av en mer generell karaktär.96  

 

Ett mål som intygar detta är målet CWIF97. Målet behandlade en tvist mellan 

RSPCA samt CWIF och Minister of Agriculture, Fisheries and Food (ministern). 

Tvisten rörde tolkning av artiklarna 29 och 30 EG-fördraget samt giltigheten av 

rådets direktiv 91/629/EEG av den 19 november 1991 om fastställande av lägsta 

djurskyddskrav för kalvar. De bakomliggande fakta i målet var att RSPCA och 

CIWF, organisationer som värnar för djurens välbefinnande, hade bett ministern 

att begränsa eller hindra export av kalvar för uppfödning i kalvbås till andra 

medlemsländer. Ministern gav då som svar att Storbritannien inte hade befogenhet 

                                                 
93 Mål C-169/99, Hans Schwartzkopf GmbH & Co. KG mot Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wetttbewerbs eV, Rättsfallssamling 2001 s. I-05901. 
94 Mål C-169/99, Hans Schwartzkopf GmbH & Co. KG mot Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wetttbewerbs eV, Rättsfallssamling 2001 s. I-05901, punkt 37; se även; mål C-51/93, Meyhui NV v 
Schott Zwiesel Glaswerke AG, European Court reports 1994 Page I-03879, punkt 11 och mål C-
15/83, Denkavit Nederland BV v Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, European Court 
reports 1984 Page 02171, punkt 15. 
95 Oliver, P, Free Movement of Goods in the European Community (2003), s. 498. 
96 Oliver, P, Free Movement of Goods in the European Community (2003), s. 498-499. 
97 Mål 1/96, The Queen mot Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Compassion in 
World Farming Ltd, EGT L 340, s. 28; svensk specialutgåva, område 3, volym 39, s. 198. 
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att begränsa eller hindra exporten av sådana kalvar. Förutom direktivet 

förekommer även en konvention som berör det samma ämne med en tillhörande 

rekommendation som infördes av en kommitté som sedan tillades i konventionen. 

Frågan var huruvida en medlemsstat kan förlita sig på undantagen i artikel 30 EG-

fördraget och med hjälp av dessa införa restriktioner på export av kalvar  

inom gemenskapen. 

 

Domstolen anförde i sin dom att en medlemsstat som har genomfört 

rekommendationen i enlighet med konventionen inte kan förlita sig på undantagen 

som anges i artikel 30 EG-fördraget för att motivera exportrestriktioner. RSPCA 

och CIWF ville skydda kalvarnas hälsa och med den motiveringen ansåg de att 

det var tillräckligt för att införa restriktioner för exporten av levande kalvar98. 

Slutligen yttrade domstolen att en sådan begränsning inte kunde motiveras för att 

falla inom tillämningsområdet för artikel 30 EG-fördraget. Därmed hade ministern 

rätt i sitt antagande att Storbritannien inte hade befogenhet att begränsa exporten 

av levande kalvar till andra stater inom gemenskapen. 

 

En slutsats som kan utläsas av domen i målet CIWF99 är att när det finns ett 

harmoniserande direktiv får inte medlemsstaterna gå utanför detta direktiv och 

införa mer restriktiva åtgärder än de som är angivna i direktivet. Det kan därför 

utläsas ur domstolens dom att de nödvändiga avvägningarna för att skydda 

djurhälsan redan hade genomförts genom direktivet. 

 

 

                                                 
98 Mål 1/96, The Queen mot Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Compassion in 
World Farming Ltd, EGT L 340, s. 28; svensk specialutgåva, område 3, volym 39, punkt 69. 
99 Mål 1/96, The Queen mot Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Compassion in 
World Farming Ltd, EGT L 340, s. 28; svensk specialutgåva, område 3, volym 39, s. 198. 
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5. Diskussion 

 
Den inre markanden inom EU tillmäts stor respekt från EU:s institutioner, där i 

bland Kommissionen, och gemenskapens medlemsstater. Bestämmelsen om den 

fria rörligheten och framförallt den fria rörligheten av varor inom gemenskapen 

kan därför ses som en av gemenskapens hörnstenar. Utan denna bestämmelse 

skulle troligtvis inte gemenskapen funktionera och därmed skulle handeln mellan 

medlemsstaterna vara orättvis och onödigt försvårande. Om inte den inre 

marknaden hade skapats då uppkomsten av den gemensamma marknaden stötte på 

problem hade sannolikt EU:s verksamhet och storlek varit en annan. Eftersom den 

inre marknaden innebär stora fördelar med att kunna exportera och importera 

varor inom gemenskapen utan hinder, kan den därför ses som en eftersträvansvärd 

morot som flera länder vill ta del av.  

 

Den inre marknaden regleras i enlighet med artiklarna 28 - 30 EG-fördraget. Vid 

en granskning av artiklarna 28 och 29 i EG-fördraget ser artiklarna ut att ha 

samma restriktioner, en gällande import och en gällande export. Båda artiklarna 

innehåller förbud mot kvantitativa restriktioner och ÅMV. Till skillnad från 

artiklarnas ordalydelse har EG-domstolen en annan syn på dessa artiklar.  

 

Domstolens tolkning av artikel 28 EG-fördraget skiljer sig från artikel 29 EG-

fördraget i och med de Indistinctly applicable rules från Cassis de Dijon-

doktrinen. Genom sin dom i Cassis skapade domstolen ytterligare en regel som 

skulle falla inom tillämpningsområdet för artikel 28 EG-fördraget. Däremot är 

inte de Indistinctly applicable rules som kunde utläsas från domstolens dom i 

Cassis tillämpliga på bestämmelserna i artikel 29 EG-fördraget. Att en regel som 

egentligen inte är diskriminerande i sig skulle kunna strida mot artikel  

28 EG-fördraget. 

 

Denna distinktion mellan artiklarna finns inte utskriven i fördragstexten utan kan 

endast utläsas från EG-domstolens praxis och den juridiska doktrinen. Detta kan 

därmed försvåra positionen för företag och medborgare inom gemenskapen då 

fördragstextens betydelse skiljer sig från dess praktiska tillämpning av domstolen. 
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En medlemsstat som innan den skall införa en åtgärd läser fördrags-

bestämmelserna och utför sin åtgärd utifrån dessa kan införa en åtgärd som strider 

mot artikel 28 EG-fördraget i och med dess utökade regel. Detta framkallar en 

viss otrygghet för medlemsstaterna eftersom risken finns att, även om 

medlemsstaten anser att den följt fördragsbestämmelserna, skapar en åtgärd som 

strider mot dessa.   

Artiklarna 28 och 29 EG-fördraget har som syfte att förhindra att det förekommer 

handelshinder mellan medlemsstaterna. Dessa artiklar fungerar som den inre 

marknadens huvudregler, men det finns undantag till dessa i artikel 30 EG-

fördraget. Undantagen som finns uppräknade i artikeln breder ut sig över ett vitt 

spektra och täcker in de flesta åtgärder som kan motiveras i enlighet med de 

uppräknade undantagen. Det betyder däremot inte att en motivering av en åtgärd i 

enlighet med artikel 30 EG-fördraget är lätt att genomföra utan snarare tvärt om. 

Det kan utläsas från domstolens praxis att domstolen är strikt i sin bedömning och 

dömer sällan att undantagen är tillämpliga.  

Vid sin bedömning använder domstolen sig av proportionalitetsprincipen som kan 

uppfattas som en av de viktigaste gemenskapsrättsliga principerna. Då denna 

princip uppställer som krav på att en åtgärd skall vara lämplig och nödvändig, 

försvåras möjligheterna för en medlemsstat att kunna motivera sin restriktiva 

åtgärd i enlighet med principen. Kravet på nödvändighet granskas av domstolen 

vid varje bedömning av huruvida undantagen i artikel 30 EG-fördraget är 

tillämpliga. I domstolens praxis kan utläsas att det kan vara svårt för en 

medlemsstat att motivera vissa åtgärder som i själva verket utgör en godtycklig 

diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln. Om domstolen i sin 

granskning finner att en åtgärd är för restriktiv och att det finns ett alternativ till 

åtgärden förlorar motiveringen sin verkan. Till följd av detta finner domstolen att 

åtgärden istället strider mot fördragsbestämmelserna gällande den inre marknaden.  

Vad gäller gemenskapsinstitutionernas koppling till artiklarna 28 - 30 EG-

fördraget utgör detta en intressant aspekt då det följer av EG-domstolens praxis att 

dessa artiklar även är tillämpliga på EU:s institutioner. Även om institutionerna 
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har utökade befogenheter att genomföra harmoniserande åtgärder skall dessa ändå 

uppfylla kravet rörande nödvändighet och lämplighet. 

Kommissionen har till uppgift att granska medlemsstaterna och kontrollera att de 

efterföljer de bestämmelser som finns i fördraget. Därmed granskar 

Kommissionen de åtgärder som genomförs av medlemsstaterna för att se om 

dessa efterlever kraven som anges i artiklarna 28 och 29 EG-fördraget. En av 

Kommissionens befogenheter är att införa beslut, antingen i samråd med Rådet, 

eller på eget initiativ i enlighet med fördragsbestämmelserna. Syftet med dessa 

beslut är att harmonisera den inre marknaden genom att införa regleringar som 

förenklar handeln mellan medlemsstaterna. Genom sin befogenhet att införa 

beslut kan Kommissionen fungera som en ”storebror” till medlemsstaterna och då 

föregå med gott exempel genom sina beslutsinrättanden. Till följd därav kan varje 

harmoniserande åtgärd som Kommissionen inrättar anses vara motiverad och att 

alla nödvändiga avvägningar redan har genomförts av Kommissionen innan 

beslutet introducerades.  

Innan Kommissionen introducerade detta beslut som reglerar transporten av 

explosiva varor kunde handeln med dessa varor utföras utan direkta hinder. När 

den berörda myndigheten i exportlandet godkänt den ifrågavarande vararn för 

transport var det fritt fram för företag att exportera denna produkt till utlandet. I 

och med att Kommissionen sedan inrättade beslut 2004/388/EG om ett dokument 

om överföring av explosiva varor begräsades transporten av de aktuella varorna.  

Kommissionens beslut 2004/388/EG innebär att transporten av explosiva ämnen 

endast får genomföras om dokumentet är underskrivet och stämplat. Denna 

procedur kan anses som tidskrävande och troligtvis innebär den att en transport 

som tidigare tog relativt kort tid istället tar ännu längre tid än tidigare. Av 

anledningen att alla berörda myndigheter skall skriva på dokumentet är det nästan 

underförstått att leveranstiden kommer att förlängas. Kommissionens beslut 

rörande explosiva varor är inget nytt fenomen utan mer som en harmoniserande 

komplettering till Rådets direktiv 93/15/EEG om harmonisering av 

bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva 

varor för civilt bruk. 
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Då artiklarna 28 och 29 EG-fördraget är tillämpliga på gemenskapens institutioner 

bör det konstateras att Kommissionen genom sitt inrättande av beslut 

2004/388/EG fanns det en möjlighet att beslutet skulle strida mot dessa 

bestämmelser. Eftersom beslutet är utformat på ett sådant sätt att 

dokumentskraven utgör en begränsning av framför allt exporten av dessa varor, 

men även importen. 

Frågan är då varför detta beslut inrättades och vilka grunder som Kommissionen 

skulle kunna anföra som motivering till beslutets nödvändighet. Med andra ord 

bör det nu utredas huruvida detta beslut kan motiveras i enlighet med de undantag 

som finns i artikel 30 EG-fördraget. 

De undantag i artikel 30 EG-fördraget som kan vara tillämpliga på detta 

Kommissionsbeslut är allmän ordning, allmän säkerhet och skyddet för 

människors liv och hälsa. EG-domstolen har slagit fast att skyddet för människors 

liv och hälsa tar förstaplatsen när det gället dess betydelse för gemenskapen. Då 

beslutet berör transport av explosiva ämnen finns grunden för denna motivering 

outtalat i beslutet. Explosiva varor kan medföra en risk för individernas liv och 

hälsa hotas när dessa varor transporteras.  

Gällande undantaget allmän ordning har kan utläsas ur EG-domstolen praxis att 

om det ligger i en medlemsstats grundläggande intresse och motiveringen bygger 

på detta kan undantaget allmän ordning vara aktuellt. I förevarande fall skulle i 

det i sådant fall röra sig om Kommissionens grundläggande intresse. 

Kommissionens grundläggande intresse kan utläsas ur den juridiska doktrinen och 

kan sammanfattas som att harmonisera gemenskapen. Genom sina 

harmoniserande åtgärder kan därmed Kommissionens påverka gemenskapens 

utveckling för att exempelvis anpassa den inre marknaden så att den funktionerar 

som den skall.  Huruvida Kommissionens beslut 2004/388/EG kan motiveras i 

enlighet med dess grundläggande intresse är frågan. Eftersom Kommissionen 

genom sitt beslut begränsar handeln av explosiva varor är inte artikel 30 EG-

fördraget och dess undantag allmän ordning inte är tillämpligt på förevarande 

beslut. Som grund för detta antagande kan anföras att beslutet snarare försvårar 

handeln med de dessa varor än att harmoniserar den. 
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Slutligen rörande undantaget allmän säkerhet i artikel 30 EG-fördraget nämns det 

i EG-domstolens praxis att detta undantag exempelvis kan tillämpas då det finns 

en risk för en medlemsstats existens. Detta undantag kräver därmed en 

djupgående motivering som anför gemenskapens existens är hotad eller i alla fall 

riskerar att påverkas negativt om inte detta beslut införs av Kommissionen. 

Allmän säkerhet kan även bestå om Kommissionen finner en djupgående 

förklaring till varför inrättandet av beslutet kan motiveras i enlighet med artikel 30 

EG-fördraget och dess undantag allmän säkerhet. 

Frågan huruvida någon av dessa undantag kan användas av Kommissionen för att 

motivera sitt inrättande av beslutet, är beroende av bedömningen av 

proportionalitetsprincipen. Denna princip uppställer kraven på nödvändighet och 

lämplighet. Dessa två begrepp utgör en viktig del av EG-domstolens bedömning 

tillämpligheten av undantagen i artikel 30 EG-fördraget. 

Då beslutet uppställer formaliakrav såsom att dokumentet skall vara i 

pappersform. Andra krav som uppställs i beslutet är att de berörda myndigheterna 

i mottagatlandet och i transitländerna skall skriva under och stämpla dokumentet 

innan det kan returneras. Dessutom förekommer även ett krav på att 

medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dokumentet 

inte förfalskas. Dessa krav kan därmed ses som ett för långtgående förfarande och 

att de då inte uppfyller kraven på nödvändighet och lämplighet i enlighet med 

proportionalitetsprincipen. Beslutet innehåller fem artiklar totalt och i dessa 

artiklar förekommer minst tre krav som ställs på medlemsstaterna. Anledningen 

till att kravet på nödvändighet inte kan uppfyllas är att Kommissionens beslut 

skulle kunna införas med mindre begränsande krav. Om istället dokumentet skulle 

kunna skickas elektroniskt finns möjligheten att medlemsstaterna inom EU skulle 

tillämpa och godkänna beslutet i större utsträckning än vad de gör nu. Beslutet 

skulle inte förlora sitt syfte utan endast förenkla den komplicerade proceduren för 

de företag som handlar med explosiva varor. 

Enligt Kjell Carlsson har vissa länder ratificerat beslutet och kräver att 

dokumentet underskrivs och stämplas innan en leverans är aktuell, medan andra 

länder helt enkelt låter bli att tillämpa det. Detta gör att hela syftet med 

Kommissionens beslut försvinner då beslutet förlorar sin harmoniserande effekt. 
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Handeln försvåras ytterligare när beslutet i sig lämnar stora utrymmen för 

medlemsstaterna att införliva beslutet till sin egen lagstiftning. Något som då 

uppenbarligen genomförs av vissa länder och bortses ifrån av andra. 

En annan intressant aspekt är då överföringsdokumentet skulle skrivas under av 

de berörda myndigheterna i mottagarlandet och även i transitländerna är handeln 

med ett tredje land som inte tillhör gemenskapen. Orica Mining Services 

exporterar varor till länder som Schweiz, med andra ord ett land utanför 

gemenskapen. De angränsande länder till Schweiz är alla medlemmar i EU och 

därför bundna till Kommissionens beslut. Det innebär då att de berörda 

myndigheter i de transitländer som transporten från Sverige passerar måste skriva 

under och stämpla dokumentet för att sedan returnera det tillbaka till Sverige 

innan en leverans är aktuell. I och med att Schweiz inte är medlemmar i EU är inte 

Schweiz bunden av beslutet. Vilket i sin tur leder till att inget transitland kommer 

att skriva på ett dokument som saknar mottagare. Det resulterar i en ond cirkel 

som utgör handelshinder för dels Sverige, som inte kan exportera och dels för 

Schweiz som inte kan importera varorna. Därmed kan Kommissionens beslut 

utgöra handelshinder, direkt och indirekt, för företag inom gemenskapen.  
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6. Slutsatser 

 

De slutsatser som kan utläsas av den presenterade informationen i uppsatsen samt 

svaren på de frågeställningar som uppsatsen grundar sig på är först att artiklarna 

28 - 30 EG-fördraget är tillämpliga på de åtgärder som gemenskapens institutioner 

genomför. För att en åtgärd som exempelvis Kommissionen har inrättat skall 

kunna motiveras i enlighet med undantagen i artikel 30 EG-fördraget måste den 

uppfylla villkoren i proportionalitetsprincipen. Dessa villkor är nödvändighet  

och lämplighet.  

 

Den andra frågeställningen kan besvaras jakande genom den illustration som gavs 

i uppsatsen gällande Kommissionens beslut 2004/388/EG. Detta exempel av 

Kommissionsbeslut visar att dessa beslut kan utgöra handelshinder, direkt och 

indirekt, för gemenskapens handel med explosiva varor. När den inre marknaden 

inom gemenskapen påverkas direkt av detta beslut gäller det oftast export-

restriktioner som drabbar transportföretagen. En förklaring till detta är då att alla 

medlemsstater inte har ratificerat Kommissionens beslut, vilket då försvårar 

returneringen av dokumentet. Därefter kan den inre marknaden påverkas indirekt i 

och med att ett tredje land som inte är medlemsstat i EU är aktuellt vid 

förevarande transport. När exempelvis Orica Mining Services skall handla med 

Schweiz är en transport av explosiva varor omöjlig att genomföra då Schweiz inte 

är en medlemsstat inom EU. Eftersom Schweiz inte är bunden av beslutet 

tillämpar inte berörda företag i landet detta och transitländerna i sin tur vägrar 

skriva under ett dokument utan mottagarland. Detta skapar då en ond cirkel 

eftersom resultatet av att transitländerna vägrar skriva på ett dokument utan 

mottagarland. Därmed kan inte det företag i Schweiz mottaga varor från 

exempelvis Sverige, då Sverige är en av EU:s medlemsstater.  

 

Kommissionens beslut 2004/388/EG om ett dokument om överföring av explosiva 

varor innehållet en mängd krav som förväntas efterlevas av medlemsstaterna. 

Dessa krav kan verka nödvändiga vid själva introducerandet av beslutet, men kan 

vid inrättandet av beslutet ha en annan inverkan på handeln. Därmed skapas 
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skillnaden mellan en åtgärd som ser bra ut på papper och en åtgärd som inte 

fungerar i verkligheten. En lösning på detta problem hade kunnat vara om 

Kommissionen istället hade gjort dokumentet tillgängligt elektroniskt. Det skulle 

då innebära att kontakterna företagen och de berörda myndigheterna emellan 

skulle förenklas och att dokumentet inte nämnvärt påverkar leveranstiden. 

Därmed skulle införandet av ett sådant beslut anses vara proportionerligt  

till sitt syfte. 

 

En konklusion av det ovan sagda är att Kommissionens beslut 2004/388/EG om 

ett dokument om överföring av explosiva varor inte uppfyller kraven på 

nödvändighet och lämplighet i enlighet av undantagen i artikel 30 EG-fördraget 

och proportionalitetsprincipen. Därmed strider beslutet mot artiklarna 28 - 30 EG-

fördraget och medför en handelshindrande effekt över berörda företag som 

handlar med explosiva varor inom gemenskapen. Till följd därav kan 

Kommissionens beslut utgöra handelshinder som strider mot artiklarna 28 - 30 

EG-fördraget 
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