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En federal europeisk 
åklagarmyndighet
– från vision till verklighet?

av Jacob Öberg

Den Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), som alldeles nyligen 
påbörjat sin verksamhet är en symbol för omvandlingen av unionens 
samarbete på det straffrättsliga området från ett mellanstatligt till 
ett överstatligt paradigm. Utformningen av en sådan myndighet har 
emellertid varit en långsam och omtvistad process. Fröna till Eppo 
såddes redan i mitten av 1990-talet i arbetet med Corpus Juris, som 
leddes av professorerna Mireille Delmas Marty och John Vervaele. 
Detta projekt – som var ett tidigt steg mot en ”federal” vision om 
unionens straffrätt – hade föreslagit ett större politiskt program för 
att bekämpa brott mot unionens finansiella intressen, inklusive ett 
förslag om enhetliga brottsdefinitioner, en gemensam uppsättning 
processuella regler för lagföring av sådana brott och inrättandet av en 
europeisk åklagare. Det primära skälet till att skapa en europeisk åkla-
gare framkom från legitima bekymmer över omfattande bedrägerier 
och missbruk av eu-medel. Detta tillsammans med den strategiska 
betydelsen av unionens budget samt det förhållandet att medlems-
staterna under lång tid ej klarat av att på ett effektivt sätt åtala brott 
mot unionens finansiella intressen, skapade en stark övertygelse hos 
unionens institutioner om behovet av en central Europeisk åklagare. 

Det är dock vedertaget att den ambitiösa visionen om Eppo som 
en integrerad europeisk åklagarmyndighet har varit en delikat fråga 
utifrån ett politiskt och juridiskt perspektiv. Flera medlemsstater 
och nationella parlament har riktat stark kritik mot att upprätta 
en sådan myndighet och ser Eppo som ett intrång på nationell suve-
ränitet med långtgående negativa konsekvenser för de nationella 
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straffrättsliga systemen (kom, 2013 (851); conv 727/03, 27 May 
2003). Dessutom fanns det innan Lissabonfördraget inget mandat att 
skapa en sådan åklagarmyndighet. Oaktat att en europeisk åklagare 
föreslogs av det Europeiska konvent (Konventet, Arbetsgrupp x, 
2002) som förhandlade Lissabonfördraget innebar misslyckandet 
med det konstitutionella fördraget att det var omöjligt att försvara 
inrättandet av en överstatlig åklagare. 

Utsikterna att skapa en Europeisk åklagarmyndighet förbättra-
des dock väsentligen efter den framgångsrika förhandlingen av den 
nya artikel 86 i Fördraget om den Europeiska Unionens Funktions-
sätt (feuf), som nu är inskriven i Lissabonfördraget. Denna be-
stämmelse ger ministerrådet behörighet att efter enhälligt beslut 
”inrätta en europeisk åklagarmyndighet. [...] för att bekämpa brott 
som skadar unionens ekonomiska intressen”. Eppo ska vara ansvarig 
för att ”utreda och lagföra gärningsmän [...] som har begått brott 
som skadar unionens ekonomiska intresse”. Åklagarmyndig heten 
ska också ”föra talan för dessa brott vid medlemsstaternas behöriga 
domstolar”. 

Även om artikel 86 feuf inte i sig inrättar Eppo, gav den emel-
lertid den rättsliga grunden för rådets förordning (eu) 2017/1939 
som genom fördjupat rättsligt samarbete skapat myndigheten. Enligt 
artikel 86.1 feuf följer att den Europeiska åklagarmyndigheten kan 
upprättas genom ett fördjupat samarbete ”om ingen enighet uppnås” 
och om ”minst nio medlemsstater” önskar upprätta ett sådant sam-
arbete. Om dessa medlemsstater beslutar om detta ska de underrätta 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen. I sådant fall ska också 
ett ”bemyndigande” att inleda ett fördjupat samarbete som avses i 
artikel 20.2 euf och artikel 329.1 feuf anses vara beviljat.

Inrättandet av Eppo representerar inte bara en symbolisk hand-
ling utan är en enastående rättslig och politisk bedrift som san-
nolikt kommer innebära ett grundläggande systemskifte i vår syn på 
unionens samarbete på det straffrättsliga området. Den Europeiska 
Åklagarmyndigheten avviker markant från den konventionella upp-
fattningen bland medlemsstaterna som är att mellanstatligt sam-
arbete är den dominerande principen på detta område. Genom att 
inrätta Eppo har ett överstatligt organ i praktiken antagit sådana 
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exekutiva straffrättsliga befogenheter som traditionellt hör till den 
suveräna statens grundläggande uppgifter. 

Den övergripande frågan som analyseras i kapitlet är till vilken 
utsträckning Eppo är en eftersträvansvärd förebild för hur en fram-
tida ’federal’ Europeisk straffrätt kan gestaltas. Kapitlet belyser frå-
geställningen genom att särskilt granska relationen mellan Eppo, 
statssuveränitet och legitimitet. Analysen bygger på den ledande 
teoribildningen inom den rättsvetenskapliga och statsvetenskapliga 
litteraturen om överstatlig integration som utarbetats av bland annat 
Professorerna Joseph Weiler, Wayne Sandholtz och Alec Stone Sweet. 
Denna teoribildning bygger på observationen att institutionella och 
juridiska faktorer till stor del villkorar politiska och ekonomiska in-
tegrationsprocesser. Ett av de centrala ’integrationskriterierna’ som 
betonas i denna litteratur är frågan om formell delegering av befo-
genheter till unionens institutioner eller myndigheter vilket anses 
vara av central betydelse för att bedöma djupet och räckvidden av 
integrationen inom ett givet samarbetsområde. 

På grundval av detta kommer den första delen av detta kapitel 
att analysera räckvidden av Eppos befogenheter. Analysen handlar i 
första hand om karaktären av Eppos befogenheter samt typen av de 
verkställighetsbefogenheter som myndigheten åtnjuter. Den andra 
delen av kapitlet diskuterar i detalj på vilket sätt Eppos befogenheter 
och utövandet av dessa kan anses utgöra ett hot mot den statliga 
suveräniteten. Den tredje delen av kapitlet diskuterar Eppo utifrån 
ett legitimitetsperspektiv, med särskilt fokus på domstolsprövning 
och granskning av organets verksamhet. Särskilt diskuteras vilka krav 
som bör ställas på en centraliserad europeisk åklagare när den faktiskt 
utövar offentlig straffrättslig makt på en medlemsstats territorium. 
Kapitlet argumenterar för att Eppo – i syfte att stärka legitimiteten 
av dess verksamhet hos medlemsstaterna (och deras myndigheter) 
– behöver visa att den säkerställer grundläggande rättigheter för 
tilltalade samt ger möjlighet för granskning och överprövning av dess 
verksamhet. Slutligen analyseras om Eppo är ett exempel och i sådant 
fall ett eftersträvansvärt sådant på en ”federal” europeisk straffrätt.
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Räckvidden av den Europeiska 
Åklagarmyndighetens kompetens enligt 
artikel 86 FEUF och Eppo-förordningen
För att kunna utvärdera hur den Europeiska åklagarmyndigheten 
påverkar den statliga suveräniteten är det nödvändigt att granska 
Eppos befintliga befogenheter. Artikel 86.1 feuf innebär att Eppos 
befogenheter är begränsade till att endast lagföra brott ”mot unio-
nens ekonomiska intressen”. Även om detta vid första ögonkastet 
kan synas som en tydlig begränsning av Eppos befogenheter innefat-
tar denna brottskategori en relativt omfattande kompetens att åtala 
alla brott som nämns i direktivet 2017/1371/eu om straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella 
intressen (bedrägeridirektivet). Denna kompetens innesluter ett 
brett spektrum av olagliga beteenden, passiv och aktiv korruption, 
bedrägeri, förskingring, subventionsmissbruk, penningtvätt samt 
brott som ”rör deltagande i en kriminell organisation” om en sådan 
organisation syftar till att begå brott mot unionens ekonomiska in-
tressen (artikel 3 och 4 i bedrägeridirektivet). Dessutom ska Eppo ha 
kompetens för varje annat brott som är oupplösligt sammankopplat 
med en brottslig handling mot unionens ekonomiska intressen (arti-
kel 22 i Eppo-förordningen).

Den senare frågan om ”oupplösligt sammankopplad brottslighet” 
behöver undersökas i mer detalj. Spörsmålet om ”oupplösligt sam-
mankopplad brottslighet” var en central stridsfråga för nationella 
parlament när de utfärdade sina motiverade yttranden mot Eppo-
förordningen under 2013 (kom, 2013 (851)). Även om artikel 86 i 
feuf uttryckligen inte tillerkänner Eppo en sådan kompetens kan 
man argumentera för att en sådan kompetens går att härleda enligt 
läran om underförstådda befogenheter som eu-domstolen utvecklat 
i bl a mål 22/70, Rådet mot kommissionen och Yttrande 1/03, Lugano-
konventionen. Argumentet skulle vara att Eppo bör tilldelas under-
förstådda befogenheter att åtala sammankopplad brottslighet för att 
uppnå målet att effektivt bekämpa brott mot unionens ekonomiska 
intressen (artikel 325.1 feuf). 

eu-kommissionen har bestämt argumenterat för att Eppo ska ha 
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kompetens för sammankopplad brottslighet. Parallella åtal av Eppo 
och nationella åklagarväsenden av brott mot unionens finansiella 
intressen och sammankopplad brottslighet – baserade på samma om-
ständigheter – skulle motverka syftet med Eppo-förordningen. När 
det gäller sådana parallella åtal, skulle principen om ne bis in idem (en 
straffprocessuell princip som innebär att samma gärning inte får prö-
vas två gånger) tvinga Eppo eller den nationella åklagarmyndigheten 
att nedlägga åtal när en slutlig dom i brottmål eller andra slutgiltiga 
rättsliga förfoganden som strafförelägganden eller ett slutligt frikän-
nande hade avgivits baserat på samma omständigheter. 

De nuvarande bestämmelserna i Eppo-förordningen erbjuder en 
vidsträckt kompetens för sammankopplad brottslighet. Eppo är såle-
des behörig för brott som är oupplösligt sammankopplade med brot-
ten mot unionens ekonomiska intressen om brottet mot unionens 
ekonomiska intressen är det dominerande när det gäller allvaret i 
den sammankopplade brottsligheten (artiklarna 22 och 25). Den vida 
tolkningen om kompetens för sammankopplad brottslighet som stöds 
av Eppo-förordningen är dock svår att förena utifrån mer normativa 
utgångspunkter och teorin om ”gränsöverskridande intressen” som 
utvecklats av den österrikiske professorn Alexander Somek. Den sena-
re teoribildningen utgår ifrån premissen att nationella demokratiska 
processer är benägna att bortse från ”gränsöverskridande” intressen. 
Samordnade åtgärder från eu baserade på gränsöverskridande intres-
sen skulle korrigera dysfunktionella nationella politiska processer ge-
nom att förläna demokratisk politisk representation till utlänningar 
där de har legitima anspråk på att deras intressen tillvaratas. 

Gränsöverskridande intressen i detta avseende kan hänvisa till 
intressen för individer och företag som flyttar inom eu för att söka 
arbete, leva och bo där, samt etablera sig och/eller erbjuda tjänster 
(Artiklarna 20, 21, 30, 34, 35, 45, 49, 54, 56 feuf). Rättfärdigande-
grunden för unionens insatser är att hantera systematisk diskrimine-
ring där individuella intressen av fri rörlighet inte beaktas tillräckligt. 
Ett annat övertygande argument för gemensamma eu-insatser är att 
reglera gränsöverskridande marknadsmisslyckanden som uppstår på 
grund av regulatoriska val som görs av konkurrerande jurisdiktioner 
vilka ger upphov till olika ekonomiska kostnader eller möjligheter för 
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företag. Detta är val med avseende på vilka medlemsstaterna har ett 
incitament att reglera strategiskt för att fånga en konkurrensfördel, 
som framhållits av Professor Mattias Kumm.

Men teorin om gränsöverskridande intressen kan också – som 
i fallet med Eppo – avse tydliga eu-intressen, såsom skyddet av 
unionens budget. Unionens ekonomiska intressen är en kategori av 
mer särpräglad överstatlig karaktär eftersom budgeten är central för 
unionens existens. Eppo har för detta ändamål i uppdrag att skyd-
da det gemensamma intresset av unionens budget, som går utöver 
enskilda medlemsstaters intressen (artikel 325.1 feuf). Nationella 
straffrättsliga myndigheter har varken incitament eller resurser att 
prioritera skyddet av unionens ekonomiska intressen. Behovet av 
att ge Eppo dessa kompetenser uppstår således från brottsligheten 
ifråga, som genom att påverka unionens egna ekonomiska intressen 
har en gränsöverskridande dimension. Det finns således övertygande 
skäl att tilldela Eppo kompetens att lagföra brott mot unionens 
ekonomiska intressen.

Legitimiteten för ett unionsingripande ifråga om sammankopplad 
brottslighet kan dock ifrågasättas. Till skillnad från situationer vid 
brott mot unionens ekonomiska intressen har medlemsstaterna legi-
tima intressen att utreda sådan brottslighet. I själva verket kan med-
lemsstaterna ha goda förutsättningar att utreda sådan mer nationell 
brottslighet med tanke på deras kunskap om den lokala kontexten. 
Dessutom kan det finnas ekonomiska intressen för medlemsstaten 
att lagföra sammankopplad brottslighet. Moms är ett belysande ex-
empel, men det kan finnas starka ekonomiska intressen för staten 
att åtala fall av nationella subventionsmissbruk om brottet gäller en 
eu-samfinansierad subvention. 

Samtidigt måste ne bis in idem-argumentet från eu-kommissionen 
tas seriöst. Genom att inte ge befogenheter till Eppo att åtala sam-
mankopplad brottslighet är det klart att det kan finnas fall där denna 
myndighet skulle behöva lägga ned en viss utredning på grund av att 
en nationell åklagare redan hade vidtagit bindande rättsliga åtgärder 
(exempelvis åtalsuppgörelse) ifråga om den sammankopplade brotts-
ligheten. Det hävdas emellertid utifrån detta perspektiv att Eppo 
fortfarande kan fungera effektivt med de befogenheter myndigheten 
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har tilldelats för att utreda brott mot unionens ekonomiska intres-
sen. Brotten i bedrägeridirektivet, som ligger till grund för Eppos 
befogenheter enligt förordningen, definieras vidsträckt och omfattar 
till viss del även sammankopplad brottslighet i den mening som 
diskuteras här. 

Definitionen omfattar alla åtgärder som syftar till en olaglig för-
mögenhetsöverföring eller skada för unionens ekonomiska intressen. 
Dessutom innefattas alla korruptionsbrott som begås av nationella 
tjänstemän som kan skada unionens ekonomiska intressen samt brott 
av nationella tjänstemän som anförtrotts förvaltningen av medel 
och som förfogar över medel i strid med deras avsedda ändamål och 
därmed skadar unionens ekonomiska intressen (artiklarna 4.2 och 4.3 
i bedrägeridirektivet samt artikel 22.1 i Eppo-förordningen).

Med tanke på räckvidden av Eppos befogenheter, synes det inte 
motiverat att ge ytterligare kompetens till Eppo att åtala samman-
kopplad brottslighet. eu-domstolens praxis har i målen C-436/04 
Van Esbroeck och C-467/04 Gasparini fastslagit att åtal för två olika 
brottsliga gärningar ej kan ske om de sakförhållanden som gärning-
arna i fråga utgör är identiska i den meningen att de består av en 
rad konkreta sinsemellan oskiljaktiga omständigheter Det är mycket 
svårt att tänka sig situationer där Eppo skulle förhindras – på grund 
av ett tidigare förfarande för ett liknande nationellt brott – att åtala 
ett brott mot unionens ekonomiska intressen. I de flesta fall där ett 
”nationellt” brott involverar omständigheter som skulle sammanfalla 
med ett brott mot unionens ekonomiska intressen, behöver de natio-
nella åklagarna ge prioritet till Eppo och avstå från att fatta beslut 
som innebär att Eppo inte kan utöva sina befogenheter (artikel 24 och 
25 i Eppo-förordningen). Om Eppo utövar sina rättigheter måste de 
nationella myndigheterna avstå från att vidta ytterligare utrednings-
handlingar avseende samma brott (artikel 27 i Eppo-förordningen). 
Av dessa skäl är det svårt att finna övertygande skäl för att Eppo ska 
ges befogenheter att lagföra ”sammankopplad” brottslighet.
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Karaktären och typen av den Europeiska 
åklagarmyndighetens befogenheter
Karaktären av Eppos befogenheter är en annan omtvistad fråga som 
inte uttryckligen behandlas i artikel 86 feuf. Den uttalar enbart 
att Eppo ska vara ansvarig för att ”utreda och lagföra gärningsmän 
... som har begått brott som skadar unionens ekonomiska intresse” 
samt ”föra talan för dessa brott vid medlemsstaternas behöriga dom-
stolar”. Inom eu-rätten skiljer man framförallt emellan exklusiva 
och delade befogenheter. Inom samarbetsområden där unionen har 
exklusiva befogenheter får endast unionen lagstifta och anta rättsligt 
bindande akter medan medlemsstaterna får göra detta själva endast 
efter bemyndigande från unionen eller för att genomföra unionens 
akter. Inom områden för delade befogenheter, får både unionen och 
medlemsstaterna lagstifta och anta rättsligt bindande akter. Med-
lemsstaterna ska utöva sina befogenheter i den mån som unionen 
inte har utövat sin befogenhet (artikel 2 feuf). 

eu-kommissionens ursprungliga förslag till förordning från 2013 
innefattade exklusiva befogenheter för Eppo som gav uttryck för 
en innovativ vision om en ”federal” åklagarmyndighet. Genom att 
förläna Eppo exklusiva befogenheter skickade eu-kommissionen en 
stark signal till medlemsstaterna att endast Eppo skulle ha befogen-
heter att åtala brott mot unionens finansiella intressen. Detta var 
det mest långtgående förslaget eftersom eu-fördragen utgår ifrån 
att kompetensen är delad mellan medlemsstaterna och unionen på 
straffrättens område (artikel 2.2 och 4.2.j feuf). Frågan om ”exklusi-
vitet” var väldigt omstridd när eu-kommissionens förslag om Eppo-
förordningen behandlades av medlemsstaterna i rådet och därtill en 
av stridsfrågorna när nationella parlament utfärdade sina motiverade 
yttranden mot förordningen. Medan delad behörighet skulle inne-
bära att medlemsstaternas myndigheter fortfarande hade kompetens 
att vidta åtgärder skulle exklusiv behörighet ha konsekvensen att 
Eppo skulle få monopol att vidta åtgärder för att åtala brott mot 
unionens finansiella intressen. Det skulle innebära att de nationella 
myndigheterna skulle vara tvungna att ge upp sin kompetens i förhål-
lande till sådana brott. Detta förslag visade sig – som framhållits av 
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professorn vid Queen Mary University i London Valsamis Mitsilegas 
–för känsligt utifrån nationell suveränitet och senare förhandlingar 
i ministerrådet skiftade till en mer ”samarbetsorienterad” utform-
ning av Eppo. Det grekiska ordförandeskapet föreslog en modell 
med ”parallell” kompetens enligt vilken både Eppo och nationella 
åklagarmyndigheter skulle ha befogenhet att åtala brott mot unio-
nens finansiella intressen. Detta förslag har också blivit realitet i den 
slutliga versionen av Eppo-förordningen (artikel 25). 

Utifrån normativa synpunkter kan det finns goda skäl för att för-
läna Eppo exklusiva befogenheter enligt den eu-rättsliga doktrinen 
om underförstådda befogenheter som utvecklats av eu-domstolen 
i mål 22/70 erta samt yttrande 1/03 Luganokonventionen. Exklusiva 
befogenheter skulle innebära att Eppo på ett mer effektivt sätt skulle 
kunna utreda brott mot unionens finansiella intressen då medlems-
staterna, som nämnts, saknar tydliga incitament att utreda sådan 
brottslighet. Oaktat detta innebär förordningen en modell med pa-
rallell kompetens för Eppo och nationella åklagarmyndigheter. 

Enligt förordningen kommer emellertid Eppo ha företrädesrätt att 
lagföra brott mot unionens ekonomiska intressen när den beslutar 
att utöva sin kompetens och även en rätt att överta förfaranden 
som redan påbörjats av nationella åklagarmyndigheter. Den cen-
trala bestämmelsen i förordningen innebär att Eppo ska utöva sin 
behörighet ”antingen genom att inleda en utredning” eller ”genom 
att besluta att utöva sin rätt att överta förfaranden”. Om Eppo be-
slutat att utöva sin behörighet ska de nationella myndigheterna inte 
utöva sin behörighet i fråga om samma brottsliga handling. Eppo ska 
utöva sin rätt att överta förfaranden senast fem dagar efter att den 
mottagit informationen från de nationella myndigheterna. Under 
denna period ska dessa myndigheter avhålla sig från att fatta beslut 
som kan leda till att Eppo hindras från att utöva sina rättigheter 
(artikel 25). Dessa bestämmelser är i linje med de allmänna bestäm-
melserna i eu-fördragen om hur delade befogenheter ska utövas 
mellan eu och medlemsstaterna. Medlemsstaterna kommer således 
bara att förlora sin befogenhet ” i den utsträckning” som unionen 
har utövat sin befogenhet (artikel 2.2 feuf). Reglerna om utövande 
av befogenheter enligt Eppo-förordningen grundar sig på tanken att 
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medlemsländerna har en ”vilande” befogenhet att åtala brott mot 
unionens ekonomiska intressen om Eppo inte har utövat sina befo-
genheter. Bestämmelserna i förordningen innebär också att befogen-
heter att åtala brott som faller utanför Eppos materiella behörighet 
enligt förordningen (momsbedrägerier under 10 meur, bagatellartad 
brottslighet mot unionens ekonomiska intressen eller sammankopp-
lad brottslighet med en stark koppling till nationell rätt) förblir inom 
nationella åklagares befogenheter.

Reglerna för utövande av befogenheter i förordningen kommer 
dock i slutändan att prioritera unionsnivån. Om sålunda Eppo utövar 
sina befogenheter eller övertar ett förfarande kommer ärendet att 
hanteras av Eppo vilket innebär att befogenheter i praktiken kan bli 
”exklusiva”. Detta är samtidigt rimligt mot bakgrund av principen 
om lojalt samarbete enligt vilken medlemsstaternas myndigheter ska 
vidta alla åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter som föl-
jer av fördragen fullgörs (artikel 4.3 euf). För detta ändamål måste 
nationella myndigheter avstå från alla åtgärder som kan äventyra 
uppnåendet av Eppos mål – vilket är att effektivt lagföra brott mot 
unionens ekonomiska intressen (artiklarna 25.1, 27 och 28 i Eppo-
förordningen). Eppo-förordningen synes ha fastlagt en lämplig kom-
petensfördelning i detta avseende. Förordningen tillerkänner Eppo en 
rätt att överta förfaranden och prioritet när det gäller Eppos kärnverk-
samhet: allvarligare brott mot unionens ekonomiska intressen med en 
stark unionsdimension. I dessa fall finns det ett starkt unionsintresse att 
lagföra brotten på grund av deras konsekvenserna för unionens budget 
(artiklarna 22.1, 22.3, 25.2 and 25.3). Även om reglerna för utövande av 
Eppos befogenheter är komplicerade strävar de efter att tillse att Eppo 
fullgör sin huvuduppgift som är att skydda unionens budget, samtidigt 
som de respekterar nationella myndigheters befogenheter att lagföra 
brott i fall där de har större legitimitet att genomföra denna uppgift.

Den typ av befogenheter som överförs till Eppo har därtill väsent-
lig betydelse för att utvärdera hur denna myndighet kan komma att 
inkräkta på den statliga suveräniteten. I detta avseende är det klart 
att Eppo skiljer sig från andra eu-organ och myndigheter. Eppo är 
en central åklagarmyndighet vars befogenheter kommer utsträcka sig 
till alla de deltagande medlemsstaterna och alla personer inom med-
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lemsstatens jurisdiktion. Funktionsfördraget anger att Eppo ska ha 
befogenheter som motsvarar de nationella åklagarnas befogenheter 
och kunna utöva dessa befogenheter utan att behöva verka genom en 
nationell myndighet (artikel 86.2 feuf). I detta avseende ska Eppo 
ha bindande befogenheter att genomföra utredningar och fatta andra 
beslut i åtalsfrågan: väcka talan, avskriva ärenden, hänskjuta ärenden 
till nationella åklagare samt tillämpa förenklade åtalsförfaranden (ar-
tikel 4 i Eppo-förordningen). Beslutet om huruvida den misstänkta 
personen ska åtalas bör i princip fattas av den behöriga permanenta 
avdelningen på grundval av ett utkast till beslut från den europeiska 
delegerade åklagaren (artiklarna 35 och 36). Den europeiska delege-
rade åklagaren ska därefter ha befogenhet att väcka talan, delta vid 
bevisupptagning samt använda tillgängliga rättsmedel i enlighet med 
nationell lagstiftning (se artikel 13.1). 

Eppo kommer att vara ansvarig för hela processen från den in-
ledande brottsutredningen till det formella väckandet av åtalet och 
därtill ha alla tillkommande befogenheter att ge instruktioner till 
de nationella myndigheterna under förundersökningen. För detta 
ändamål kommer Eppo ha befogenhet att begära och beordra tvångs-
åtgärder som att genomsöka privata hem och personlig egendom, 
kräva edition av dokument, frysa hjälpmedel samt ha befogenhet att 
begära frihetsberövande som häktning av misstänkta. Undantaget är 
utförande av tvångsåtgärder som är förbehållet nationella polismyn-
digheter (skälen 69 och 87 i Eppo-förordningen). 

I grunden innebär inrättandet av den Europeiska åklagarmyn-
digheten en betydande omvandling av det paradigm enligt vilket 
unionens rättsordning traditionellt förlitar sig på medlemsstaterna 
för genomförandet av eu-rätten. Eppo har tillerkänts självständiga 
verkställande befogenheter. De kompetenser som tilldelats Eppo är 
förknippade med områden såsom polisiära, brottsbekämpande och 
brottsutredande befogenheter som professorn i konstitutionell rätt 
vid Amsterdams universitetet Leonard Besselink framhållit som 
sär skilt känsliga för en stats suveränitetsanspråk. Inom ramen för 
sin jurisdiktion kommer Eppo överskrida de territoriella gränserna 
mellan de nationella straffrättsliga systemen och skapa ett integrerat 
område för straffrättslig jurisdiktion. 
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Europeiska åklagarmyndighetens 
organisatoriska struktur
Ifråga om Eppos struktur är den viktigaste principen i förordningen 
att myndigheten ska vara självständig gentemot medlemsstaterna 
och eu-institutionerna. Förordningen innehåller en allmän bestäm-
melse som betonar att ”Europeiska åklagarmyndigheten ska vara 
oberoende” och att den ”europeiska chefsåklagaren. [...] de europe-
iska åklagarna, de europeiska delegerade åklagarna” ska verka i hela 
unionens intresse, och ”får varken be om eller ta emot instruktioner 
från någon av medlemsstaterna i Europeiska unionen eller någon 
av unionens institutioner [...] vid fullgörandet av sina skyldigheter” 
(artikel 6). 

eu-institutionernas och medlemsstaternas roll i utnämningsför-
farandet varierar emellertid. I utnämningsförfarandet visualiseras 
den europeiska chefsåklagaren som en mer ”europeisk” åklagare, 
som utnämns av rådet och Europaparlamentet i samförstånd med 
hjälp av en slutlista som upprättats av dessa institutioner (artikel 
14). Omvänt är det klart att medlemsstaterna har större inflytande 
i fråga om att utnämna de europeiska åklagarna, som nomineras av 
medlemsstaterna och utses av rådet, och de europeiska delegerade 
åklagarna, som nomineras av medlemsstaterna och utses av kollegiet 
(artikel 16 och 17).

Emellertid finns det kontroversiella frågor om medlemsstaternas 
roll i utnämningsförfarandet för den Europeiska åklagarmyndig heten. 
Innan Eppo påbörjade sin verksamhet förekom det en incident i juli 
2020 där medlemsstaterna avbröt de oberoende urvalskommittéerna 
när de utsett de europeiska åklagare som skulle ingå i den Europeiska 
åklagarmyndigheten. Även om rådet följde den slutlista som urvals-
kommittén angav för kandidater från – i princip – alla deltagande 
stater, följde det inte urvalskommitténs förslag för kandidater från 
Belgien, Bulgarien och Portugal. Rådet underlät också i sitt beslut 
den 22 juli 2020 att ange sina skäl för att avvika från den oberoende 
kommitténs rangordning utan hänvisade helt enkelt till att det gjort 
en annan bedömning av dessa kandidaters förtjänster, utförda i rå-
dets beredande organ. Enligt förordningen hade rådet formellt rätt 
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att agera på detta sätt (artikel 14 och 16 i förordningen). Rådets sätt 
att hantera denna fråga och styrningen av Eppo kan på lång sikt även-
tyra myndighetens integritet. Genom att utse kandidater som skiljer 
sig från de som urvalskommittén föreslagit kan rådet ha bundit dessa 
åklagare att tjäna medlemsstaternas snarare än unionens intressen.

Ifråga om den operativa strukturen av Eppo synes det som att 
detta organ har en förhållandevis komplex styrningsmodell. Grund-
tanken är att Eppo ska vara ett odelbart unionsorgan som ska verka 
på central nivå och på decentraliserad nivå. Den centrala nivån ska 
bestå av ett centralt åklagarkontor med säte i Luxemburg. Det cen-
trala kontoret ska bestå av kollegiet, de permanenta avdelningarna, 
den europeiska chefsåklagaren, de europeiska åklagarna medan den 
decentraliserade nivån ska bestå av europeiska delegerade åklagare, 
som ska vara placerade i medlemsstaterna (artikel 8).

Den europeiska chefsåklagaren är den mest ”europeiska” åklaga-
ren och antas vara helt ägnad åt europeiska intressen. Den europeiska 
chefsåklagarens kompetenser har dock minskats jämfört med eu-
kommissionens ursprungliga förslag, och har nu förvandlats till en 
chef med en representativ funktion för Eppo. Kollegiet har också en 
markant ”europeisk” dimension i sin organisation och består av den 
europeiska chefsåklagaren och en europeisk åklagare per medlems-
stat. Kollegiet ska fatta beslut i strategiska frågor och i allmänna 
frågor som uppkommer i enskilda fall i syfte att säkerställa sam-
stämmighet i Eppos lagföringspolicy. Kollegiet kan därefter inrätta 
permanenta avdelningar, som kommer att ledas av den europeiska 
chefsåklagaren och ha två andra permanenta ledamöter (artikel 9).

De permanenta avdelningarna är också avsedda att gå längre än 
att bara försvara nationella intressen. För detta ändamål har de till-
delats de mest centrala befogenheterna enligt förordningen: rätten 
att väcka talan, instruera de europeiska delegerade åklagarna att 
inleda en utredning samt beordra dem att utöva rätten att överta 
förfaranden (artikel 10). De europeiska åklagarna sitter närmare den 
decentraliserade nivån och fungerar som en länk mellan de perma-
nenta avdelningarna och de europeiska delegerade åklagarna. Enligt 
instruktionerna från de permanenta avdelningarna ska de europeiska 
åklagarna övervaka de utredningar som de europeiska delegerade 
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åklagarna ansvarar för, samt ge nödvändiga instruktioner för att 
säkerställa en sammanhängande åtalspraxis (artikel 12).

Medan den europeiska chefsåklagaren, de permanenta avdelning-
arna och de europeiska åklagarna till synes är ”europeiska” åklagare, 
är de europeiska delegerade åklagarnas roll mer tvetydig. Problemet 
rör de europeiska delegerade åklagarnas dubbla funktioner. De eu-
ropeiska delegerade åklagarna är nämligen – samtidigt som de utför 
sina uppgifter på uppdrag av Eppo – medlemmar av de nationella 
åklagarmyndigheterna och därför bundna av lojalitet gentemot sina 
respektive nationella myndigheter (artikel 13). De europeiska dele-
gerade åklagarna verkar emellertid fortfarande direkt under de mer 
”överstatliga” enheterna av Eppo, med följden att de är skyldiga 
att följa instruktionerna från de permanenta avdelningarna och de 
övervakande europeiska åklagarna.

Eftersom Eppo när detta skrivs i slutet av 2021 endast i begränsad 
utsträckning har varit involverad i operativ verksamhet är det svårt 
att bedöma i vilken utsträckning de europeiska delegerade åklagarna 
agerar självständigt gentemot medlemsstaterna. Enligt den nuva-
rande strukturen verkar det trots allt som att Eppos mest väsentliga 
formella befogenheter (inklusive beslut att inleda en utredning och 
väcka åtal) ligger i de permanenta avdelningarnas händer. Dessa 
avdelningar ansvarar för övervakningen och ledningen av de ut-
redningar som genomförs av de europeiska delegerade åklagarna 
(artikel 10 i Eppo-förordningen). Medan de europeiska delegerade 
åklagarna ursprungligen utnämns av medlemsstaterna, antas det att 
dessa gradvis genom att agera kollektivt och utveckla en känsla av 
tillhörighet kommer att anta en starkare ”europeisk” identitet. ”De-
lad suveränitet” innebär inte bara en överföring av befogenheter från 
medlemsstaterna till Eppo utan också en utveckling där ledamöterna 
i Eppo påbörjar en process – liksom i andra internationella organi-
sationer som beskrivits av Professor Peter Gourevitch – i skapandet 
av ”nya definitioner av sin identitet”. Åklagarna som utgör Eppo 
kommer liksom andra överstatliga institutioner som eu-domstolen 
och eu-kommissionen att rekonstruera detta organ som en organisa-
tion skild från nationella regeringar, med en tydlig lojalitet och med 
utövande av självständiga befogenheter.
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På vilket sätt hotar Eppo statssuveräniteten?
Det faktum att åklagarna i Eppo kommer utöva självständiga verk-
ställande befogenheter på medlemsstatens territorium ger oss anled-
ning att analysera förhållandet mellan Eppo, statssuveräniteten och 
straffrätten.

Huvudproblemet med statssuveränitet hänger samman med att 
medlemsstaterna historiskt sett inom det europeiska samarbetet varit 
obenägna att avstå från straffrättsliga befogenheter. Det finns en 
skepsis både i doktrinen och i den politiska debatten att använda 
straffrätten som medel för ytterligare integration inom eu. Som 
fördragen föreskriver bör medlemsstaterna ha en stor bedömnings-
marginal för att garantera respekt för deras rättsliga traditioner (ar-
tiklarna 67, 82.2, 82.3 och 83.3 feuf). Staten betraktas utifrån detta 
perspektiv som det mest legitima organet för att anta straffrättslig 
lagstiftning. Exempelvis så har den tyska författningsdomstolen sitt 
Lissabonavgörande 2009 hävdat att ingenting förkroppsligar utö-
vandet av suveräna befogenheter starkare än rätten att definiera och 
genomföra straffrättsliga regler, eftersom straffrätten ger uttryck för 
en moralisk uppförandekod för en rättslig gemenskap förankrad i 
dess värderingar.

En rimlig analys av förhållandet mellan unionens straffrätt samt 
statlig suveränitet måste därtill innebära en diskussion om vad som 
egentligen menas med suveränitet. Det klassiska suveränitetskoncep-
tet introducerades av Jean Bodin i slutet av 1500-talet och innebär 
att staten har det slutliga maktanspråket som inte går att dela. Senare 
diskussioner om suveränitet har frångått denna relativt snäva defini-
tion. Som den belgiske professorn i eu-rätt och nuvarande ordföran-
den i eu-domstolen Koen Lenaerts framhållit går det knappast att 
påstå att det finns någon del av nationell rätt som fullständigt faller 
inom den statliga suveräniteten. Genom att ansluta till eu har med-
lemsstater per definition avstått en del av sina suveräna befogenheter 
inom utvalda områden, vilket bekräftas av principen om tilldelade 
befogenheter (artikel 5.2 euf). Företrädesprincipen samt principen 
om direkt effekt som fastslagits i eu-domstolens praxis i målen 6/62, 
Van Gend en Loos och 6/64 Costa mot Enel bekräftar tydligt att statssu-
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veräniteten inom eu inte är absolut i enlighet med Bodins definition.
Det traditionella begreppet suveränitet erkänner dessutom inte 

eu-institutionernas självständiga roll. Genom eu-rätten utövas inte 
längre enbart medlemsstaternas suveränitet genom nationella in-
stitutioner utan även genom europeiska organ vilket innebär ett 
ifrågasättande av det traditionella suveränitetsbegreppet. Viktiga eu-
rättsakter som förordningar och direktiv som antas genom kvalifice-
rad majoritet i rådet är också bindande för medlemsstater som röstar 
emot dem (artikel 16 euf samt artikel 238 och artikel 289 feuf). 
Även om staterna formellt har möjlighet att utträda ur eu (artikel 
51 euf) är en sådan handling – illustrerad genom Brexit – politiskt 
väldigt kostsam och innebär mer ett avskiljande än ett utövande av 
rättslig suveränitet. Allt detta innebär att suveränitet som ett argu-
ment för att begränsa kompetenser egentligen endast kan åberopas i 
områden med smärre eller inga gränsöverskridande inslag. 

Givet den ovannämnda bakgrunden bör det analyseras på vilket 
sätt inrättandet av Eppo och dess verksamhet kan innefatta ett hot 
mot statlig suveränitet. Primärt innebär etableringen av Eppo att eu-
medborgare kommer berövas möjligheten att fatta politiska beslut 
via sina nationella parlament på straffrättens område i frågor som 
innebär direkta inskränkningar i utövandet av individuella rättighe-
ter. Som nämnts ovan kommer den europeiska delegerade åklagaren 
ha möjlighet att utöva exekutiva befogenheter som att väcka talan 
mot misstänkta, samt besluta om tvångsåtgärder med samma befo-
genheter som nationella åklagare enligt den nationella lagstiftningen 
(artiklarna 13, 26-33 i Eppo-förordningen).

Oaktat att Eppos befogenheter innefattar inskränkningar i den 
statliga suveräniteten, bör det diskuteras om dessa begränsningar 
ändå ska anses motiverade. Det finns fog att argumentera för att de 
brott som Eppo har fått befogenhet att utreda (brott mot unionens 
ekonomiska intressen) inte är en nationell angelägenhet (artikel 22 i 
Eppo-förordningen). För det första handlar det om mer omfattande 
gränsöverskridande brottslighet. Dessutom synes det klart – utifrån 
medlemsstaternas tidigare ansträngningar ifråga om denna brottslig-
het – att det inte går att förlita sig på att medlemsstaternas myndig-
heter på ett effektivt sätt skyddar unionens budget. En noggrann 
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granskning av medlemsstaternas och de nationella parlamentens su-
veränitetsargument ger också vid handen att dessa inte i första hand 
är relaterade till oro att förlora nationell autonomi. De bakomlig-
gande orsakerna synes ha att göra med bristen på politisk vilja från 
medlemsstaterna att spendera tid och resurser att skydda unionens 
ekonomiska intressen. Skyddet av unionens ekonomiska intressen 
bör därtill vara av intresse för alla berörda aktörer. Detta eftersom 
de medel som förskingras eller på ett bedrägligt sätt ger vinning till 
brottslingar ytterst sett härrör från eu-medborgare vilka är de verk-
liga offren för dessa brott. Eftersom brotten negativt påverkar unio-
nens budget har unionen en skyldighet att skydda dessa ekonomiska 
intressen (artikel 325 feuf). För att stärka unionens legitimitet är 
det därför viktigt – som framhålls av Reader Marianne Wade vid 
Birmingham University – att unionen är tillräckligt utrustad med 
(straffrättsliga) verktyg som säkerställer att dess ekonomiska resurser 
används i medborgarnas intresse som helhet.

Mot bakgrund av detta är det svårt att hävda att medlemsstaternas 
anspråk på suveränitet utgör ett övertygande argument emot att 
inrätta Eppo eller andra gemensamma straffrättsliga åtgärder som 
syftar till att skydda unionens budget. Medlemsstaternas intresse av 
att bevara nationell autonomi – som är en stark psykologisk drivkraft 
– bör dock inte helt bortses ifrån. Det skulle vara ogenomtänkt ur 
ett politiskt hänseende att inte beakta medlemsstaternas politiska 
vilja utifrån perspektivet om demokratisk legitimitet. Det bör i detta 
avseende inte glömmas bort att möjligheten att etablera Eppo, som 
introducerades av Lissabonfördraget, enbart innebär en möjlighet och 
inte en skyldighet att skapa en sådan myndighet (artikel 86 feuf). 
Detta antyder på en mer ambivalent inställning från medlemsstater-
nas perspektiv till skapandet av en mer ”federal” åklagarmyndighet. 
Det är upplysande i detta avseende att hänvisa till den tyska författ-
ningsdomstolens uttalande i Lissabonavgörandet som anförde att 
”det nationella självbestämmandet påverkas på ett särskilt känsligt 
sätt när en rättsgemenskap är förhindrad att besluta om materiell 
straffrätt och straffprocessrätt i enlighet med sina egna värderingar 
och historiska erfarenheter” (Tyska författningsdomstolens Lissa-
bonavgörande, bve, 2009, punkten 352). Domstolen har emellertid 
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accepterat legitimiteten av utövande av straffrättslig kompetens i de 
fall där brottet har gränsöverskridande dimension och där brotts-
lingar utnyttjar de territoriella begränsningarna för en stat att straff-
rättsligt lagföra sådan brottslighet. 

Det är tämligen sannolikt att de flesta eu-medborgare främst 
identifierar sig själva som medborgare i en medlemsstat snarare än 
som eu-medborgare. Även om traditionell suveränitet inte är ett 
övertygande koncept för att begränsa unionens befogenheter bör 
– som framhålls av Professor Paul Craig – kritiken om unionens 
demokratiska underskott tas på allvar. Ingen internationell organisa-
tion som bygger på demokratiska principer borde anse att verklig 
suveränitet kan legitimeras helt utan folkets samtycke. Utövandet av 
straffrättsliga befogenheter på unionsnivå bör därför inte accepteras 
utan en ordentlig konstitutionell granskning på eu-nivå där Eppos 
åtgärder och verksamhet genomgår en noggrann politisk och juridisk 
kontroll.

Ansvarsutkrävande och domstolsprövning av 
Eppos åtgärder och verksamhet
Om Eppo ska verka som en ”federal” åklagare, behöver det infö-
ras motsvarande rättsliga garantier för att tillse att denna åklagare 
respekterar de centrala rättsstatliga principerna. Det senare är avgö-
rande för den övergripande legitimiteten för Eppos verksamhet inom 
den nära framtiden. 

Medan antagandet av Eppo-förordningen utgör en milstolpe för 
integration på eu-straffrättens område har inrättandet av denna myn-
dighet inte inneslutits inom en stark eu-rättslig ram för att reglera 
dess verksamhet. I själva verket har vi en europeisk åklagarmyndig-
het som inte verkar inom ett enhetligt område med gemensamma 
europeiska standarder, utan i olika nationella jurisdiktioner och på 
basis av nationell rätt. I denna modell är den rättsliga strukturen 
som ligger till grund för Eppos åtgärder problematisk ifråga om 
rättssäkerhet. Ett specifikt problem handlar om att Eppos operativa 
verksamhet inte i första hand styrs utav eu-rätten utan av natio-
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nell lagstiftning. Sedd utifrån detta perspektiv kan genomförandet 
av Eppo-förordningen och kompromisserna i förordningen mellan 
samarbete och integration leda till vissa betänkligheter utifrån ett 
rättstatsperspektiv. I förhandlingar som i stor utsträckning fokuserat 
på att kunna tillse att Eppo på ett effektivt sätt ska kunna bedriva 
brottsutredningar synes det till viss del som att respekt för rättsstats-
principen framträder som en eftertanke i förordningen. 

När Eppo nu har påbörjat sin verksamhet är det en nyckelfråga om 
ytterligare integration är genomförbar och om ett sådant steg skulle 
leda till ett starkare skydd av rättsstatsprincipen. Inledandet av Eppo-
utredningar kommer generera ett antal frågor om skyddet av enskilda 
personers rättigheter under utredning och åtal som måste behandlas 
av nationella domstolar och av eu-domstolen. Dessa frågor kommer 
öka om Eppos materiella befogenheter utvidgas till att även omfatta 
terrorism och annan allvarlig brottslighet. 

I dagsläget begränsar Eppo-förordningen eu-domstolens jurisdik-
tion över Eppos åtgärder på ett sätt som knappast är förenligt med 
artikel 263 feuf (artikel 42 i Eppo-förordningen). Artikel 263.2 
feuf anger att eu-domstolen ska ”granska lagenligheten av sådana 
akter antagna av unionens organ eller byråer som är avsedda att ha 
rättsverkan i förhållande till tredje man”. Eftersom Eppos åtgärder 
innefattar operativa beslut och åtgärder med väldigt kännbara verk-
ningar för individer och eftersom Eppo tveklöst utgör ett eu-organ 
borde dess verksamhet vara föremål för fullständig rättslig prövning.

De specifika reglerna för domstolsprövning av Eppos verksamhet 
(artikel 86.4 feuf) betyder inte att reglerna i sekundärrätten i prin-
cip kan utesluta domstolsprövning av Eppos åtgärder. Uteslutandet 
av en sådan granskning skulle vara en direkt attack mot rättsstats-
principen i eu och ifrågasätta unionens skyldighet att upprätthålla 
grundläggande rättigheter, särskilt artiklarna 47 och 49 i rättighets-
stadgan. En begränsad prövning skulle –enligt Professor Valsamis 
Mitsilegas – vara svårt att förena med rätten till effektivt rättsligt 
skydd, en princip som har tagit en central roll i unionens konstitutio-
nella ramverk under de senaste åren.

Eppo-förordningen har emellertid infört en väldigt snäv kompe-
tens för eu-domstolen att granska Eppos åtgärder. Denna begränsade 
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jurisdiktion är enligt förordningen motiverad med utgångspunkt i 
Eppos ”exceptionella” karaktär i förhållande till andra eu-organ, 
eftersom Eppo är beroende av medlemsstaternas rättsliga beslut när 
det gäller tillämpligheten av nationell lagstiftning (Ingressen, skälen 
86-88 i Eppo-förordningen). Artikel 42 i Eppo-förordningen betonar 
från början att processuella beslut av Eppo som är avsedda att ha 
rättsverkan i förhållande till tredje man ska kunna bli föremål för 
prövning vid de behöriga nationella domstolarna i enlighet med 
de krav och förfaranden som föreskrivs i nationell rätt. Detsamma 
gäller för Eppos underlåtenhet att anta processuella beslut som är 
avsedda att ha rättsverkan i förhållande till tredje man och som den 
hade en lagstadgad skyldighet att anta. Den slutgiltiga texten till 
förordningen innebär emellertid att domstolens behörighet enligt 
artikel 267 i feuf att meddela förhandsavgöranden är väsentligt 
avskuren i förordningen. Förordningen ger eu-domstolen möjlig-
het att meddela förhandsavgöranden i tre fall: I) om giltigheten av 
Eppos processuella beslut i den mån en sådan fråga uppkommer vid 
en domstol i en medlemsstat direkt på grundval av unionsrätten, II) 
ifråga om tolkningen eller giltigheten av bestämmelser i unionsrätten 
och förordningen samt III) ifråga om tolkningen av reglerna om utö-
vande av kompetens med avseende på en behörighetskonflikt mellan 
Eppo och de nationella myndigheterna. Det är emellertid knappast 
möjligt konstitutionellt att avgränsa eu-domstolens fördragsbase-
rade jurisdiktion genom sekundärrätten på det sätt som förordningen 
föreskriver.

Ett ytterligare problem uppstår genom de betydande begräns-
ningar som Eppo-förordningen föreskriver ifråga om eu-domstolens 
behörighet enligt artikel 263 feuf. eu-domstolen har en mycket 
begränsad roll i talan om ogiltigförklaring av Eppos åtgärder och 
den omfattar endast Eppos beslut att avskriva ärenden ”i den mån 
de bestrids direkt på grundval av unionsrätten”. Domstolen har dock 
inte den behörighet som annars följer av artikel 263 feuf att pröva 
viktiga Eppo-beslut till exempel att inleda en utredning, väcka åtal, 
omfördela ärenden samt beslut om val av forum och jurisdiktions-
konflikter.

Denna avgränsning av behörigheten för eu-domstolen torde vara 
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svår att försvara även mot bakgrund av artikel 263.4 feuf som 
föreskriver att en sekundärrättslig lagstiftningsakt som etablerar ett 
organ kan föreskriva ”särskilda villkor [...] för talan som väcks av 
fysiska [...] personer mot akter som antas av dessa organ eller byråer 
och som ska ha rättsverkan i förhållande till dem”. Denna bestäm-
melse kan ej åberopas för att fullständigt avskära möjligheten till 
prövning av Eppos beslut inför eu-domstolen (se målen t-63/06 
Evropaïki Dynamiki v oedt och c-29/05 Kaul v ohim). De beslut som 
fattas av Eppo har betydande rättsverkningar för den tilltalades rätts-
liga ställning och uppfyller därmed de uppställda kriterierna i artikel 
263.5 feuf för rättslig prövning av eu-domstolen (mål 25/62 Plau-
mann). Även om förordningen har motiverats utifrån att nationella 
domstolar tillsammans med eu-domstolen tillhandahåller ett system 
med fullständiga rättsmedel i unionsrätten (mål 294/83, Les Verts), 
kan det ifrågasättas om nationella domstolar är kapabla att tillhanda-
hålla effektivt rättsligt skydd gentemot de beslut som fattas av Eppo. 
Den begränsade möjligheten att ifrågasätta Eppos beslut inför eu-
domstolen undergräver effektivt rättsligt skydd eftersom viktiga och 
bindande Eppo-beslut inte synes vara föremål för en tillräcklig nivå 
av rättslig granskning. Förordningen synes ha inrättat en Europeisk 
åklagarmyndighet som i princip ej är föremål för den traditionella 
rättsliga kontrollen enligt eu-rätten tillsammans med ett system utan 
europeiska rättssäkerhetsgarantier. 

Ett botemedel till problematiken är att eu-domstolen genom sin 
egen praxis utvidgar sin jurisdiktion enligt förordningen för att följa 
artikel 47 i unionens rättighetsstadga. eu-domstolen kommer därtill 
ha möjlighet att utarbeta standarder som ligger till grund för Ep-
pos verksamhet, bland annat genom att tillhandahålla en enhetlig 
tolkning av nyckelbestämmelserna i förordningen genom utveckling 
av autonoma begrepp. Det är särskilt viktigt att fokusera på att 
säkerställa effektiva rättigheter för tilltalade både på nationell och 
gränsöverskridande nivå. Granskningen av Eppo-förordningen vid 
nationella domstolar och eu-domstolen och belysandet av de grund-
läggande rättigheter som Eppos verksamhet aktualiserar bör i framti-
den leda till insikten att Eppos verksamhet behöver ett mer detaljerat 
eu-rättsligt ramverk. eu-domstolen behöver också ha fullständig 
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jurisdiktion att granska Eppos verksamhet och i detta avseende bör 
det övervägas om en särskild brottmålsinstans ska inrättas inom 
ramen för eu-domstolen. Det har redan visats på andra områden 
att antagandet av en verkställighetsfokuserad eu-rättsakt såsom den 
Europeiska arresteringsordern (rådets rambeslut 2002/584/rif) kan 
skapa ett behov att utvidga unionens befogenheter och anta ny eu-
lagstiftning inom andra aspekter av straffrätten som traditionellt 
betraktats som nationella angelägenheter. Ytterligare gemensamma 
eu-åtgärder för tillsäkrande av tilltalades rättigheter samt effektiva 
åtgärder som ligger till grund för utövandet av Eppos befogenheter 
kommer vara avgörande för att förbättra den rättsliga ramen och 
legitimiteten av Eppos verksamhet.

Är Eppo en önskvärd förebild för en mer 
”federal” Europeisk straffrätt?
Som framgår av ovanstående analys utgör Eppo ett paradigmatiskt 
exempel av en mer ”federal” europeisk straffrätt. Inrättandet av Eppo 
har väsentliga konsekvenser för nationella straffrättsliga system. Eu-
ropeiseringen av de nationella straffrättsliga systemen som föranletts 
av Eppo förändrar karaktären av nationell straffrätt genom att na-
tionella åklagare givits ”europeiska” funktioner att åtala brott under 
ledning av Eppo. Diskussionen ovan betonar att Eppo innebär en vä-
sentlig konstitutionell utmaning för medlemsstaternas rättssystem. 
Särskilt tilldelandet av befogenheter till ett eu-organ att självständigt 
fatta beslut direkt i brottmål är en väldigt delikat fråga utifrån ett 
suveränitetsperspektiv. Beviljandet av denna makt utanför den na-
tionella sfären kommer potentiellt äventyra respekten för medlems-
staternas självständiga funktion att ansvara för brottsbekämpning 
inom deras territorium. 

Detta ger upphov till en del allmänna spörsmål om integration 
på straffrättens område. Inrättandet av Eppo är – som framhålls av 
Professor Jörg Monar – ett illustrativt exempel på en övergång från 
en mer ”samarbetsorienterad” filosofi till ett ”integrationsbaserat” 
perspektiv på den europeiska straffrättens område. Även om inte alla 
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medlemsstater deltar i denna utveckling – eftersom Eppo inrättats 
genom fördjupat samarbete med stöd av artikel 86.4 feuf – ger 
denna utveckling oss anledning att omvärdera vår nuvarande syn på 
unionens straffrätt som ett medlemsstatskontrollerat samarbetsom-
råde. Inrättandet av Eppo , i samband med antagandet av det straff-
rättsliga bedrägeridirektivet synes enligt Associate Professor Carlos 
Gomez Jara och Professor Ester Herlin-Karnell innebära ett mer 
generellt argument för att eu har antagit ett mer ”federalt” synsätt 
på straffrätten för att skydda sina ekonomiska intressen. 

Det synes att denna ”federala” straffrätt tills vidare är begrän-
sad till bekämpning av brott riktade mot unionens budget. Denna 
utveckling ställer dock mer grundläggande frågor om Eppo bör stå 
som en förebild för den framtida riktningen av integrationen inom 
straffrättens område. Eppo har – om än oavsiktligt – skapat en väg 
mot ett europeiskt straffrättsligt system. Frågan om en ”federal” 
eu-straffrätt blir ännu mer brännande om Eppos befogenheter skulle 
utvidgas utanför unionens ekonomiska intressen. Det synes klart att 
fördragsförfattarna haft i åtanke en bredare jurisdiktion för Eppo 
än brotten mot unionens ekonomiska intressen. Artikel 86.4 feuf 
möjliggör specifikt för Europeiska rådet att utsträcka Eppos befo-
genheter till att även omfatta kampen mot den grova brottslighet 
som har ett gränsöverskridande inslag. I detta avseende synes det 
klart att kommissionen kommer att verka för att utsträcka Eppos 
befogenheter till andra områden av ekonomisk brottslighet. Detta tar 
särskilt sikte på de områden där eu-lagstiftaren redan antagit harmo-
niseringsåtgärder enligt artiklarna 83.1 och 83.2 feuf; penningtvätt, 
korruption, förfalskning och marknadsmissbruk.

Det mest omdiskuterade förslaget avser emellertid att utvidga 
Eppos befogenheter till terrorism – ett område där eu redan har 
antagit harmoniseringsåtgärder. Detta är dessutom det mest realis-
tiska alternativet för en utvidgning av Eppos mandat eftersom det 
redan finns ett formellt diskussionsdokument från kommissionen att 
angripa frågan. I detta skede är det inte nödvändigt att diskutera i 
vilken utsträckning detta förslag bör förverkligas. Det räcker att säga 
här att varje utvidgning av Eppos ansvarsområde – för att säkerställa 
den politiska legitimiteten hos detta organ – bör vara begränsad till 
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att skydda klart definierade gemensamma unionsintressen. Om Eppo 
på ett effektivt sätt kan bidra i kampen mot allvarliga fall av gränsö-
verskridande brottslighet som enskilda medlemsstater inte klarar av 
att hantera själva kan det finnas anledning att utvidga Eppos mandat 
(se artikel 5.3 euf). Komplex gränsöverskridande brottslig verksam-
het avgränsar således det legitima utrymmet för gemensamma uni-
onsåtgärder på det straffrättsliga området. Det är endast i sådana fall 
som Eppo kan ge ett betydande mervärde genom att samla expertis, 
kompetens och utredningsresurser. 

Eppo – flexibel integration och fördjupat 
samarbete
Åtta år efter att artikel 86 feuf trätt i kraft genom Lissabonfördraget 
och fyra år efter att kommissionen lagt fram sitt ursprungliga förslag 
2013 att inrätta Eppo, bestämde en undergrupp av 16 medlemsstater 
i april 2017 att informera rådet, Europaparlamentet och kommissio-
nen om deras ambition att förverkliga Eppo inom ramen för ett för-
djupat samarbete. Dessa medlemsstater antog därefter förordningen 
genom fördjupat samarbete tillsammans med sex senare tillkomna 
deltagare i oktober 2017. Det krävdes inte heller tillstånd från rådet i 
sin helhet som annars krävs för fördjupat samarbete enligt artikel 329 
feuf. Med 22 deltagande länder tar Eppo andraplatsen bakom det 
enhetliga patentsystemet i antalet deltagande medlemsstater som in-
lett fördjupat samarbete. Förutom de höga förväntningarna på detta 
projekt med högt symbolvärde är det centralt att Eppo utvecklades 
genom ett expedierat fördjupat samarbete baserat på artikel 86 (1) i 
feuf som gör det möjligt att undgå ”beviljandefasen” som vanliga 
fördjupade samarbeten måste passera enligt artikel 329 feuf. 

Kan inrättandet av Eppo genom fördjupat samarbete utgöra ett 
problem? Ur ett medlemsstatsperspektiv kan dess egna bidrag till 
och förmåner från eu-budgeten påverkas negativt av otillräckliga 
åtgärder mot brott mot unionens ekonomiska intressen i andra med-
lemsstater. Särskilt i fall med en gränsöverskridande dimension, till 
exempel momsbedrägerier eller andra gränsöverskridande bedräge-
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rier som strider mot unionens finansiella intressen, ansågs medlems-
staternas insatser att skydda unionens budget som ineffektiva vilket 
i sig ledde till skapandet av Eppo. Problemet kan därför anses ha 
en horisontell (gränsöverskridande brott) och vertikal dimension 
(unionens finansiella resurser).

Att försöka lösa sådana tvånivåproblem ställer naturligtvis frågan 
om subsidiaritet (artikel 5.3 euf): är det mer effektivt att närma 
sig problemet på nationell/mellanstatlig nivå (samarbete) eller är 
ytterligare överstatlig institutionalisering nödvändig? Att välja den 
sistnämnda lösningen med ett fördjupat samarbete med en under-
grupp av medlemsstater ger dessutom upphov till effektivitetsfrågor 
kopplade till ”allmänna nyttigheter” (public goods). Eftersom alla tjä-
nar på det förstärkta skyddet av gemensamma ekonomiska resurser 
(oberoende av det egna bidraget) kan dessa positiva externaliteter – 
såsom framhålls av Professor Wolfgang Wessels och Carsten Gerards 
– stimulera free riding, dvs. medlemsstater kan stödja initiativet utan 
eget deltagande i den Europeiska åklagarmyndigheten.

Utifrån det grundläggande dilemmat mellan problemlösning i 
undergrupper och enhetlighet i gemenskapen är det anmärknings-
värt att åberopandet av ”samma rättigheter och skyldigheter för alla 
medlemsstater” främst kan hänföras till den grupp av medlemsstater 
som deltar i Eppo. Eppo är således ett tämligen unikt fall med po-
sitiva s.k. spillover-effekter för icke-deltagande stater som också kan 
betraktas som negativa spillover effekter för deltagande medlemsstater. 
Mot denna bakgrund finns det därför goda skäl att utifrån strikta 
nationalekonomiska överväganden och rättviseaspekter ifrågasätta 
lämpligheten av att Eppo etablerades som ett fördjupat samarbete.

Policyrekommendationer för skapandet av en ”Federal” 
Europeisk åklagarmyndighet

• eppo och statssuveräniteten: Oaktat att den Eu-
ropeiska åklagarmyndigheten genom utövandet av dess 
verkställande befogenheter kan uppfattas som ett hot mot 
den statliga suveräniteten finns det starka skäl att acceptera 
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de inskränkningar av suveränitet som inrättandet av Eppo 
medför. Det är enbart en europeisk åklagare som har de rätta 
incitament, kompetenser och resurser att på ett effektivt sätt 
åtala brott mot unionens finansiella intressen och i slutändan 
skydda unionsmedborgarnas gemensamma ekonomiska 
intressen.

• en federal europeisk straffrätt och eppo: En mer 
”federal” europeisk straffrätt kan vara önskvärd på särskilt 
utvalda områden, såsom unionens ekonomiska intressen samt 
terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet 
där det finns starka intressen av att gemensamt bekämpa 
sådan brottslighet. Detta innebär att det kan finnas goda skäl 
att utvidga den Europeiska åklagarmyndighetens befogenhe-
ter till andra allvarliga fall av gränsöverskridande brottslighet 
som enskilda medlemsstater på egen hand inte kan hantera 
på ett adekvat sätt.

• legitimitet och ansvarsutkrävande: Om unionen 
ska ha sin egen ”federala” åklagare finns det ett stort be-
hov – utifrån ett legitimitetsperspektiv – av strukturer och 
mekanismer för att kunna hålla ett sådant organ ansvarig för 
dess verksamhet. Inte bara måste giltigheten av Eppos beslut 
kunna bli föremål för rättslig prövning inför eu-domstolen 
enligt artikel 263 feuf utan nationella domstolar behöver ha 
fullständiga möjligheter att begära förhandsavgörande enligt 
artikel 267 feuf. Eppo-förordningen behöver därför omarbe-
tas och tydliggöra att domstolens fördragsbaserade jurisdik-
tion inte kan begränsas med stöd av sekundärrätten.
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