
Inlämningsuppgift 3 - EU 3  
 
Fallet handlar om väckande av ogiltighetstalan mot Europeiska kommissionen och därmed tillämpas 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). (1p) 
 
1) Enligt bestämmelserna om ogiltighetstalan i FEUF ska unionens domstol granska lagenligheten av 
sådana akter som antas av bl.a. kommissionen, och som inte är rekommendationer eller yttranden. 
(0,5p) I ogiltighetstalan är det frågan om talan för att ogiltigförklara EU-institutionernas eller -
organens beslut. (0,5p) 
 
I fallet kan företagen Pizza Ab, Pasta Ab och Risotto Ab inte acceptera kommissionens beslut, och vill 
m.a.o. ogiltigförklara beslutet. I en ifrågavarande situationen ska en ogiltighetstalan således väckas 
mot kommissionen. (1p) 
 
2) En ogiltighetstalan kan väckas av privilegierade sökanden men även av icke-privilegierade 
sökanden, till vilka enskilda fysiska och juridiska personer hör. Enskilda har alltså villkorlig talerätt 
(locus standi), vilket innebär att talerätt kan fås ifall vissa förutsättningar uppfylls. (0,5p) Enligt FEUF får 
alla fysiska eller juridiska personer väcka talan mot en akt som är riktad till dem, eller som direkt och 
personligen berör dem. (0,5p) Enligt EU-domstolen kan enskilda personer vara personligen berörda 
endast om beslutet angår dem p.g.a. vissa utmärkande egenskaper som de har, eller p.g.a. 
omständigheter som skiljer dem från alla andra personer. Partsställning kräver alltså att sökanden hör 
till en sluten kategori. (0,5p) 
 
Kommissionen har riktat sitt beslut, genom vilket den förbjuder genomförandet av företagsfusionen, 
till Pasta Ab. Därmed har Pasta Ab, som är en enskild juridisk person, rätt att väcka ogiltighetstalan 
mot kommissionen i unionens domstol. (0,5p) Kommissionen har inte riktat beslutet till fusionens 
andra parter, Pizza Ab och Risotto Ab. För att dessa ska få partsställning, är de skyldiga att visa att 
beslutet berör dem direkt och personligen. I fallet hör företagen visserligen till en sluten kategori, då 
endast tre företag är parter i den planerade företagsfusionen. Man kunde därmed argumentera att 
beslutet direkt och personligen berör dem, varmed alla tre företag har rätt att väcka ogiltighetstalan. 
(0,5p) 
 
3) Huvudregeln är att enskilda personer i första hand ska vända sig till nationella domstolar för att få 
sina EU-rättsliga saker behandlade. (0,5) Dock är tribunalen enligt FEUF behörig att i första instans 
pröva ogiltighetstalan mot EU:s institutioner, organ eller byråer som väcks av enskilda. Ändring i 
tribunalens avgöranden kan sökas i EU-domstolen. (0,5) 
 
I fallet ska en ogiltighetstalan väckas av enskilda personer. Således ska talan väckas i tribunalen. (1p) 
 
4) I FEUF föreskrivs att ogiltighetstalan ska väckas inom två månader från den dag då åtgärden 
offentliggjordes eller delgavs klaganden eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom 
om åtgärden, allt efter omständigheterna. (1p) 
 
I fallet har kommissionens beslut delgivits Pasta Ab 20.2.2018. Då ogiltighetstalan enligt 
bestämmelsen ska väckas inom en tidsfrist på två månader, ska talan väckas senast 20.4.2018. 
Således måste Pasta Ab väcka talan inom fem dagar. (0,5p) Beslutet delgavs inte Pizza Ab och Risotto 
Ab. Förutsatt att dessa har partsställning, börjar tidsfristen för att väcka talan för deras del löpa då de 
fått kännedom om åtgärden. (0,5p) 
 


