
Redogör kortfattat för principerna som ingår i fördragen. (10p)

Enligt lojalitetsprincipen/principen om lojalt samarbete ska medlemsländerna och unionen
respektera och bistå varandra när de fullgör uppgifter som följer av fördragen. (1p) Principens
innehåll kan delas in i positiv och negativ lojalitet. (0,5p) Principens kärna är att
medlemsstaterna är skyldiga att samarbeta med unionen. (0,5p)

Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv befogenhet
vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional
och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar,
bättre kan uppnås på unionsnivå. (1p) Enligt principen ska alla EU-rättsliga beslut göras nära de
personer som beslutet gäller. (0,5p)

Enligt proportionalitetsprincipen ska ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver
vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. (1p) Principen kräver att institutionerna gör
en balansering mellan åtgärd och dess målsättning. (0,5p) Proportionalitetsprincipen och
subsidiaritetsprincipen kompletterar varandra. (0,5p)

Legalitetsprincipen eller principen om tilldelade befogenheter betyder att unionens makt
härstammar från fördragen. Unionen har getts de maktbefogenheter som den har, och de finns
utskrivna i fördragen. (1p) Principen om tilldelade befogenheter säger alltså att en befogenhet,
som inte tilldelats unionen i fördragen, tillhör medlemsländerna. (0,5p)

Principen om icke-diskriminering förbjuder all diskriminering på grund av nationalitet inom
fördragens tillämpningsområde. Principen ålägger medlemsstaterna en skyldighet, enligt vilken
övriga medlemsstaters fysiska och juridiska personer skall inom fördragens tillämpningsområde
behandlas på samma sätt som statens egna personer. (1p) Principen om icke-diskriminering har
under åren fått en allmän tolkning och gäller inte längre endast nationalitet utan även t.ex. kön
och jämlikhet mellan producenter och konsumenter på jordbruksområdet. (0,5p)

Enligt principen om respekt för nationell identitet bör unionen respektera medlemsstaternas
konstitutionella strukturer samt det regionala självstyret. (1p) Unionen har också skyldighet att
respektera staternas territorium, deras lagar och deras nationella säkerhet. (0,5p)

Definiera följande begrepp. (2p/begrepp)

a) Enligt implied powers-doktrinen kan unionen ha underförstådd kompetens på ett område
som inte räknas upp i kompetenskatalogen.



b) På områden där EU har delad kompetens, när EU tar sin kompetens i anspråk förlorar
medlemsstaterna sin.

c) Privatpersoner har möjlighet att åberopa en EU-rättslig norm med direkt effekt gentemot en
annan privatperson.

d) Europarätten har prioritet i förhållande till den nationella lagstiftningen. I normkonflikter bör
europarätten ges företräde, så att motstridiga nationella normer inte får tillämpas.

e) Francovich-principen handlar i ett nötskal om att medlemsstater, som inte uppfyller sina
EU-rättsliga skyldigheter, blir tvungna att betala ersättning till fysiska eller juridiska personer.

Extra uppgift: Sant eller falskt? (1p per rätt svar, 0p för tomt, -1p för fel svar)

1.  Sant, s. 67

2. Falskt, i fallet var det fråga om tolkning av primärrätt. s. 50

3. Sant, s. 62

4. Sant, s. 54

5. Falskt, s.76. Dock är alla medlemsländer del av konventionen och därmed bundna av den.


