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Tips och motivation
- ”You have power over your mind not outside 
events. Realize this and you will find 
strength”. – Marcus Aurelius

Målsättning -> 
dagliga milstolpar -> 

timmar inte sidor

Läsa så att till slutet 
du är nöjd med ditt 

utförande

Om det räcker inte, 
vad annat skulle ha 

kunnat att göra
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•Rättskällor: allt juridik baserar på argument och argumenten 
baserar på källor
•Urvalsprovfrågor måste bli entydiga och litteraturbaserad
•Det finns inga ”stor koncept” att fatta på > man måste bara 

kunna materialet utan till.
• Också viktigt att veta hur man tolka regler och då regler kan bli 

tillämpas

Studie teknik: måste man kunna allt?
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Om området:

- Esse frågor / del frågor > kanske material fråga?
Centrala tema: KAN DE HÄR

- Förhållandena mellan unionens olika institutioner
- EU vs medlemsstat: vad är skillnader?
- Mandat och behörighet
- Lagstiftningsprocess i EU
- EU domstol: rättsstatsprincipen
- EU domstol process
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Kapitel 5: Hur EU skiljer från medlemsstat
EU Finland

Finns ingen grundlag: PRIMÄRRÄTTEN är ”de högsta 
reglerna”.

GRUNDLAG kontrollerar lagstiftning, förvaltning, 
grundläggande rättigheter.

”Förhållandena mellan olika institutioner är inte helt 
klar” 
FEU 13 privaträttsligt stöd till intuitioner.

Maktens tredelning (Finlands grundlag).

EU-domstolen: rätt att förklara rättsakter på basis 
av att de står i strid med unionsrätten = uppgifter 
begränsat till vis typ av talar.

Nationella domstolar, som är fullmäktigt i nationella 
frågor.

EU-domstolen liknar en FÖRFATTNINGSDOMSTOL Igen författningsdomstol, men Grundlagsutskottet för 
grundlags kontroll.

Exklusiv kompetens – delat kompetens – ingen 
kompetens
Europeiska rådet gör linjeringar av EU:s Utrikes- och 
säkerhetspolitik + har ”nödbromsförfarandet”

Suveränitets kärna: bland annat egen utrikes- och 
säkerhetspolitik samt straffrätt.
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Europeiska rådet
- Europeiska rådet – Europeiska unionens råd (’rådet’) – Europarådet (Europakonvention) 

ÄR INTE SAMMA SAK

- Sammansättning:
-  varje medlemsstat har sitt egen representant (Ingen ständig grupp) + ordförare 

- Uppgift:
- Politiska beslut på unionens högsta nivå (mycket politiskt makt, men inte lagstigningsmakt)
- Fastställer EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
- Nominera och utse personer till vissa EU-topposter
- FEU 48.6: kan ”har stor roll i ändring av fördragen

- (Dvs. får anta beslut om ändring av samtliga eller delar av bestämmelser i tredje delen av FEUF [jordbruk och fiskeri])

- Beslut om gemensamt försvar 42.2 FEU
- Nödbromsförfarande FEUF 82.3.

- Huvudregel: Fattar beslut med konsensus om inte annat föreskrivs i fördraget (FEU 15.4)
- Undantag: Kvalificerad majoritet då Europeiska rådet väljer sin ordförare (FEU 15.5)
- Undantag: Kvalificerad majoritet för utnämning unionens höga representant för utrikesfrågor och 

säkerhetspolitik (FEU 18)
- Def. Kvalificerad majoritet: 55% av rådsmedlemmarna, som måste representera minst 65% av unionens 

befolkning.
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Europeiska rådet som ”appellationsdomstol”
- 82.2 FEUF ger Europarlament samt rådet behörighet att fastställa ”minimiregler för att 

underlätta det ömsesidiga erkännandet av domar och rättsliga avgöranden samt polissamarbete 
och straffrättsliga frågor”

- Nödbromsförfarandet (82.3 FEUF): 
- ”om en rådsmedlem anser att ett utkast till direktiv enligt punkt 2 skulle negativt påverka grundläggande aspekter av 

dennes straffrättsliga system, får den rådsmedlemmen begära att utkastet till direktiv överlämnas till Europeiska 
rådet. I detta fall ska det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillfälligt upphäva”

- ”Efter diskussion, och om konsensus uppnås, ska Europeiska rådet inom fyra månader från det tillfälliga 
upphävandet hänskjuta utkastet till rådet, varvid det tillfälliga upphävandet av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet avbryt”

- ” Om ingen enighet uppnås och om minst nio medlemsstater önskar upprätta ett fördjupat samarbete på grundval av 
utkastet till direktiv, ska de inom samma tidsfrist underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om detta.

- ”I detta fall ska det bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete enligt artikel 20.2 i fördraget om Europeiska 
unionen och artikel 329.1 i det här fördraget anses vara beviljat och bestämmelserna om fördjupat samarbete ska 
tillämpas.”
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Europeiska unionens råd
- Sammansättning: 

- Generalsekretariat + Coreper (förberedande del) + varje medlemsstat har en företrädare på 
ministernivå FEU 16.2. Sammansättning varierar beroende på vilket politikområdet behandlas.

- Representera bunda till regeringarnas anvisningar, bemyndiga fatta bindande beslut

- Uppgifter:
- Viktigaste roll: lagstiftningsmakt tillsammans med parlament
- Delegering till kommission:

- Tillsammans med parlamentet ge kommission befogenhet att ge andra bestämmelser än lagstiftningsakter (se. 
sida 90)

- (I praktiken handlar det ofta om genomförandetakter)
- Utrikes- och säkerhetspolitiken, internationella avtal, budgeten och så vidare

- FEUF 352 ger rådet specialbefogenhet (”flexibilitetsklausul”)
- Rådet kan, efter ha hört parlamentet, enhälligt anta bestämmelser som föreslagits av 

kommissionen, även om fördragen inte innehåller regler som krävs för att anta åtgärder.
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Europeiska kommissionen

- Främja unionens bästa, verkställande organ, förslå ny lagstifningen, 
övervakar att unionens lagar följs, genomför unionens politiks samt 
företräder unionen internationellt.

- Sammansättning
- 27 kommissionärer - en från varje medlemsstat, inklusive ordförande och vice 

ordföranden. 
- FEUF 245 + FEU 17.3: representerar inte sitt medlemsland
- Kuriositet 17.5 FEU > endast 2/3 komissionärer

- Kommissionens ansvar kollektivt, dvs. hela kommissionen måste avgå 
vid parlamentets bristande förtroende.
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Kommissionens uppgifter:

- Utarbetande av lagstiftningsförslag
- Lagstiftningsakter kan enbart ges på kommissionens iniativ

- MEN: FEU 30 (gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) + FEUF 241 
(rådet kan be kommission ger lämpliga förslag)

- Genomförande av unionens budget
- Övervakning:

- Ogiltighets- och passivitetstalan
- Konkurrensrättslig övervakningsmyndighet

- Förhandling av vissa internationella avtal (218 FEUF)
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Exkursion: konkurrensrättslig övervakning
- Det skall råda fri konkurrens i unionen

- 101 FEUF förbjud beteende i inre marknaden
- förbjuder avtal mellan företag, företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka 

handeln mellan medlemsstater 
- som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den inre marknaden.

- 102 FEUF Missbruk av dominerande ställning
- Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den inre marknaden eller inom en väsentlig 

del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den inre marknaden 
och förbjudet

- 108 FEUF Övervakningsmekanism för statsstöd

- 105 FEUF
- kommissionen skall säkerställa tillämpningen av de principer
- Den skall (på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ) i samarbete med medlemsstaternas behöriga 

myndigheter undersöka förmodade överträdelser av dessa principer
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Europaparlamentet

- Representerar unionens medborgare
- Viktigaste uppgifter: lagstiftning och politisk övervakning 

(speciellt kommissionens)
- Sammansättning:

- 705 ledamöter som valts i medlemsstaterna + president, talmannen, vice 
talmän, kvestorer och generalsekretariat

- ”splittrad roll”, grupperade enligt parti, inte enligt medlemsstat

- Sammanträdes både i Strasbourg och i Bryssel
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Ordinarie lagstiftningsförfarande

Kommission lägger 
fram 

lagstiftningsförslag 
för både parlamentet 

och rådet

Parlament framför 
sin ståndpunkt och 

sänder den till 
rådet

Om rådet inte 
godkänner 

ståndpunkten > 
skicka egen 

ståndpunkt till 
parlamentet

Om parlamentet 
inte godkänner > 

anses 
lagstiftningsakten 

icke-antagen

Om parlamentet 
godkänner > blir 

det antagen i detta 
betydelse

Om parlamentet 
föreslår ändringar 
> skickas till både 

rådet och 
kommissionen

Rådet kan inom 3 
mån godkänna 

ALLT med 
kvalificerad 

majoritet > blir 
antagen

Om rådet inte 
godkänner > 

skockas föreslaget 
till en 

förlikningskommitt
é

Parlamentet och 
rådet fastställer 

den gemensamma 
texten inom sex 

veckor > blir 
antagen

Annars anses 
lagstiftningen icke 

antagen

Om rådet 
godkänner > blir 

det antagen i detta 
betydelse

Första behandling Andra behandling Tredje 
behandling
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Europeiska unionens domstol
- Två rättsinstans domstolen + tribunalen

- 257 FEUF möjligt görs inrättande av specialdomstolar

- Det högsta lagskipningsorganet inom unionen

- Uppgifter:
- Se till att EU-lagstiftning tillämpas lika i alla medlemsländer.
- Se till att EU-organen inte överskrider sina befogenheter.
- Tolka EU-rätten (och i själva verket utvecklat unionsrätten → lagstiftningsmakt).

- Sammansättning:
- Ordförare + 81 domare, 11 generaladvokater och över 2200 andra arbetare
- Medlemsstaternas regeringar utse domare för 6 år, men dom ska vara nationellt och allmänt 

oavhängiga.
- Viss nivå av immunitet
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Europeiska unionens domstol

- Rättsstatsprincipen (slogs fast i fallet Les Verts)
- ”...rättsakter står i överensstämmelse med gemenskapens grundläggande 

konstitutionella”
- Dvs. grundläggande konstitution ger ramen och behörighet

- ”Orsaken till domstolens existensen”

- Rättskipningsprinciperna
- Artikel 47: Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol ” den allmänna 

principen om effektivt rättsskydd”
- Artikel 48: Presumtion för oskuld och rätten till försvar
- Artikel 49: Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff
- Artikel 50: Rätt att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott

St
ra

ff
rä

tt



- Artikel 47 (= inte bara ett teoretiskt möjlighet att få sin sak prövas)
- Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt 

rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i denna artikel.
- Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång och inför en 

oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. 
- Var och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas. 
- Rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en 

effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol

- Artikel 48
- Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska betraktas som oskyldig till dess att hans eller 

hennes skuld lagligen fastställts.
- Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska garanteras respekt för rätten till försvar.”

- Artikel 49
- Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks inte 

utgjorde en lagöverträdelseenligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett strängare straff  utmätas 
än som var tillämpligt vid den tidpunkt då brottet begicks. Om efter lagöverträdelsens begående ny lag stiftas 
som föreskriver ett lindrigare straff  ska detta tillämpas

- Undantag: Denna artikel ska inte hindra lagföring och bestraffning av den som har gjort sig skyldig till en 
handling eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks var brottslig enligt de allmänna principer 
som erkänns av alla nationer.

- Straffets stränghet bör inte vara oproportionerlig i förhållande till lagöverträdelsen

- Artikel 50
- Ingen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för vilken han eller hon redan har blivit frikänd 

eller dömd i unionen genom en lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet med lagen.
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Europeiska unionens domstol

- Rättsstatsprincipen (slogs fast i fallet Les Verts)
- ”...rättsakter står i överensstämmelse med gemenskapens grundläggande 

konstitutionella”
- Dvs. grundläggande konstitution ger ramen och behörighet

- ”Orsaken till domstolens existensen”

- Rättskipningsprinciperna
- Artikel 47: Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol ” den allmänna 

principen om effektivt rättsskydd”
- Artikel 48: Presumtion för oskuld och rätten till försvar
- Artikel 49: Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff
- Artikel 50: Rätt att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott
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Inlämnings uppgifter
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Allmänt feedback

- Medelsvår fråga
- Källor!
- Inte en gymnasie-esse: man få poäng ändats från rätt punkterna
- Kollar alltid vad är viktigt och hur frågan är ställt
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Övningsuppgifter
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Övningsuppgift
Ta ställning till följande påstående:

1. Medlemsstat tycker att europaparlaments har överträds sitt behörighet och vill 
väcka talan. Tribunalen är behörig att handla det?

2. Inhemska päronhandlare har plötsligt börjat sälja päron till en kraftig rabatt för att 
göra det svårare för internationella aktörer att komma in på marknaden. 
Päronhandlare har inte gjort skriftligt avtal om detta tvärtom, dom har använt 
röksignaler för att undvika att åka fast. Vem kan ingripa och är det tillåtet?

3. En enskilda kommissionär har endast främjat sitt eget lands sak i kommission, kan 
han bli avskedas?


