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Förkortningar och begrepp 

 

Utanför unionens ram – Aktioner som inte är avsedda att ha rättslig verkan inom 

Europeiska Unionen 

 

EU-institutioner – Kommissionen, Europeiska Centralbanken, EU-domstolen etc. 

 

FEU – Fördrag om Europeiska Unionen 

 

FEUF – Fördrag om Europeiska Unionens Funktionssätt 

 

Stabilitetsfördraget, eller SF – Fördrag om Stabilitet, Samordning och Styrning inom 

Ekonomiska och Monetära Unionen 

 

ESM-fördraget – Fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen 

 

Schengenfördraget – Konvention om tillämpning av Schengenavtalet  

 

EFSM – Europeiska Finansiella Stabilitets Mekanismen  

 

EFSF – Europeiska Finansiella Stabilitets Faciliteten 

 

ECB – Europeiska Centralbanken 

 

SGP – Stability and Growth Pact 
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1 Inledning 

 

Samtidigt som eurokrisen sakta men säkert sprider från europeriferi till eurokärna så 

avlöser legala och paralegala åtgärder varandra inom EU. Under de två senaste åren har 

behandlingen av eurorötan tagit steget från ad hoc lösningar till mer konkreta lösningar, 

men det europeiska monetära samarbetet har blottlagts av krisen och dess inneboende 

svagheter har lett till många halvhjärtade lösningar. Krishanteringen har utmärkts i brist 

på tajming och effektivitet. EU och medlemsstaternas hantering av eurokrisen har skett i 

etapper, åtgärder har stegvis inkorporerats eller urfasats. En kort påminnelse för läsaren: 

nödlån till Grekland, 2010, två temporära stabiliseringsmekanismer, Euro-Plus-Pakten, 

”six-pack”-lagstiftningen, införandet av euroområdets permanenta 

stabiliseringsmekanism och ett fördrag om ökad ekonomiskt samarbete för 25 av EU:s 

27 medlemsstater. Krisen är långt ifrån över och lagstiftningsprodukterna som ska 

stabilisera krisen och hindra att en ny uppstår kan idag inte sägas ha antagit sin 

slutgiltiga form. 

 Denna uppsats inriktas på en av 2012 års försök till stabilisering i euroområdet: 

Fördrag om Stabilitet, Samordning och Styrning inom Ekonomiska och Monetära 

Unionen, eller ”Stabilitetfördraget”. Stabilitetsfördraget är en omedveten ironisk 

benämning för ett fördrag som innehåller bestämmelser om sin egen upplösning.
1
 

Fördraget är skapat som en tillfällig lösning och målsättningen är att inkorporera 

bestämmelserna med EU-rätten i framtiden. Man kan ställa sig frågan varför det är 

intressant att analysera en tillfällig lösning, rimligen borde den slutgiltiga produkten 

vara av störst intresse? Det finns dock goda skäl till att analysera de tillfälliga 

lösningarna. Krissituationer ger upphov till nya kreativa lösningar vilka riskerar att vara 

förhastade i sin konstruktion. I krissituationer visar ett system sina styrkor och svagheter 

och det europeiska samarbetet är inget undantag.  Parallellt med eurokrisen har EU och 

medlemsstaternas krishantering granskats och kritiserats i domstolar, parlament och på 

universitet runt om i Europa. De nya regleringarna i eurokrisens spår har gett upphov till 

rättsliga frågor avseende legitimitet och gränserna för unionens och medlemsstaternas 

befogenheter. 

 Denna uppsats undersöker den rättsliga möjligheten för EU-institutioner att agera 

utanför unionens ram och analyserar den roll som EU-domstolen tilldelas i 

                                                           
1 Se artikel 16 SF 
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Stabilitetsfördraget. Frågan om EU-institutioners agerande utanför unionens ram har 

varit föremål för domstolsprövning och diskussion tidigare men då bara sporadiskt.   

Bristen på praxis och litteratur inom området innebär att den rättsliga ramen för EU-

institutioners möjlighet att agera utanför unionens ram först måste undersökas och 

försöka klargöras. En omfattande del av uppsatsen inriktas därför på denna fråga. Detta 

fungerar sedan som bakgrund inför den djupare analysen av förhållandet mellan EU-

domstolens befogenheter i Stabilitetsfördraget och EU-rätten. 

 Grunden för EU-domstolens roll i Stabilitetfördraget är artikel 273 FEUF. 

Artikeln utgör därför en central del i analysen av EU-domstolens befogenheter i 

Stabilitetsfördraget. 

  EU har under åren genomgått successiva förändringar vilket har påverkat 

terminologin inom unionen. När det refereras till äldre lagstiftning och rättsfall i denna 

uppsats så används den terminologi som är aktuell idag. Då det är lämpligt görs 

hänvisningar till äldre artikelnumrering i fotnoterna. 

 

  

1.1 Syfte 

 

Uppsatsen behandlar i huvudsak två frågor: den generella rättsliga ramen för EU-

institutioner möjlighet att medverka i internationella samarbeten vid sidan om EU; och 

de befogenheter som EU-domstolen tilldelas i Stabilitetsfördraget. 

Det huvudsakliga syftet är att analysera den roll och de befogenheter som EU-

domstolen är tilldelad i Stabilitetsfördraget utifrån ett EU-rättsligt perspektiv. 

Undersökningen av de generella förutsättningar som gäller när en EU-institution agerar 

utanför sin EU-rättsliga kontext görs för att fullfölja detta syfte. 

 

 

1.2 Avgränsning 

 

Uppsatsen behandlar till att börja med möjligheten för EU-institutioner att agera utanför 

unionens ram rent generellt. Denna del behandlar enbart EU-institutioner och EU-

rättsliga frågor. Inga jämförelser med andra internationella organisationer görs. 

Uppsatsen behandlar ytligt vilka begränsningar som föreligger när medlemsstater ingår 
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internationella fördrag; någon analys av Stabilitetsfördragets förhållande till EU-

fördragens befogenhetsbestämmelser i artikel 4 FEUF görs dock inte. 

 Själva analysen av EU-domstolen är begränsad till domstolens befogenheter och 

roll i Stabilitetsfördraget. Detta beror på den särställning som EU-domstolen har i 

Stabilitetsfördraget jämfört med likande fördrag, till exempel ESM-fördraget. 

Kommissionens och ECB:s medverkan i Stabilitetsfördraget behandlas inte i denna 

uppsats. 

 Stabilitetsfördraget väcker även flera intressanta frågor om tillämpning, 

effektivitet och demokratisktunderskott. Dessa problem är dock tämligen enkla att 

bortse ifrån när man analyserar EU-domstolens befogenheter. Därmed kommer sådana 

frågor inte att behandlas. 

 Underlaget är begränsats till material som varit tillgänglig fram till och med den 

27 november 2012. 

 

 

1.3 Metod 

 

Metoden är rättsdogmatisk. Detta innebär att de centrala rättskällorna för ämnet studeras 

i syfte att fastställa och systematisera gällande rätt. Ämnesområdet som är i fokus har 

inte behandlats särskilt detaljerat i lagstiftning eller praxis. Vid brist på svar i rättskällor 

kommer fokus läggas på principiella rättsliga argument och egen argumentation. 

Frågorna som behandlas angrips ifrån ett EU-rättsligt perspektiv vilket innebär att de 

särskiljande elementen inom EU-rätten beaktas vid analysen.  

 Problematiken som behandlas i uppsatsen är relativt ny vilket innebär att källorna 

till stor del är från det senaste året. Vissa källor har inte varit möjliga att komma över. 

Dokumentet “Opinion of the Legal Service of the Council of 26 January 2012” har jag 

försökt få tag i via regeringskansliet utan framgång. Innehållet i detta dokument är 

istället hämtat ifrån andrahandskällor. 

 

 



 

9 
 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen är uppdelad i fyra delar av vilka de två mittersta utgör uppsatsens kärna. 

Kapitlen två och tre utgör den första delen. Dessa är deskriptiva inledningskapitel vilkas 

syfte är att beskriva Stabilitetsfördragets tillkomst och några av dess centrala 

bestämmelser. Uppsatsens kärna inleds med kapitel fyra. I detta kapitel analyseras 

stegvis den rättsliga möjligheten för EU-institutioner att medverka i samarbeten mellan 

medlemsstater utanför unionens ram. Syftet är att försöka klargöra vilka förutsättningar 

som gäller för EU-domstolens medverkan i Stabilitetsfördraget. I kapitel fem analyseras 

EU-domstolens roll i Stabilitetsfördraget. Denna analys baseras på det föregående 

kapitlet och utgör kulmen av uppsatsen. Kapitel sex utgörs utav en kort sammanfattning 

och några avslutande kommentarer. 
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2 Bakgrund 

 

En grundläggande förståelse av de bakomliggande politiska och ekonomiska 

förhållandena är nödvändig för att förstå den slutprodukt som Stabilitetsfördraget utgör. 

 När omfattningen av skuldkrisen inom eurozonen började bli klar under 2010 blev 

behovet av samordnad krishantering en aktuell fråga inom EU och framförallt inom 

euroområdet. Som reaktion på Grekland, Portugal och Irlands stora ekonomiska 

problem skapade unionen och eurostaterna den Europeiska Finansiella Stabilitets 

Mekanismen (EFSM) respektive den Europeiska Finansiella Stabilitets Faciliteten 

(EFSF). Båda dessa konstruktioner hade som syfte att koordinera utbetalningar av 

nödlån till eurostater som var avskurna från kapitalmarknaderna.
2
 

 Under samma period genomfördes även mer långsiktigt inriktade förändringar av 

lagstiftningen inom den ekonomiska unionen. Eurostaternas Stability and Growth Pact 

(SGP) förstärktes med det så kallade ”six-pack”, bestående av fem förordningar och ett 

direktiv som avsåg att skärpa översikten och kontrollen av medlemsstaternas finansiella 

politik. Förhoppningen var att stärka kapitalmarknadernas förtroende för euroområdet 

och sänka de alltmer alarmerande räntorna på Italienska och Spanska lån. Effekten 

uteblev dock och krisen förvärrades under 2011.
3
 

 För att visa på handlingskraft och stärka förtroendet för eurozonen genomfördes 

ett fördragstillägg i artikel 136 FEUF den 23 mars 2011 enligt det förenklade 

ändringsförfarandet i artikel 48(6) FEU.
4
 Tillägget markerade att eurostaterna besitter 

rätten att självmant skapa en finansiellstabilitetsmekanism (räddningsfond) i syfte att 

säkra euron. Eurostaterna skrev sedan under Fördraget om införandet av Europeiska 

stabilitetsmekanismen (ESM-fördraget) 11 juli 2011 (slutgiltig version 2 februari 2012). 

Fördragstillägget och det nya fördraget innebar att de temporära räddningsfonderna 

ESM och EFSF fogades samman till en permanent räddningsfond för euroområdet som 

regleras i ett internationellt fördrag.
5
 Någon drastisk förändring till det bättre skedde 

dock inte och skuldkrisen fortsatte skapa oro. 

 Mot slutet av 2011 ökade fokus på hur EU skulle visa att man har skuldkrisen 

under kontroll. Det framfördes idéer, framförallt från Tyskland, om att SGP och ”six-

                                                           
2 Ruffert, s. 1779 ff. 

3 Craig, s. 232. 

4 Europeiska Rådets Beslut (2011/199/EU) av den 25 mars 2011. 

5 Skäl 1 ESM-fördraget. 
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pack” ska förstärkas genom att regleringarna lyfts till primärrättslig nivå genom en 

fördragsändring enligt artikel 48 FEU. Man ville även införa regler om 

domstolsöversikt av budgetreglerna.
6
 Viljan att införa förändringarna i fördragsform 

drevs av politiska överväganden inom den tyska regeringen. Tyska skattemedel utgjorde 

merparten av de nödlån som lämnats till euroområdets krisländer och nu krävdes 

symboliska handlingar för att tillgodose den inhemska opinionen. Förhandlingarna om 

en fördragsändring nådde dock inte hela vägen fram. Tillslut lämnade Storbritannien in 

veto mot fördragsändring och Tjeckien valde senare att stå utanför samarbetet. 

Storbritanniens beslut att lämna veto var till stor del ett beslut som riktade sig till en 

inhemsk EU-skeptisk opinion, inte minst inom det egna partiet.  

 De övriga 25 medlemsstaterna gick emellertid vidare. Istället för en 

fördragsändring genomfördes lagstiftningen i ett internationellt fördrag, separat från 

EU-fördragen. Den slutgiltiga versionen av Fördraget om Stabilitet, Samordning och 

Styrning (Stabilitetsfördraget) skrevs under av 25 medlemsstaterna den 2 mars 2012.
7
  

Det ursprungliga syftet att införa hårdare budgetregler i EU-fördragen gick om intet, 

istället skapades ett internationellt fördrag som i stor utsträckning överlappar EU-

rättslig sekundärrätt.
8
 EU och medlemsstaterna står nu med två separata internationella 

fördrag som inte utgör EU-rätt men som avser att reglera EU-rättsliga situationer. Båda 

fördragen avser att vara konforma med EU-rätten och båda erkänner EU-rättens 

företräde.
9
 Men problematiken med att reglera EU-rättsliga situationer i icke-EU-

rättsliga fördrag bör inte underskattas. ESM-fördraget och det fördragstillägg som 

gjordes i artikel 136 FEUF var nyligen uppe för plenumavgörande i EU-domstolen
10

, 

och Stabilitetsfördraget har blivit utsatt för omfattande kritik inom doktrinen.
11

  

 Kritiken mot Stabilitetsfördraget riktas främst mot att fördraget innehåller regler 

som innebär att EU-institutioner kommer tillämpa vissa befogenheter inom ramen för 

ett icke-EU-fördrag. Detta förhållande kompliceras av att Stabilitetsfördraget stoppades 

från att inkorporeras i EU-fördragen genom veto, och att två medlemsstater aktivt har 

motsatt sig delaktighet i det nya fördraget.  

                                                           
6 Craig, s. 245. 

7 Craig, s. 232 f. 

8 Pernice, s. 25 f. 

9 Artikel 2 SF, skäl 4 ESM-fördraget. 

10 C-370/12, EU-domstolen accepterade både fördragsändringen och medlemsstaters möjlighet att ingå 

och ratificera ESM-fördraget. 

11 Se främst Paul Craig ”The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and 

Pragmatism” ELRev och Legal Opinion by Ingolf Pernice. 
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3 Stabilitetsfördraget 

 

Det som till slut blev Stabilitetsfördraget genomgick sex omskrivningar mellan 

december 2011 och 31 januari 2012. När diskussioner inledes i december 2011 var 

målet satt ansenligt högre än vad förhandlingarna resulterade i. Under processen fram 

till slutresultatet urvattnades flera av de mer handfasta idéerna.
12

 I detta kapitel kommer 

de mest centrala bestämmelserna för EU-domstolens roll i Stabilitetsfördraget att 

kortfattat förklaras utifrån sin konstruktion och ändamål. Det har framförts från flera 

håll att nästan allt i Stabilitetsfördraget hade kunnat genomföras genom sekundärrätt.
13

 

Det är därmed beaktansvärt att belysa hur Stabilitetsfördragets centrala bestämmelser 

förhåller sig till och skiljer sig från existerande EU-rätt, samt vad som hade kunnat 

inkorporeras i den EU-rättsliga ordningen genom sekundärrätt och vad som hade krävt 

en fördragsändring. 

 

 

3.1 Inledande bestämmelser 

 

De inledande två artiklarna beskriver Stabilitetsfördragets syfte och förhållande till EU-

rätten. Artikel 1 SF deklarerar parternas avsikt att stärka samarbetet inom det 

finanspolitiska området. Detta ska ske dels genom att regler antas som främjar 

budgetdisciplin och dels genom ett ökat samarbetet av parternas ekonomiska politik.  

 Artikel 2(1) SF föreskriver att Stabilitetsfördraget ska tolkas och tillämpas i 

enlighet med EU-fördragen, särskilt artikel 4(3) FEU.  I artikel 4.3 FEU åläggs unionen 

och medlemsstaterna att följa principen om lojalt samarbete: Medlemsstaterna ska vidta 

alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter som följer av EU-fördragen 

och EU-rättens rättsakter fullgörs. EU-domstolen har uppmärksammat att 

lojalitetsprincipen förpliktar medlemsstaterna att avstå från åtgärder som kan äventyra 

att EU-fördragens mål uppnås.
14

 Det framgår även av rättspraxis att medlemsstaterna är 

skyldiga att iaktta sina EU-rättsliga skyldigheter när medlemsstaterna genomför sina 

                                                           
12 Craig, s. 233. 

13 Pernice, s. 25 f; Craig, s. 235 f. 

14 Yttrande 2/91 p. 10; C-22/70 p. 21 – 22. 
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åtaganden enligt internationella fördrag.
15

 Detta gäller oavsett om det är ett fördrag 

mellan enbart medlemsstater eller ett fördrag mellan en medlemsstat och ett tredje land. 

Det enda undantag från skyldigheten att iaktta EU-rätten vid tillämpningen av 

internationella fördrag finns i artikel 351 FEUF. Detta undantag gäller dock bara för 

fördrag som har ingåtts före den 1 januari 1958 eller, för stater som anslutit sig till EU 

senare, före tidpunkten för deras anslutning. Det följer därmed av EU-rätten att 

medlemsstaternas är förpliktade att iaktta sina EU-rättsliga skyldigheter vid 

tillämpningen av bestämmelserna i Stabilitetsfördraget. Hänvisningen i artikel 2(1) SF 

till artikel 4(3) FEU tillför därmed inget nytt, den fungerar istället som ett förtydligande 

från medlemsstaterna att Stabilitetsfördragets bestämmelser är avsedda att tolkas i 

enlighet med EU-fördragen. 

 Artikel 2(2) SF föreskriver att Stabilitetsfördraget ska tillämpas i den mån det är 

förenligt med EU-fördragen. Artikel 2(2) SF ger uttryck för principen om EU-rättens 

företräde. Principen om EU-rättens företräde fastslogs i målet Costa v ENEL
16

, EU-

domstolen konstaterade i detta mål att medlemsstaterna har överfört befogenheter till 

unionen och samtidigt begränsat sin egna suveränitet inom vissa gränser. Konsekvensen 

enligt domstolen är att medlemsstaterna har skapat en ny rättsordning som är direkt 

integrerad med medlemsstaternas egna rättsystem. EU-domstolen ansåg att denna nya 

rättsordning binder medlemsstaterna och tar företräde över nationell lagstiftning. 

Principen om EU-rättens företräde har bekräftats efter Costa  v ENEL och utvidgats i 

rättspraxis till att omfatta all form av nationell lag, även konstitutionell.
17

 EU-rättens 

företräde utgör idag en grundläggande princip inom EU-rätten.
18

 Principen ålägger 

medlemsstaterna att inte tillämpa någon bestämmelse, oavsett form, som står i strid med 

EU-rätten. Artikel 2(2) SF belyser därmed medlemsstaternas skyldighet att inte tillämpa 

en bestämmelse i Stabilitetsfördraget om den är i konflikt med en EU-rättslig 

bestämmelse. 

 Både artikel 2(1) och 2(2) SF bedyrar medlemsstaternas vilja att tillämpa 

Stabilitetsfördragets bestämmelser i enlighet med EU-rätten. De skyldigheter som 

artikel 2 SF föreskriver åligger dock redan medlemsstaterna enligt EU-fördraget och 

rättspraxis. 

                                                           
15  C-55/00 p. 32 – 33. 

16  C-6/64. 

17  Se bland annat C-11/70, p. 3; C-106/77, p. 17, 24. 

18  Förklaring 17 och det tillfogade yttrandet ifrån rådets juridiska avdelning av den 22 juni 2007. 
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3.2 Artikel 3, balanserad budget 

 

Artikel 3(1)(a) SF innehåller fördragets hjärtefråga: kravet på en balanserad budget. 

Artikel 3(1)(b) SF innehåller definitioner vars syfte är att klargöra när en stats offentliga 

finanser ska anses vara i balans. Om en stat avviker betydande från de budgetkrav som 

artikeln kräver ska en korrigeringsmekanism utlösas automatiskt.
19

 Materiellt sett avser 

dessa artiklar att stärka skyldigheten att undvika alltför stora underskott som 

medlemsstaterna åläggs enligt artikel 126(1) FEUF. 

 Artikel 126 FEUF sätter ramen för hur budgetunderskott ska hanteras och vilka 

skyldigheter som medlemsstaterna har vid budgetunderskotts förfaranden enligt EU-

rätten. SGP och de tillkomna ”six-pack”-regleringarna specificerar och konkretiserar 

dessa skyldigheter. I artikel 126(1) FEUF uppställs skyldigheten att undvika alltför 

stora underskott, detta skiljer sig från kravet på att budgeten ska vara balanserad i 

artikel 3(1) SF. Men om man läser artikel 126 FEUF tillsammans med ”six-pack” 

lagstiftningen minskar dock skillnaden mellan skyldigheterna enligt EU-rätten och 

artikel 3(1) SF markant.
20

 

 I artikel 3(2) SF åläggs medlemsstaterna att införa artikelns regler om 

budgetdisciplin och korrigeringsmekanism i nationell lagstiftning. Likande krav 

existerar redan i ”six-pack”-direktivet 2011/85.
21

 Artikel 3(2) SF föreskriver att 

budgetbestämmelserna i artikel 3 SF ska införas i medlemsstaterna genom ”bindande 

och permanenta bestämmelser, helst på konstitutionell nivå, eller på annat sätt som 

garanterar att reglerna fullt ut följs”. 

 De skyldigheter som artikel 3 SF ålägger medlemsstaterna ligger materiellt sett 

mycket nära ”six-pack”-regleringarna
22

 och deras funktion är att ge effekt till 

medlemsstaternas generella skyldigheter i artikel 126 FEUF. Det föreligger inget hinder 

för medlemsstaterna att inkorporera dessa skyldigheter via sekundärlagstiftning baserad 

på artikel 136(1)(a) och artikel 126(14) st. 2 FEUF. 

 

                                                           
19 Artikel 3(1)(e) SF. 

20 Craig, s. 235; se även förordning 1467/97 [EG] artiklarna 11 – 16; förordning 1176/2011 [EU] artikel 

10; förordning 1174/2011 [EG] artiklarna 2 – 7 och direktiv 2011/85/EU. 

21 Artiklarna 5 – 7. 

22 Craig, s. 235. 



 

15 
 

3.3 Artikel 8, rättslig översyn 

 

Artikel 8 SF tillför en domstolsövervakning av parternas skyldighet i artikel 3(2) SF. 

Artikel 8 SF är modellerad på artikel 259 och 260 FEUF: Om en medlemsstat anser att 

en annan medlemsstat inte efterlever sin förpliktelse enligt artikel 3(2) SF kan den 

klagande staten välja att dra den felande staten inför EU-domstolen. Denna möjlighet att 

använda sig utav EU-domstolen är baserad på artikel 273 FEUF.
23

 Artikel 273 FEUF 

anger att EU-domstolen ska vara behörig att avgöra tvister mellan medlemsstater som 

berör ämnesområden som regleras i fördragen om tvisten hänskjuts till domstolen enligt 

ett upprättat avtal mellan parterna. Möjligheten att använda artikel 273 FEUF som 

rättslig grund för artikel 8 SF kommer att analyseras ingående i kapitel 5. 

 EU-domstolen ges enligt artikel 8(1) SF rätten att avlägga en bindande dom 

avseende vilka åtgärder som ska vidtas och vilken tidsfrist som den felande 

medlemsstaten har för rättelse. Om en medlemsstat anser att en dömd medlemsstat inte 

har vidtagit de åtgärder som den ålagts i första domen kan den klagande medlemsstaten 

väcka talan vid domstolen igen och kräva att ekonomiska sanktioner ska föreläggas 

enligt artikel 8(2) SF. 

 Till skillnad ifrån artikel 3 SF hade artikel 8 SF inte kunnat införlivas med EU-

rätten utan fördragsändring.
24

 Detta beror på att artikel 3 SF skulle falla inom 

ämnesområdet för ekonomisk politik i FEUF och ett direktiv med samma innehåll som 

artikel 3(2) SF skulle behöva baseras på artikel 126(14) st. 2 FEUF och därmed utgöra 

en lagstiftningsprodukt avseende förfarandet vid alltför stora underskott. 

Medlemsstaterna och kommissionen är dock förbjudna enligt artikel 126(10) FEUF att 

väcka talan mot en medlemsstat avseende skyldigheten att undvika alltför stora 

underskott. Artikel 126(10) FEUF måste därmed ändras/tas bort genom en 

fördragsändring för att artikel 8 SF ska kunna genomdrivas inom EU-rätten. 

                                                           
23 Artikel 8(3) SF. 

24 Pernice, s. 14. 
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4 Rättsliga principproblem med att använda EU-

institutioner utanför unionens ram 
 

Eftersom Stabilitetsfördraget innehåller bestämmelser som avser EU-rättsliga 

förhållanden och ger EU-institutioner rätten att tillämpa vissa befogenheter utanför 

unionens ram uppkommer frågor om rättsliga konsekvenser för unionen. I artikel 48 

FEU föreskrivs hur en förändring av fördragen ska gå till. Beroende på vilket område av 

fördragen som ska ändras och hur omfattande förändringen är föreskrivs ett vanligt- 

respektive ett förenklat ändringsförfarande. Båda bygger på en enighetsprincip. Skulle 

enighet inte vara möjligt att uppnå kan de medlemsstater som önskar att gå vidare i sitt 

samarbete tillämpa artiklarna 20 FEU och 326 – 334 FEUF och ingå ett fördjupat 

samarbete. Både fördragsändring och fördjupat samarbete innebär att rättsutvecklingen 

sker inom förutbestämda och överenskomna ramar. Båda lösningarna ger även 

kommissionen och EU-parlamentet insyn i processen och resultatet garanteras rättslig 

översyn tack vare artikel 263 och 267 FEUF. Skapandet av Stabilitetsfördraget innebär 

att man inför bindande regler på EU-rättsliga områden utan att behöva ta hänsyn till EU-

fördragens ändringsförfaranden eller regler om fördjupat samarbete. Dessa förfaranden 

innehåller checks and balances som ser till att ändringar utsätts för noggrann 

granskning. Fördelen med en sådan modell är att regleringar skapas inom en gemensam, 

väl avgränsad, konstitutionell ram.
25

 

 Beslutet att reglera EU-rättsliga situationer och använda EU-institutioner i ett 

internationellt fördrag innebär en indirekt påverkan på EU:s struktur utan att EU-

fördragens bestämmelser om fördragsändring eller fördjupat samarbete tillämpas. Detta 

kapitel kommer undersöka vilka begränsningar som föreligger när medlemsstater 

reglerar EU-rättsliga frågor och tilldelar EU-institutioner uppgifter inom internationella 

fördrag. Fokus kommer att läggas på EU-institutionernas möjlighet att agera utanför 

unionens ram men problematiken med separata fördrag kommer även att belysas. Syftet 

är att försöka klargöra de rättsliga förutsättningarna för EU-institutioners agerande 

utanför unionens ram innan en mer djupgående analys av EU-domstolens roll i 

Stabilitetsfördraget framförs i kapitel 5.  

                                                           
25 D´Sa, s. 17. 
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4.1 Skapandet av ett internationellt fördrag vid sidan om EU-fördragen 

 

EU-rätten sätter vissa ramar för medlemsstaternas möjlighet att överhuvudtaget skapa 

eller ingå internationella fördrag vid sidan om EU-fördragen. Domstolen har i sin praxis 

framfört att lojalitetsprincipen är allmänt tillämplig på medlemsstaterna i samband med 

ingående eller utformandet av internationell fördrag.
26

 Medlemsstaterna måste därmed 

vara uppmärksamma på sina EU-rättsliga skyldigheter när de ingår eller skapar 

internationella fördrag: I målet Open Skies
27

 framhöll domstolen att medlemsstaternas 

förmåga att ingå internationella fördrag är begränsad av deras skyldighet att respektera 

EU-fördragets bestämmelser. I målet fälldes Danmark för att ha underlåtit att uppfylla 

sina skyldigheter enligt lojalitetsprincipen
28

 genom att ha bibehållit vissa internationella 

åtaganden mot USA som stred mot etableringsrätten.
29

 Medlemsstaterna är alltså 

skyldiga att avhålla sig ifrån att ingå internationella fördrag som kan strida mot EU-

fördragen och EU-rättsliga rättsakter. Om medlemsstaterna ändå skulle ingå i ett 

internationellt fördrag som strider mot EU-rätten så ålägger principen om EU-rättens 

företräde medlemsstaterna att inte tillämpa de delar av fördraget som inte är kompatibla 

med EU-rätten.
30

 

 Även befogenhetsbestämmelserna i FEUF sätter begränsningar för 

medlemsstaternas förmåga att utforma internationella fördrag. Artikel 2 FEUF utstakar 

vilka olika former av befogenheter som EU-fördragen tilldelar unionen. Artikel 2(1) 

FEUF föreskriver att när EU-fördragen tilldelar unionen exklusiv befogenhet inom ett 

område så får enbart unionen anta rättsligt bindande akter inom det området. 

Medlemsstaterna får därmed inte skapa ett internationellt fördrag som reglerar ett 

område som täcks av unionens exklusiva befogenhet.
31

 Artikel 2(2) FEUF föreskriver 

att både unionen och medlemsstaterna får anta rättsligt bindande akter inom områden 

där EU-fördragen tilldelar unionen och medlemsstaterna delad befogenhet.  

Medlemsstaterna får dock inte anta rättsligt bindande akter inom ett delat område om 

unionen redan har utövat sin befogenhet inom området. Detta innebär att 

                                                           
26  C-433/03 p. 64. 

27  C-467/98. 

28  Dåvarande artikel 5 EG-fördraget, nuvarande artikel 4(3) FEU. 

29  C-467/98 p. 140. 

30  Se ovan avsnitt 3.2. 

31  Yttrande 2/91 p. 11. 
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medlemsstaterna inte får skapa internationella fördrag som reglerar frågor inom 

områden för delad befogenhet om unionen redan har antagit rättsakter avseende samma 

frågor.
32

 

 

Utöver de begränsningar som lojalitetsprincipen och befogenhetsbestämmelserna 

ålägger medlemsstaterna bör det även beaktas att alla medlemsstater inte är delaktiga i 

Stabilitetsfördraget. Det är därför intressant att undersöka vilka möjligheter som en 

grupp medlemsstater har att skapa ett internationellt fördrag avseende EU-rättsliga 

frågor samtidigt som en annan grupp står utanför.  

 EU-projektet är inte enbart är en historia om gemensam integration, utan även ett 

exempel på asymmetrisk utveckling.
33

 Under åren har det europeiska samarbetet tillåtit 

medlemsstaterna att opt out och/eller opt in i flera olika program. Euro-samarbetet är det 

tydligaste exemplet, men även införandet av Lissabonfördraget utmärktes av 

asymmetrisk integration i och med Storbritannien och Polens undantag från 

Rättighetskatalogens bindande verkan.
34

 Införandet av möjligheten till fördjupat 

samarbete kan även ses som ett accepterande av idén om asymmetrisk utveckling. 

Utmärkande för denna asymmetri är emellertid att den är förenlig med en 

enighetsprincip eftersom alla har accepterat att vissa regler enbart ska tillämpas på vissa 

medlemsstater och att en grupp medlemsstater kan ingå samarbeten under lagbundna 

förutsättningar. 

 EU-samarbetet är därmed inte främmande för asymmetriska lösningar, men än 

mer relevant är faktumet att medlemsstena är suveräna stater som kan agera inom 

området för internationell rätt. Så länge medlemsstaterna inte bryter mot sina EU-

rättsliga skyldigheter så är de fria att ingå vilka internationella fördrag de själva önskar. 

Ett exempel på samarbete mellan medlemsstater utanför unionens ram som avsåg EU-

rättsliga frågor var Schengenfördraget. Schengensamarbetets målsättning var att 

avskaffa interna gränser mellan de deltagande medlemsstaterna och trädde i kraft den 26 

mars 1995 mellan Beneluxstaterna, Tyskland, Frankrike, Spanien och Portugal.
35

 

Schengenfördraget utgjorde inte en del av unionen, men i och med att de deltagande 

staterna var unionsmedlemsstater och fördragets syfte var att skapa ett område utan inre 

                                                           
32 C-22/70 p. 17 – 19. 

33 Bengoetxea, Klabbers, s. 451; Challenges of multi-tier governance in the EU, Emmanouilidis, s. 9. 

34 Bengoetxea, Klabbers, s 452 f. 

35 Konvention om tillämpning av Schengenavtalet undertecknades den 14 juni 1985, när konventionen 

trädde i kraft var även  Italien och Grekland parter men hade inte fullgjort implementeringen. 
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gränser med fri rörlighet för personer
36

 så låg fördraget inom unionens intressesfär.
37

 

Fördraget inkorporerades med EU-rätten igenom Amsterdamfördraget men gjordes inte 

bindande för samtliga medlemsstater.
38

 Schengenfördraget fungerar som ett exempel på 

den möjlighet som en grupp medlemsstaterna har att avtala om EU-rättsliga frågor i ett 

internationellt fördrag, även när inte alla är delaktiga i fördraget. Medlemsstater som 

upprättar ett internationellt fördrag mellan varandra måste dock undvika att inkräkta på 

unionens befogenhetsbestämmelser och anpassa fördragets bestämmelser efter EU-

rätten i stort. 

 Det är inte okontroversiellt att en grupp medlemsstater reglerar EU-rättsliga frågor 

genom ett internationellt fördrag
39

 men det står klart att medlemsstaterna har bibehållit 

förmågan att som suveräna stater ingå internationella samarbeten med varandra, så 

länge dessa kan anses vara kompatibla med EU-rätten.
40 

Denna förmåga är nödvändig 

för att legitimera användandet av ett internationellt fördrag, men den är inte tillräcklig 

för att legitimera EU-institutioners delaktighet i ett sådant fördrag.
41

 

 

 

4.2 Praxis avseende EU-institutioner utanför unionens ram 

 

Utgångspunkten för de följande avsnitten är att en grupp medlemsstater har förmågan, 

med de begränsningar som framförts ovan, att ingå internationella fördrag som 

avhandlar EU-rättsliga frågor. I de följande avsnitten kommer den generella möjligheten 

för EU-institutioner att medverka i sådana fördrag att undersökas. Detta avsnitt 

behandlar EU-domstolens praxis inom området. 

 Praxis från EU-domstolen angående EU-institutioners agerande utanför unionens 

ram är inte omfattande men det finns tre mål som är värdefulla att analysera: 

Bangladesh
42

, Lomé
43

 och det nyligen avgjorda ESM-målet
44

. 

                                                           
36 Ingress till Konvention om tillämpning av Schengenavtalet. 

37 Editorial Comments: Schengen the pros and cons, Common Market Law Review, s. 674; artikel 21 

FEUF. 

38 Craig, de Búrca, s. 938 

39 Challenges of multi-tier governance in the EU, Emmanouilidis, s. 11. 

40 C-181 och 248/91, p. 16; 316/91 p. 26; C-370/12, p. 68 – 69. 

41 Craig, s. 239. 

42 C-181 och 248/91. 

43 C-316/91. 

44 C-370/12. 
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4.2.1 C-181 & 248/91 Bangladesh-målet 

 

De sammanlagda målen C-181 & 248/91 handlade om att medlemsstaterna hade 

beslutat om ett särskilt bistånd till Bangladesh på grund av en naturkatastrof som 

drabbat området. Kommissionen uppdrogs att svara för samordningen av det särskilda 

biståndet. Europaparlamentet väckte talan mot rådet och kommissionen med anledning 

av detta beslut. Talan utgjordes av en ogiltigförklaring av rådets beslut om beviljat 

bistånd och de åtgärder som kommissionens vidtagit för att genomföra rådets beslut. 

Europaparlamentets agerande förklaras av att parlamentet ansåg att detta var en fråga 

som involverar parlamentets rättigheter. Parlamentet ville helt enkelt hindra ett 

kringgående av sina rättigheter och befogenheter.  

 Den avgörande frågan i målet var om medlemsstaternas beslut var ett beslut som 

fattats av medlemsstaterna i egenskap av fristående medlemsstater eller i egenskap av 

rådet. Om beslutet var fattat av rådet skulle det vara en EU-rättslig rättsakt som kan 

angripas med en ogiltighetstalan enligt artikel 263 FEUF.
45

 Genom ett tämligen abstrakt 

resonemang kom domstolen fram till att beslutet inte hade fattats av rådet, utan av 

medlemsstaterna i egenskap av internationella subjekt. Domstolen fann att EU-

fördragen inte hindrade medlemsstaterna att tilldela kommissionen befogenheten att 

samordna en aktion som tekniskt sett inte var en EU-aktion.
46

 Domstolen accepterade 

att kommissionen tilldelats ett uppdrag som anförtrotts av medlemsstaterna och inte av 

rådet.
47

 

 Tyvärr är domen tämligen skral med information kring hur domstolen resonerat. 

Generaladvokaten lämnade ett längre resonemang som domstolen verkar ha baserat sitt 

domskäl på.
48

 I sitt förslag till avgörande motsätter sig generaladvokaten 

Europaparlamentets argument att kommissionens involvering i beslutet om bistånd 

måste betyda att beslutet var EU-rättsligt. Generaladvokaten går vidare och lägger fram 

följande argument: 

 

”I de fall där medlemsstaterna väljer att agera individuellt eller kollektivt inom ett område 

för deras kompetens finns det ingen principiell invändning som hindrar dem från att 

delegera kommissionen uppgiften att tillgodose koordineringen av ett sådant agerande. Det 

                                                           
45 Artikel 173 EEG. 

46 C-181 och 248/91 p. 20. 

47 C-181 och 248/91 p. 28. 

48 Brown, s. 1352. 
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ankommer på kommissionen att avgöra om den ska acceptera ett sådant uppdrag, förutsatt 

att den kan utföra uppdraget på ett sätt som är kompatibelt med sina plikter enligt 

gemenskapsfördraget.”
49 

 

Det är den principiella grunden i detta resonemang som domstolen verkar ha baserat sin 

dom på. Följden blev att medlemsstaterna erkändes möjligheten att tilldela 

kommissionen uppgifter för att samordna medlemsstaternas agerande utanför unionens 

ram. 

 

4.2.2 C-316/91 Lomé-målet 

 

I Lomé väckte Europaparlamentet en ogiltighetstalan mot en budgetförordning av rådet. 

Budgetförordningen avsåg utvecklingsbistånd och Europaparlamentets talan syftade till 

att fastställa att de utgifter som avses i budgetförordningen utgör unionens utgifter och 

att de därmed ska regleras enligt artiklar i EU-fördragen som ger Europaparlamentet 

medinflytande. Rådet argumenterade att utgifterna var medlemsstaternas, inte unionens. 

Återigen handlar det om Europaparlamentet som försöker bevaka sina fördragsgivna 

rättigheter. 

 Ett av parlamentets argument för att utgifterna skulle ses som unionens var att 

samtliga procedurregler avseende utgifternas administration och användning stödde sig 

på de regler som tillämpas vid hanteringen av unionens utgifter.
50

 Domstolen avvisade 

detta argument och framhöll att det inte finns någon bestämmelse i fördraget som 

hindrar medlemsstaterna från att använda unionens processuella kriterier utanför 

unionens ramar. Domstolen ansåg att detta vara acceptabelt även om tillämpningen av 

gemenskapens processuella kriterier innebar att EU-institutionerna blir delaktiga i själva 

förfarandet.
51

 

 

Bangladesh och Lomé innebär att EU-institutioner kan agera utanför unionens ram men 

ger en obestämd bild av vilka förutsättningar som gäller i sådana situationer. Båda 

                                                           
49 Generaladvokat Jacobs ställningstagande i C-181 och 248/91, p. 26. författarens översättning och 

kursivering. 

50 C-316/91 p. 40. 

51 C-316/91 p. 41. 
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rättsfallen handlade om en relativt begränsad användning av EU-institutionerna och 

uppgifterna som tilldelades var begränsade till koordinering av inbetalningar och dylikt. 

 Samtliga medlemsstater stod bakom besluten att använda EU-institutionerna i 

Bangladesh och Lomé. Faktumet att alla medlemsstater inte står bakom EU-

institutionernas roll i Stabilitetsfördraget
 
kan ses som en signifikant rättslig skillnad mot 

denna praxis.
52

 Domstolen nämner dock aldrig något om enighet i Bangladesh eller 

Lomé och generaladvokatens förslag till avgörande i Bangladesh kan läsas som att 

enighet inte är ett rättsligt krav så länge institutionen och medlemsstaterna är överens 

och agerar inom ramen för sina EU-rättsliga skyldigheter. 

 

4.2.3 ESM-målet 

 

EU-domstolens avgörande i ESM-målet kom hösten 2012. Målet avsåg lagenligheten av 

ESM-fördraget och rådets beslut 2011/199/EU om fördragsändring. ESM-fördraget är 

ett fördrag som upprättar en permanent finansiell stabiliseringsmekanism för de 

medlemsstater som har euron som valuta.
53

 Fördraget innebär att de medlemsstater som 

har euron som valuta ska kunna söka finansiellt stöd från en gemensam fond under 

förutsättning att de åtar sig förpliktelser avseende sin ekonomiska politik.
54

 I samband 

med skapandet av ESM-fördraget antog rådet beslut 2011/199/EU
55

 vilket innebar en 

fördragsändring enligt det förenklade ändringsförfarandet i artikel 48(6) FEU. Beslutet 

införde ett tredje stycke i artikel 136 FEUF som konstaterade att eurostaterna besitter 

möjligheten att upprätta en finansiell stabiliseringsmekanism som får aktiveras om det 

är nödvändigt för att trygga den ekonomiska stabiliteten i euroområdet som helhet.
56

  

 ESM-målet väcktes vid en nationell domstol i Irland av den irländske 

parlamentsledamoten Thomas Pringle. Pringle gjorde gällande att Irland skulle påta sig 

skyldigheter som strider mot bestämmelserna i EU-fördragen om Irland skulle ratificera 

eller godkänna ESM-fördraget. Han gjorde även gällande att antagandet av rådets beslut 

                                                           
52 Den brittiska regeringens ståndpunkt var i februari 2012 att ”the EU institutions can only be used 

outside the EU treaties with the consent of all Member States(...)” David Lidington,  Evidence to 

European Scrutiny.  Committee 23 februari 2012. Citerat från Miller, s. 26. 

53 Artikel 1 ESM-fördraget. 

54 Artikel 3 ESM-fördraget. 

55 Europeiska Rådets Beslut (2011/199/EU) av den 25 mars 2011. 

56 Europeiska Rådets Beslut (2011/199/EU) av den 25 mars 2011, artikel 1. 
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2011/199/EU inte var lagenligt.
57

 I sin begäran om förhandsavgörande till EU-

domstolen frågade irländska Supreme Court dels om beslut 2011/199/EU var giltigt och 

dels om en medlemsstat som har euron som valuta har rätt att ingå och ratificera ESM-

fördraget med beaktande av ESM-fördragets innehåll.
58

  

 En av delfrågorna som ställdes till EU-domstolen var om ESM-fördraget stred 

mot artikel 13 FEU. Artikel 13(2) FEU anger att EU-institutionerna ska handla inom 

ramen för de befogenheter som de har tilldelats genom EU-fördragen. ESM-fördraget 

tilldelar både kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) nya uppgifter och 

Pringle gjorde gällande att dessa nya uppgifter var oförenliga med institutionernas EU-

rättsliga befogenheter.
59

 

 Kommissionens och ECB:s uppgifter i ESM-fördraget består främst i att bedöma 

medlemsstaternas ansökningar om finansiellt stöd,
60

 förhandla fram samförståndsavtal 

med medlemsstater som ansöker om stöd
61

 och övervaka efterlevnaden av dessa 

samförståndsavtal.
62

 Båda institutionerna ska även delta som observatörer i ESM-rådets 

och ESM-styrelsens möten.
63

 EU-domstolen fann att dessa uppgifter utgör uppdrag av 

den typ som är acceptabla enligt domstolens praxis:  

 

”Domstolen erinrar om att det framgår av domstolens praxis att på de områden där unionen 

inte har exklusiv befogenhet har medlemsstaterna rätt att utanför unionens ramar tilldela 

institutionerna uppdrag, såsom samordning av en gemensam åtgärd som vidtas av 

medlemsstaterna eller förvaltningen av ett finansiellt stöd [hänvisning utelämnade] förutsatt 

att dessa uppdrag inte innebär att de befogenheter som dessa institutioner har tilldelats 

genom EU-fördraget och EUF-fördraget ändrar karaktär”
64 

 

Detta uttalande bör jämföras med generaladvokatens resonemang. Generaladvokaten 

hänvisade till Bangladesh och Lomé som stöd för att ge EU-institutioner nya uppgifter 

utanför unionens ram men drog en mer generell slutsats än domstolen.
65

 

Generaladvokaten anförde att artikel 13(2) FEU endast åsidosätts om en EU-institution 

                                                           
57 C-370/12 p. 24 – 25. 

58 C-370/12 p. 28. 

59 C-370/12 p. 25. 

60 Artikel 13(1) ESM-fördraget. 

61 Artikel 13(3) ESM-fördraget. 

62 Artikel 13(7) ESM-fördraget. 

63 Artiklarna 5(3) och 6(2) ESM-fördraget. 

64 C-370/12 p. 158, författarens kursivering och parantes. 

65 Generaladvokat Kokotts ställningstagande i C-370/12, p. 171. 
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uppmanas att utföra uppgifter som den inte har befogenhet till enligt EU-fördragen.
66

 

EU-domstolen underströk istället att nya uppgifter inte får ändra karaktären hos 

institutionernas EU-rättsliga befogenheter och att rättspraxis stödjer samordnings- och 

förvaltningsuppgifter. EU-domstolen satte därmed en snävare definition för vilka typer 

av uppgifter som en EU-institution kan tilldelas utanför unionens ram än vad 

generaladvokaten gjorde. 

 EU-domstolen konstaterade att kommissionen och ECB:s uppgifter i ESM-

fördraget var förenliga med de kriterier som uppställs i domstolens praxis. Domstolen 

gick dock vidare och analyserade mer ingående vad institutionernas uppgifter i ESM-

fördraget innebär och hur de förhåller sig till institutionernas EU-rättsliga uppdrag. 

Domstolen framhöll att de uppgifter som kommissionen och ECB tilldelas inte innebär 

något eget beslutsfattande, och att de handlingar som institutionerna vidtar inom ESM-

fördraget enbart är bindande inom det fördraget.
67

 Domstolen ansåg att kommissionens 

och ECB:s uppgifter i ESM-fördraget inte kunde bedömas ändrar karaktären av deras 

EU-rättsliga befogenheter.
68

 Vidare framhöll domstolen att de uppgifter som 

kommissionens tilldelats stämde väl överens med kommissionens EU-rättsliga uppdrag 

att främja unionens intresse och övervaka tillämpningen av EU-rätten enligt artikel 

17(1) FEU.
69

 ECB:s uppgifter ansågs vara förenliga med institutionens EU-rättsliga 

uppdrag att stödja den allmänna ekonomiska politiken inom EU enligt artikel 282(2) 

FEUF.
70

 EU-domstolens slutsats är att de uppgifter som kommissionen och ECB 

tilldelas inte strider mot artikel 13 FEU och är av sådan natur att de kan tillämpas 

utanför unionens ramar.
71

 

 ESM-målet innebar ett förtydligande av EU-domstolens praxis i Bangladesh och 

Lomé genom att fler kriterier prövades. Målet utvidgade även rättspraxis till att omfatta 

situationer där inte alla medlemsstater medverkar. Det bör dock observeras att alla 

medlemsstater har accepterat kommissionen och ECB:s medverkan i ESM-fördraget.
72

 

EU-domstolen tog inte upp denna aspekt men generaladvokaten lade vikt vid att 

samtliga medlemsstater accepterat kommissionen och ECB:s medverkan.
73

 

                                                           
66 Generaladvokat Kokotts ställningstagande i C-370/12, p. 176. 

67 C-370/12 p. 161. 

68 C-370/12 p. 162. 

69 C-370/12 p. 163 – 164. 

70 C-370/12 p. 165. 

71 C-370/12 p. 159 och 177. 

72 ESM-fördraget skäl 10 

73 Generaladvokat Kokotts ställningstagande i C-370/12, p. 173. 
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Generaladvokaten framhöll även att det ankommer på EU-institutionerna att själva 

acceptera de nya uppgifter som ESM-fördraget ålägger dem.
74

 EU-domstolen framhöll 

inget liknande krav. Det är därmed osäkert i vilken utsträckning en EU-institution kan 

vägra nya uppgifter, och framför allt hur mycket det spelade in att samtliga 

medlemsstater accepterat EU-institutionernas medverkan i ESM-fördraget. 

 

EU-domstolen fick även tillfälle att avgöra om EU-domstolens roll som skiljedomstol i 

ESM-fördraget
75

 var kompatibel med artikel 13(2) FEU. EU-domstolens roll är baserad 

på artikel 273 FEUF och den roll som EU-domstolen erkänns i ESM-fördraget ligger 

mycket nära ordalydelsen i artikel 273 FEUF. Den enda avvikelsen från artikeln är att 

domstolen erkänns rätten att sätta tidsramar för rättelse, något som inte framgår av 

artikel 273 FEUF. EU-domstolen accepterade domstolens medverkan i ESM-fördraget 

baserat på artikel 273 FEUF utan att bemöta denna avvikelse.
76

 Den rättsliga grunden 

för EU-domstolens rätt att sätta tidsramar kommer analyseras nedan i avsnitt 5.2. 

 

 

4.3 Nya befogenheter utanför unionens ram 

 

I föregående avsnitt framgår att det är möjligt för en grupp medlemsstater att tilldela 

EU-institutioner uppgifter i samarbeten som ligger utanför unionens ram. I det följande 

kommer gränserna för denna möjlighet att analyseras mer ingående. Detta avsnitt 

kommer analysera möjligheten för en grupp medlemsstater att tilldela en EU-institution 

uppgifter som faller utanför de befogenheter som institutionen erkänns i EU-fördragen. 

 

Artiklarna 5(2) och 13(2) FEU är sätter den rättsliga ramen för unionen och 

institutionernas befogenheter. Artikel 5(2) FEU föreskriver att unionen endast får 

handla inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den i EU-

fördragen. Artikel 13(2) FEU innebär att EU-institutionerna är begränsade till de 

befogenheter som de har tilldelats genom EU-fördragen. 

                                                           
74 Generaladvokat Kokotts ställningstagande i C-370/12, p. 176 och 181; se även generaladvokatens 

ställningsagande i C-181 och 248/91 i avsnitt 4.2.1 ovan. 

75 Artikel 37(3) ESM-fördraget 

76 C-370/12 p. 170-177. 
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 För att kunna utöka unionen eller institutionernas befogenheter krävs därmed 

fördragsändringar. Det ordinarie ändringsförfarandet i artikel 48 FEU är den enda 

rättsliga åtgärd som kan utöka unionens befogenheter. Institutionernas kan tilldelas nya 

befogenheter genom det förenklade ändringsförfarandet i artikel 48(6) FEU. Ett sådant 

förfarande får inte utöka unionens befogenheter men skulle kunna skapa nya 

befogenheter åt institutionerna inom ramen för unionens existerande befogenheter.  

 I artikel 20(1) FEU föreskrivs att de medlemsstater som önskar upprätta ett 

fördjupat samarbete kan ”utnyttja unionens institutioner och utöva dessa befogenheter”. 

Ett fördjupat samarbete är därmed begränsat till de befogenheter som institutionerna är 

tilldelade i fördragen. Det är därmed inte möjligt för en grupp medlemsstater att tilldela 

EU-institutionerna nya befogenheter inom EU-fördragen utan uttrycklig acceptans från 

alla medlemsstater. 

 Eftersom institutionernas befogenheter är reglerade i de gemensamt utformade 

EU-fördragen så är förändringar av dessa befogenheter av intresse för samtliga 

medlemsstater. I ett internationellt fördrag finns det inga garantier att icke-medverkande 

medlemsstater och/eller institutioner ges möjlighet att ta del i överläggningar om nya 

befogenheter till institutionerna.
77

 Regleringen av fördjupat samarbete inom EU belyser 

denna argumentation. När en grupp medlemsstater väljer att ingå ett fördjupat samarbete 

får de använda institutionernas existerande befogenheter. Någon möjlighet att skapa nya 

befogenheter ges inte. Vid en utökning av en institutions befogenheter krävs 

fördragsändring enligt artikel 48 FEU, och därmed tillgodoses kravet att alla inblandade 

ska acceptera en befogenhetsutökning. Genom EU-fördragens ändringsförfaranden 

involveras alla medlemsstater, Europaparlamentet, kommissionen och Europeiska 

Centralbanken (när ändringen rör det monetära området) och vid det ordinarie 

ändringsförfarandet involveras även de nationella parlamenten. 

 Detta krav på enighet vid befogenhetsutökningar innebär att det inte bör vara  

rättsligt möjligt för en grupp medlemsstater att ge EU-institutioner nya befogenheter 

genom ett internationellt fördrag. Även om det är acceptabelt för en grupp 

medlemsstater att utnyttja EU-institutioner utanför unionens ram, så är det oacceptabelt 

att dessa medlemsstater tilldelar EU-institutioner befogenheter som institutionerna inte 

åtnjuter under EU-fördragen. 

                                                           
77 Craig, s. 241. 
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 I ESM-målet framhöll generaladvokaten att EU-fördragen sätter den yttersta 

gränsen för vilka åtgärder som EU-institutioner får vidta i utanför unionens ram.
78

 

Generaladvokaten i Bangladesh anförde att kommissionen kunde tilldelas uppgifter 

utanför unionens ram så länge som uppgifterna kunde genomföras på ett sätt som var 

kompatibelt med kommissionens EU-rättsliga skyldigheter. EU-domstolen förbjuder 

inte svart på vitt att institutionerna kan tilldelas nya befogenheter i Bangladesh, Lomé 

eller ESM-målet; men domstolens resonemang i ESM-målet utgick ifrån att 

kommissionen och ECB:s uppgifter i ESM-fördraget föll inom deras respektive EU-

rättsliga befogenheter.
79

 Domstolen framhöll även att kommissionen och ECB inte ges 

någon befogenhet att fatta beslut, och att institutionernas EU-rättsliga befogenheter inte 

ändrar karaktär i och med de uppgifter som de tilldelas i ESM-fördraget.
80

 

 

EU-fördragens bestämmelser och praxis talar starkt för att EU-institutioner inte kan 

tilldelas uppgifter som går utanför deras EU-rättsliga befogenheter. Framför allt innebär 

artikel 13(2) FEU att en fördragsändring är nödvändig för att EU-institutioner ska kunna 

erkännas nya befogenheter. Det bör därmed vara omöjligt för en grupp medlemsstater 

att tilldela EU:s institutioner nya befogenheter via ett internationellt fördrag. Denna 

inneboende begränsning hos EU-institutionerna sätter den yttre ramen för EU-

institutionernas medverkan i internationella samarbeten utanför unionens ram.  

 Härnäst kommer möjligheten att använda EU-institutioners existerande 

befogenheter i ett internationellt fördrag att analyseras. 

 

 

4.4 Användandet av EU-institutioners existerande befogenheter utanför 

unionens ram 

 

Sett till den ovan förda analysen är det lätt att förhastat dra slutsatsen att så länge 

Stabilitetsfördraget inte ger EU-institutionerna nya befogenheter så är deras medverkan 

oproblematisk. Det finns dock rättsliga problem avseende EU-institutioner möjlighet att 

tillämpa existerande befogenheter i en annan kontext än de ursprungligen var avsedda 

för. 

                                                           
78 Generaladvokat Kokotts ställningstagande i C-370/12, p. 176. 

79 C-370/12, p. 158 – 165. 

80 C-370/12 p. 161 – 162. 
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 Först och främst är det relevant att specificera vad man menar med att ”tillämpa 

existerande befogenheter”. Det är till exempel oproblematiskt att Stabilitetsfördraget 

erkänner och refererar till existerande befogenheter i EU-fördragen. Ett sådant 

tillvägagångssätt innebär att medlemsstaterna indikerar att de avser att använda EU-

fördragsbestämmelserna i enlighet med de förutsättningar som uppställs i EU-

fördragen.
81 

En hänvisning till existerande befogenheter som innebär att befogenheterna 

kommer tillämpas inom EU-fördragens kontext är inget annat än ett erkännande av 

befogenheternas existens. Befogenheten kommer i sådana situationer behållas rättsligt 

avgränsad inom EU-rätten och tillämpas i sin EU-rättsliga kontext. 

 Frågan blir mer intressant när en EU-institution ska använda sina EU-rättsliga 

befogenheter utanför sin avsedda EU-rättsliga kontext. I avsnitt 4.2 och 4.3 framkom att 

en EU-institution får utföra nya uppgifter utanför unionens ram så länge institutionen 

inte går utanför, eller uppgifterna förändrar karaktären av, institutionens EU-rättsliga 

befogenheter. Rättspraxis ger dock inte något tydligt svar på frågan om det krävs 

medgivande från samtliga medlemsstater. 

 Enligt lojalitetsprincipen ska medlemsstaterna bistå varandra när de fullgör 

uppgifter som följer av fördragen.
82

 Lojalitetsprincipen kan tolkas som att en eller flera 

medlemsstater inte kan blockera andra medlemsstater från att samarbeta med EU-

institutionerna när de fullgör EU-rättsliga mål
83

 via ett internationellt fördrag.
84

 Detta 

förhållningssätt bygger på att unionens institutionella system inte riskeras av att 

institutionerna medverkar i ett samarbete utanför unionen, och att EU-institutionerna 

inte ombes utföra uppgifter som strider mot EU-fördragen.  

 Det är relevant att skilja mellan ”befogenheter” och ”uppgifter”.
85 

Artikel 13(2) 

FEU föreskriver att institutionernas befogenheter styrs av fördragen, men detta utesluter 

inte att extra ”uppgifter” kan tilldelas institutionerna så länge dessa uppgifter faller inom 

deras fördragsreglerade befogenheter. Sådana nya uppgifter kan tillskrivas 

institutionerna i gemensam sekundärlagstiftning eller inom ramen för ett fördjupat 

samarbete även om själva uppgiften inte är specificerade i EU-fördragen. Det är inte 

orimligt att sådana nya uppgifter regleras i ett internationellt fördrag av en grupp 

                                                           
81 Craig, s. 243. 

82 Artikel 4(3) FEU. 

83 Till exempel att undvika alltför stora underskott enligt artikel 126(1) SF. 

84 Dougan, Gordon, p. 22 

85 Se Challenges of multi-tier governance in the EU, De Witte, s. 16. 
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medlemsstater istället för i sekundärlagstiftning inom ramen för att fördjupat 

samarbete.
86

  

 Dessa argument går att förena med EU-domstolens praxis i och med att EU-

domstolen aldrig framhåller att enighet är ett krav. Det kan dock inte sägas stå klart att 

det inte krävs enighet vid tilldelning av uppgifter till EU-institutioner utanför unionens 

ram. 

 

En aspekt som är relevant att beakta när en EU-institution tilldelas uppgifter utanför 

unionens ram är att de befogenheter som institutionen erkännas i EU-fördragen är 

avsedda att användas i den kontext som de skapats i.
87

 Faktumet att en EU-institution 

har en viss befogenhet i EU-fördragen innebär inte i sig att den befogenheten lämpar sig 

för att användas utanför sitt avsedda sammanhang. En tolkning som accepterar 

användandet av EU-rättsliga befogenheter utanför unionens ram bör, principiellt sett, 

rättfärdigas utifrån tillämpliga EU-rättsliga bestämmelser. Tillämpandet av en uppgift 

som ryms inom en EU-institutions befogenhet kan inte legitimeras av bestämmelser i ett 

internationellt fördrag.
88 

En EU-institution som agerar utanför unionens ram är 

fortfarande bunden av EU-rätten. 

 EU-domstolens resonemang i ESM-målet är inte tillräckligt detaljerat för att utläsa 

vilka krav som ska ställas på en befogenhet för att den ska kunna tillämpas utanför EU-

fördragen. Domstolen framhåller att kommissionens delaktighet i ESM-fördraget 

innebär att den främjar unionens allmänna intresse och ger den en möjlighet att se till att 

samförståndsavtal som sluts av ESM är förenliga med EU-rätten.
89

 Domstolen är 

mycket bred i sitt resonemang och verkar acceptera kommissionens delaktighet så länge 

dess huvudsakliga uppdrag i artikel 17(1) FEU respekteras. Gällande ECB:s delaktighet 

är EU-domstolen mer precis. ECB:s delaktighet är enligt domstolen i överensstämmelse 

med artikel 282(2) FEUF, vilken föreskriver att ECB ska stödja den allmänna 

ekonomiska politiken inom unionen. Domstolen lyfter även fram artikel 6(2) i ECB:s 

stadga vilken föreskriver att ECB får delta i internationella monetära institutioner (även 

om ESM är en finansiell institution!) och artikel 23 i stadgan som bekräftar att ECB får 

upprätta förbindelser med internationella organisationer.
90

  

                                                           
86 Challenges of multi-tier governance in the EU, De Witte, s. 16 f. 

87 Craig, s. 243. 

88 Craig, s. 243 f . 

89 C-370/12 p. 164. 

90 C-370/12 p. 165. 
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 EU-domstolen framhåller även att om en institution tilldelas en uppgift utanför 

unionens ram så får detta bara ske så länge den institutionens EU-rättsliga befogenheter 

inte ändrar karaktär.
91

 Domstolen har i tre yttranden kommenterat sin egen roll utanför 

EU-fördragen och då betonat att domstolens EU-rättsliga befogenheter inte får ändra 

karaktär (essential character) när domstolen tilldelas uppgifter utanför unionens ram.
92

 

Detta verkar innebära att om en institution tilldelas en uppgift utanför unionens ram så 

får denna uppgift inte vara främmande för de uppgifter som institutionen utför inom 

unionen. Domstolen verkar härmed ställa ett tämligen svårdefinierat krav på att de 

uppgifter som en institution tilldelas utanför EU-fördragen måste kunna rättfärdigas 

utifrån en tolkning av institutionens befogenheter i EU-fördragen. 

 

 

4.5 Slutsats 

 

Stabilitetsfördraget innebär att en grupp medlemsstater reglerar EU-rättsliga frågor i ett 

internationellt fördrag. Detta är rättsligt möjligt så länge det inte sker inom området för 

unionens exklusiva befogenhet eller inom ett område för delad befogenhet som unionen 

redan utövat sin befogenhet inom. Medlemsstaterna är även skyldiga att beakta 

lojalitetsprincipen vid utformandet av ett internationellt fördrag, det åligger 

medlemsstaterna att formulera fördragsbestämmelser som är förenliga med EU-rätten. 

 EU-domstolens avgöranden i Bangladesh, Lomé och ESM-målet innebär att det är 

möjligt för en grupp medlemsstater att använda EU-institutionerna utanför unionens 

ram. Den yttersta ramen för dessa begränsningar är vad som kan kallas en princip om 

EU-institutionernas begränsade befogenheter: EU-institutioner kan enbart tilldelas nya 

befogenheter via fördragsändringar. Det är därmed inte rättsligt möjligt för 

medlemsstaterna att tilldela EU-institutionerna nya befogenheter i Stabilitetsfördraget. 

Medlemsstaterna är därmed begränsade till att tilldela institutionerna uppgifter som 

faller inom institutionernas existerande befogenheter. Det är dock inte säkert om det är 

möjligt för en grupp medlemsstater att tilldela en EU-institution nya uppgifter utan 

medgivande från alla medlemsstater. Även om EU-domstolen inte har framfört något 

                                                           
91 C-370/12 p. 158; Yttranden 1/92, 1992 p. 33, 41; 1/00, 2002 p. 20; 1/09, 2011 p. 75. 

92 Yttranden 1/92, 1992; 1/00, 2002; 1/09, 2011. 
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uttryckligt krav om enighet så är rättspraxis begränsat till situationer där samtliga 

medlemsstater har accepterat EU-institutionernas nya uppgifter. 

 Det står inte heller klart om EU-institutioner har rätt att avböja nya uppgifter. 

Generaladvokaterna i Bangladesh och ESM-målet framhöll att det står EU-

institutionerna fritt att avböja nya uppgifter utanför unionens ram. Denna fråga var dock 

aldrig aktuell i något av målen och EU-domstolen tar inte själv upp frågan i sina 

domskäl. 

 Rättspraxis förbjuder att EU-institutioners befogenheter tillämpas godtyckligt 

utanför unionens ram. ESM-målet indikerar att om en institution tilldelas uppgifter 

utanför unionens ram så får de inte innebära att den inneboende karaktären hos 

institutionens befogenheter förändras. Detta är förmodligen ett krav på att det ska 

föreligga konformitet mellan en uppgift utanför unionens ram och de uppgifter som 

institutionen utför inom sina EU-rättsliga befogenheter. Detta är ett högre krav än att 

förbjuda uppgifter som ligger utanför institutionens befogenheter.  

 I Bangladesh, Lomé och ESM-målet framhåller EU-domstolen att de uppgifter 

som respektive EU-institution tilldelas är samordnings- och förvaltningsuppgifter, och i 

ESM-målet konstaterar domstolen att institutionernas uppgifter inte innebär något eget 

beslutsfattande. EU-domstolen poängterar även i ESM-målet att de uppgifter som 

kommissionen och ECB tilldelas i fördraget överensstämmer med de uppdrag som 

institutionerna har enligt EU-fördragen. EU-domstolens resonemang talar för att en EU-

institution kan tilldelas uppgifter som inte är alltför omfattande så länge dessa kan 

rättfärdigas utifrån institutionens EU-rättsliga befogenheter. Det är högst relevant att en 

EU-institutions rättsliga kontext, dess befogenheter och begränsningar, uppmärksammas 

när den tilldelas nya uppgifter. Tilldelningen av sådana uppgifter bör alltid kunna 

rättfärdigas utifrån relevanta EU-rättsliga bestämmelser och inte avvika för mycket från 

karaktären av en EU-institutions befogenheter. 

 I den följande analysen kommer förhållandet mellan EU-domstolens roll i 

Stabilitetsfördraget och EU-fördragen att analyseras utifrån detta kapitlets resonemang 

och relevanta bestämmelser i EU-fördragen. 
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5 EU-domstolens roll i Stabilitetsfördraget 

 

De befogenheter som EU-domstolen erkänns i Stabilitetsfördraget ska nedan analyseras 

med analysen i kapitel 4 som bakgrund. Analysen har hittills inriktat sig på EU-

institutioner utanför unionens ram rent generellt. Genom att skifta fokus till en specifik 

institution tillkommer fler aspekter som måste beaktas. 

 EU-domstolen ska agera inom gränserna för de befogenheter som domstolen har 

tilldelats via EU-fördragen.
93

 EU-fördragen innehåller bestämmelser som specificerar 

vilka frågor och områden som EU-domstolen ska ha jurisdiktion över. Fördragen 

innehåller även undantagsbestämmelser som begränsar EU-domstolens jurisdiktion 

inom vissa områden. Artikel 275 FEUF hindrar exempelvis EU-domstolen ifrån att 

pröva frågor som rör bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken och artikel 276 FEUF förbjuder domstolen att pröva vissa polisiära 

frågor inom tredje avdelning V kapitel 4 och 5 FEUF. EU-domstolen hindras även 

indirekt att pröva vissa frågor genom att medlemsstaterna och EU-institutionerna 

undantas sin talerätt inom vissa områden av EU-fördragen.
94

  

 Inom EU-domstolens olika jurisdiktioner erkänns domstolen olika former av 

befogenheter. Exempelvis tilldelar artikel 260 FEUF EU-domstolen befogenheten att 

förelägga en medlemsstat att betala ett standardbelopp eller vite, och i artikel 264 FEUF 

ges domstolen befogenheten att ogiltigförklara rättsakter som tas upp för prövning 

enligt artikel 263 FEUF. 

 

Artikel 8(3) SF hänvisar till artikel 273 FEUF som den rättsliga grunden för EU-

domstolens medverkan i Stabilitetsfördraget. Artikel 273 FEUF föreskriver att 

medlemsstater kan tilldela EU-domstolen jurisdiktion över en specifik fråga som berör 

EU-fördragens ämnesområde. Det är den enda bestämmelse i EU-fördragen som 

formellt ger medlemsstaterna möjligheten att anförtro en EU-institution med nya 

befogenheter.
95

 Artikel 273 FEUF innebär nämligen att medlemsstaterna kan ge EU-

domstolens jurisdiktion över en fråga som den annars inte haft befogenhet att döma 

                                                           
93 Artikel 13(2) FEU. 

94 Artikel 126(10) FEUF. 

95 Pernice, s. 20. 
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över.
96

 Tolkningen av artikel 273 FEUF kommer spela en central roll i den följande 

analysen. 

 Artikel 273 FEUF ger medlemsstaterna en möjlighet att använda EU-domstolen 

som skiljedomstol under vissa förutsättningar. I artikel 8 SF har medlemsstaterna dock 

tilldelat EU-domstolen befogenheter som går utöver ordalydelsen i artikel 273 FEUF. 

Utöver rätten att avgöra tvister mellan medlemsstater avseende implementering av 

artikel 3(2) SF så ger artikel 8 SF EU-domstolen rätt att avlägga bindande beslut, sätta 

tidsramar för rättelse och utdöma vite. I det följande kommer dessa fyra befogenheter 

först att analyseras var för sig och till sist analyseras som en helhet i förhållande till EU-

rätten. 

 Tyvärr finns det mycket lite rättspraxis avseende artikel 273 FEUF, den nedan 

förda tolkningen av artikeln baseras därför i stort på artikelns ordalydelse och syfte.
97

 

 

 

5.1 EU-domstolens befogenhet att avgöra tvister  

 

Artikel 8 SF föreskriver att medlemsstaterna kan använda EU-domstolen för att avgöra 

tvister avseende korrekt tillämpning av artikel 3(2) SF. Artikel 273 FEUF ger EU-

domstolen befogenheten att avgöra tvister mellan medlemsstater som berör EU-

fördragens ämnesområden om tvisten hänskjuts till domstolen enligt ett särskilt avtal 

mellan parterna. 

 En medlemsstat som anser att en annan medlemsstat inte har fullföljt 

fördragsförpliktelsen i artikel 3(2) SF bör klassificeras som en ”tvist” i den mening som 

avses i artikel 273 FEUF.
98

 Tvisten avser i så fall medlemsstaternas åtaganden enligt 

internationell rätt. Artikel 273 FEUF kräver att medlemsstaterna har upprättat ett 

särskilt avtal för att hänskjuta en tvist till domstolen. Artikel 8 SF ska utgöra detta 

särskilda avtal.
99

 I och med att artikel 8 SF är slutet på förhand uppstår frågan om 

rekvisitet särskilt avtal uppfylls. Artikel 8 SF är avgränsad till den specifika 

överträdelsen av artikel 3(2) SF. Denna avgränsning bör vara tillräcklig för att artikel 8 

                                                           
96 Se avsnitt 5.1. 

97 Det enda rättsfallet till dags datum som tolkar artikel 273 FEUF är ESM-målet. Skillnaderna mellan 

domstolens befogenheter i ESM-fördraget och Stabilitetsfördraget innebär dock att många av de frågor 

som tas upp här inte beaktades i ESM-målet. 

98 Opinion of the Legal Service of the Council of 26 January 2012 via Miller, s. 32. 

99 Artikel 8(3) SF. 
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SF ska ses som ett särskilt avtal enligt artikel 273 FEUF, trots att det är slutet på 

förhand.
100

  

 Till sist ställs krav på att tvisten ska beröra ett ämnesområde som regleras i EU-

fördragen. Frågan är hur ”ämnesområde” ska tolkas. Det är viktigt att framhålla den 

rationella anledningen till införandet av artikel 273 FEUF. Det bör inte vara så att 

artikel 273 FEUF är skapad för att avgöra tvister som redan täcks av EU-domstolens 

jurisdiktion. Syftet måste vara att avgör tvister angående frågor som inte täcks av EU-

fördragen, annars föreligger en onödig dubbel reglering med artikel 259 FEUF. En 

sådan tolkning stämmer även överens med medlemsstaternas åtagande att inte vända sig 

till en skiljedomstol när en tvist uppkommer som relaterar till EU-rätten.
101

 Genom att 

öppna för möjligheten att ge EU-domstolen jurisdiktion över tvister som inte är direkt 

EU-rättsliga men som kan kräva tolkning av EU-rätt försäkras även EU-rättens 

autonoma ställning.
102

 Artikel 273 FEUF bör därmed vara avsedd att tillämpas då en 

tvist berör fördragens ämnesområde men EU-domstolen inte har jurisdiktion enligt EU-

fördragen.  

 Artikel 3(2) SF ställer ett krav på att medlemsstaterna ska införa en 

korrigeringsmekanism i sin lagstiftning, EU-fördragen innehåller inget sådant krav. 

Artikel 3(2) SF är nära relaterat till SGP och ”six-pack” regleringarna
103

 som i sin tur är 

baserade på artikel 126 FEUF. Eftersom EU-domstolen har tagit en tämligen vid 

tolkning av rekvisitet ”ämnesområde” i sin praxis
104

 så bör stå klart att artikel 8 SF 

uppfyller kraven i artikel 273 FEUF och att EU-domstolen har jurisdiktion att avgöra 

tvister enligt artikel 8 SF. 

 Tack vare artikel 273 FEUF kan EU-domstolen få jurisdiktion att avgöra tvister 

inom ett område som den annars inte hade kunnat agera inom. Det är dock inte 

självklart att artikel 273 FEUF kan användas som rättslig grund för att rättfärdiga EU-

domstolens befogenhet att sätta tidsramar för rättelse eller utdöma vite.
105 

 

                                                           
100 C-370/12 p. 172. 

101 Artikel 344 FEUF; Lasok, Millet, Howard, s. 114 f. 

102 Craig, s. 245. 

103 Dougan, Gordon, p. 13; Opinion of the Legal Service of the Council of 26 January 2012 via Miller, s. 

33. 

104 C-370/12 p. 173. 

105 Pernice, s. 14. 
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5.2 Befogenheten att sätta tidsramar 

 

Artikel 8(1) SF ger EU-domstolen befogenhet att vid en fällande dom sätta en tidsram 

för rättelse. Artikel 273 FEUF ger inte uttryckligen stöd för denna befogenhet. EU-

domstolen har inte heller denna befogenhet vid överträdelseförfaranden enligt artikel 

260(1) FEUF. Det är därmed möjligt att påstå att artikel 8(1) SF ger EU-domstolen en 

ny befogenhet som den inte åtnjuter enligt EU-fördragen.
106

  

 I ESM-målet prövades om EU-domstolens roll i ESM-fördraget var förenligt med 

EU-rätten. EU-domstolen tilldelas en möjlighet att utdöma tidsramar för rättelse i artikel 

37(3) ESM-fördraget, frågan om detta var förenligt med EU-rätten togs inte upp som en 

separat fråga men EU-domstolens generella medverkan i ESM-fördraget accepterades 

av EU-domstolen.
107

 Här kommer jag kort att försöka finna vilken rättslig grund som 

rätten att sätta tidsramar kan baseras på. 

 Det särskilda avtal som medlemsstater ska upprätta vid tillämpning av artikel 273 

FEUF sätter ramarna för domstolens jurisdiktion. Detta avtal kan även förklara vilka 

förutsättningar som medlemsstaterna förbinder sig till vid tvistelösningen.
108

 För att 

fylla sin funktion som tvistlösningsreglering bör artikel 273 FEUF lämna utrymme för 

medlemsstaterna att tilldela EU-domstolen befogenheter utöver att avgöra tvisten. Även 

om detta inte går att utläsa direkt från artikel 273 FEUF så är det möjligt att rättfärdiga 

utifrån artikelns syfte. Framförallt bör medlemsstaterna besitta en rätt att, i viss 

utsträckning, avtala om vad ett eventuellt avgörande ska kunna innebära. 

Medlemsstaterna bör rimligen kunna specificera hur rättelse ska gå till och därmed 

tilldela EU-domstolen möjligheten att avgöra vilken tidsram som ska gälla för rättelse. 

Domstolens rätt att sätta en sådan tidsram kan knappast ses förvränga EU-domstolens 

EU-rättsliga befogenheters karaktär. 

 Om rätten att sätta tidsramar kan härledas från artikel 273 FEUF så föreligger 

inget problem om EU-domstolen i framtiden fastslår att det krävs enighet för att 

tillämpa EU-institutioners befogenheter utanför unionens ram. 

 

 

                                                           
106 Pernice, s. 14 och 26. 

107 C-370/12 p. 170-177. 

108 Lasok, Millet, Howard, s. 114. 
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5.3 Befogenheten att avlägga bindande beslut 

 

Av artikel 8(1) SF framgår att EU-domstolens avgörande ska vara bindande för parterna 

i förfarandet och att de ska vidta de åtgärder som krävs för att följa domen. 

Medlemsstaterna har åtagit sig att följa EU-domstolens domar i och med sitt 

medlemskap i unionen och sin delaktighet i EU:s Acquis Communautaire. Frågan är om 

den EU-rättsliga plikten att följa EU-domstolens domar medföljer när medlemsstater 

utvidgar EU-domstolens jurisdiktion genom artikel 273 FEUF.  

 Domstolens roll i artikel 273 FEUF är skild från domstolens generella roll att 

tolka EU-rätten och övervaka medlemsstaterna och EU-institutionernas EU-rättsliga 

förpliktelser.
109

 Syftet med artikel 273 FEUF är att ge medlemsstaterna en 

tvistelösningsreglering för frågor som inte utgör EU-rätt men som relaterar till 

fördragens ämnesområden. Det följer även av logiken av artikel 273 FEUF att ett 

avgörande från EU-domstolen enligt den artikeln inte kan avse en renodlad EU-rättslig 

skyldighet.
110

 Artikel 273 FEUF är därmed inte avsedd att fungera som en 

övervakningsreglering av EU-rättsliga förpliktelser. När EU-domstolen avgör en tvist 

baserad på artikel 273 FEUF agerar domstolen därmed inte inom det EU-rättsliga 

systemet i klassik mening. 

 Skyldigheten att följa avgöranden som är baserade på artikel 273 FEUF följer 

därmed inte av EU-rätten utan istället av det särskilda avtal som de tvistande 

medlemsstaterna har ingått. Detta innebär att den bindande kraften i artikel 8 SF följer 

av internationell rätt, inte EU-rätt.
111

 En medlemsstat som ignorerar ett avgörande enligt 

artikel 8 SF bryter därmed inte mot en skyldighet enligt EU-fördragen, och kan inte 

underkastas överträdelseförfaranden enligt artiklarna 258 – 260 FEUF.
 112 

I fall artikel 8 

SF är avsedd att tilldela EU-domstolen befogenheten att avlägga EU-rättsligt bindande 

avgöranden inom ramen för artikel 273 FEUF, med följden att artiklarna 258 – 260 

FEUF är tillämpbara vid domstolstrots, så är domstolen tilldelad en befogenhet som gör 

utöver artikel 273 FEUF. Det framgår dock av Stabilitetsfördraget att den bindande 

verkan inte ska sanktioneras via EU-fördragens överträdelsebestämmelser.
113

 Därmed 

                                                           
109 Artiklarna 260, 263, 265, 267 FEUF. 

110 Se avsnitt 5.1. 

111 Pernice, s. 14. 

112 Pernice, s. 14. 

113 Ingress stycke 15 SF och 16, artikel 8(2) SF. 
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framgår indirekt att skyldigheten att följa domstolens avgöranden i artikel 8 SF inte är 

av EU-rättslig natur. 

 EU-domstolens befogenhet att fatta EU-rättsligt bindande beslut kan inte sägas 

undermineras eller ändras på grund av att den bindande verkan härleds ifrån 

internationell rätt istället för EU-rätt. Tvärtom fungerar den bindande verkan som en 

garanti för att säkerställa karaktären hos domstolens befogenheter.
114

 En domstol utan 

makt att avlägga beslut som binder parterna är inte mycket till domstol. 

 Denna uppdelning mellan bindande verkan som följer av EU-rätt respektive 

internationell rätt kan verka trivial, men det är viktigt att detta första steg är utrett innan 

nästa steg i analysen tas. 

 

Artikel 126(10) FEUF förbjuder tillämpningen av EU-fördragens 

överträdelsebestämmelser avseende artikel 126 FEUF (1 – 9). Medlemsstaterna och 

kommissionen kan därmed inte tillämpa artiklarna 258-259 FEUF avseende 

skyldigheten att undvika alltför stora budgetunderskott i artikel 126(1) FEUF. En 

medlemsstat som inte följer skyldigheterna i dessa bestämmelser kan enbart bli utsatt 

för ekonomiska sanktioner efter beslut av rådet på rekommendation av 

kommissionen.
115

 Följden av artikel 126(10) FEUF är att EU-domstolen inte har någon 

jurisdiktion i EU-fördragen att döma över medlemsstaternas skyldighet att undvika 

alltför stora budgetunderskott. 

 Om EU-domstolen avgör en tvist avseende en medlemsstats skyldighet enligt 

artikel 3(2) SF krävs det att domstolen fastslår om medlemsstaten har felat i sin 

skyldighet att undvika budgetunderskott.
116

 EU-domstolen uppgift i artikel 8(1) SF 

innebär därmed att den kan avlägga rättsligt bindande beslut, på uppmaning från en 

medlemsstat, inom ett område som den enligt EU-fördragen inte har kompetens att 

agera inom. 

 Det vore för långdraget att påstå att detta innebär att EU-domstolen har tilldelats 

en ny befogenhet i strid med artikel 13(2) FEU. Artikel 273 FEUF innebär att EU-

domstolens befogenhet att avlägga bindande beslut kan tillämpas inom nya områden 

och befogenheten att avlägga bindande beslut är själva kärnan för en domstols 

                                                           
114 Yttrande 1/00 p. 23 och 25, yttrande 1/92 p. 33. 

115 Artikel 126 punkt 11 – 13 FEUF. 

116 Craig, s. 237. 
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befogenheter. Den motsättning som uppstår mellan artikel 8(1) SF och artikel 126(10) 

FEUF bör dock försöka rättfärdigas.  

 Artikel 126(10) FEUF förbjuder tillämpningen av de EU-rättsliga 

överträdelsebestämmelserna och riktar sig mot EU-domstolen i kapacitet som EU-

rättslig domstol.
117

 Tvistelösning enligt artikel 273 FEUF är inte EU-rättsligt bindande 

och inte heller en överträdelsebestämmelse i sig. Så länge EU-domstolens avgöranden 

baseras på artikel 273 FEUF, till skillnad från artikel 260 FEUF, och inte binder 

medlemsstaterna EU-rättsligt uppstår ingen direkt konflikt mellan artikel 8 SF och 

126(10) FEUF. Artikel 8(1) SF innebär visserligen att medlemsstaterna överför 

jurisdiktion till EU-domstolen med syftet att införa en övervakningsmekanism.
118

 Detta 

har dock skett frivilligt och kan möjligen därför rättfärdigas, även om det framstår som 

ett kringgående av artikel 126(10) FEUF. Frågan om EU-rätten kringgås blir än mer 

aktuell då EU-domstolens befogenhet att utdöma vite i artikel 8(2) SF tillkommer. 

 

 

5.4 Befogenheten att utdöma vite och artikel 8 SF som helhet 

 

I artikel 8(2) SF föreskrivs att om en medlemsstat har dömts enligt artikel 8(1) SF men 

inte har vidtagit de åtgärder som krävs enligt avgörandet, så får en annan medlemsstat 

yrka inför EU-domstolen att den felande medlemsstaten ska åläggas vite. Denna 

reglering är utformad med artikel 260 FEUF som förebild.
119

 Syftet med införandet av 

ekonomiska sanktioner i artikel 8 SF är att stärka artikelns funktion som 

övervakningsreglering. I föregående avsnitt argumenterades att det kan vara möjligt att 

rättfärdiga EU-domstolens jurisdiktion över artikel 3(2) SF trots artikel 126(10) FEUF. 

De huvudsakliga argumenteten är att domstolens potentiella avgöranden skulle få sin 

rättskraft ifrån internationell rätt, och därmed inte innebära några direkta EU-rättsliga 

konsekvenser, och att medlemsstaterna frivilligt gett EU-domstolen befogenheterna i 

artikel 8 SF. 

 De argument som har framförts för att tillåta EU-domstolen att utdöma vite 

utanför unionens ram är att befogenheten inte är främmande för EU-domstolen och att 

                                                           
117 Artikeln hänvisar till artiklarna 258, 259 FEUF. 

118 Dougan, Gordon, p. 14. 

119 Ingress stycke 16 SF. 
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artikel 273 FEUF inte explicit utesluter denna möjlighet.
120

 Artikel 126(10) FEUF är 

dock ett tydligt ställningstagande som begränsar EU-domstolens befogenheter. Detta 

ställningstagande måste vägas mot medlemsstaternas rätt att tillämpa artikel 273 FEUF 

och den generella möjligheten att använda EU-institutioner utanför unionens ram.  

 

Först och främst måste det stå klart om EU-domstolen överhuvudtaget kan tilldelas 

rätten att utdöma vite när domstolens jurisdiktion baseras på artikel 273 FEUF. Artikel 

273 FEUF ger inte i sig domstolen denna rätt.
121

 Om det är möjligt att förena artikel 273 

FEUF med rätten att utdöma vite så måste denna rätt baseras på det särskilda avtal som 

medlemsstaterna upprättar. 

 Tillskillnad från rätten att avlägga bindande beslut är rätten att utdöma vite inte en 

befogenhet som EU-domstolen bör åtnjuta för att dess befogenheters grundläggande 

karaktär inte ska förändras.
122

 Rätten att utdöma vite är därmed inte självklar vid 

tillämpningen av artikel 273 FEUF så som rätten att avlägga bindande beslut. En 

restriktiv tolkning av artikel 273 FEUF skulle begränsa tillämpningen av artikeln till ren 

tvistelösning utan möjlighet att tilldela domstolen rätten att utdöma viten. Det är dock 

skäligt att medlemsstaterna själva får definiera vilka konsekvenser som en tvistelösning 

kan innebära.
123

 Detta talar för en generösare tolkning som innebär att medlemsstaterna 

är fria att reglera tvistelösningen mer detaljerat i det avtal som de upprättar. Detta kan 

vara acceptabelt så länge medlemsstaterna inte tilldelar domstolen främmande 

befogenheter eller tillämpar existerande EU-befogenheter på ett vis som förvränger 

befogenheternas grundläggande karaktär. Det bör dock understryckas att ordalydelsen i 

artikel 273 FEUF begränsar tillämpningen till tvistelösning. En befogenhet att utdöma 

vite är även betydligt mer långtgående, och materiellt sett helt olik, en rätt att sätta 

tidsramar. Möjligheten att kombinera artikel 273 FEUF med vite måste därmed 

betraktas som osäker. 

 Om det inte godtas att artikel 273 FEUF kan användas som grund för att tilldela 

EU-domstolen en vitesbefogenhet så kan eventuellt en sådan befogenhetsutövning 

baseras på EU-institutionernas generella möjlighet att utöva EU-rättsliga befogenheter 

utanför unionens ram.
124

 Rätten att utdöma vite är inte någon ny befogenhet och kan 

                                                           
120 Opinion of the Legal Service of the Council of 26 January 2012 via Miller, s. 33. 

121 Pernice, s. 26. 

122 Se 5.3 ovan. 

123 Se 5.2 ovan. 

124 Se avsnitt 4.2 och 4.4 
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inte sägas förvränga karaktären av EU-domstolens befogenheter. Om vitesbefogenheten 

kan baseras på artikel 273 FEUF så spelar det ingen roll om inte alla medlemsstater 

accepterar det eller inte; rätten härleds då ifrån artikel 273 FEUF och medlemsstaternas 

särskilda avtal. Men om vitesbefogenheten måste baseras på praxis avseende EU-

institutioners agerande utanför unionens ram så uppkommer frågan om enighet är ett 

krav. Praxis är fortfarande inte klar avseende denna fråga. Så länge alla medlemsstater 

inte uttryckligen har accepterat EU-domstolens roll i Stabilitetsfördraget är det inte 

möjligt att med säkerhet säga att vitesbefogenheten i artikel 8 SF är kompatibel med 

EU-rätten.
125

 

 Det är därmed osäkert om EU-domstolen kan tilldelas rätten att utdöma vite inom 

ramen för artikel 8 SF. För att gå vidare i analysen kommer det dock förutsättas att EU-

domstolen kan tilldelas denna rätt. Nästa fråga blir då om vitesbefogenheten kan 

tillämpas i den specifika situation som artikel 8(2) SF utgör. 

 Det är nödvändigt att beakta den rättsliga kontexten kring EU-fördragens 

bestämmelser som reglerar befogenheten att utdela vite. Syftet med artikel 126(10) 

FEUF är att budgetfrågor inte ska underkastas EU-fördragens 

överträdelsebestämmelser. Vitesbefogenheten i artikel 8 SF gör att artikeln framstår 

som ett försök att kringgå detta förbud. Ett vite som baseras på artikel 8(2) SF följer 

visserligen inte av EU-rättens överträdelsebestämmelser, utan itsället av internationell 

rätt men detta riskerar att framstå som formalistiskt. Medlemsstaternas frivilliga 

underkastelse till EU-domstolens bedömningar och faktumet att artikel 8 SF inte är en 

EU-rättslig överträdelsebestämmelse är visserligen materiella skillnader från artiklarna 

126(10), 259 och 260 FEUF. Men även om artikel 8 SF inte bedöms kringgå artikel 

126(10) FEUF så är de faktiska konsekvenserna för medlemsstaterna de samma som om 

artiklarna 259 och 260 FEUF skulle tillämpas. Begränsningen i artikel 126(10) FEUF är 

en konsekvens av den politiska känslighet det innebär att stämma en medlemsstat inför 

domstol i frågor om ekonomisk politik. Att utdöma ekonomiska sanktioner gentemot en 

medlemsstat som redan befinner sig i ekonomiska svårigheter riskerar att öka 

motsättningar mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna.
126

 Detta är onekligen 

problematiskt när EU-domstolen utövar befogenheter inom ett område som den inte 

                                                           
125 Den brittiska regeringens ståndpunkt var i februari 2012 att ”the EU institutions can only be used 

outside the EU treaties with the consent of all Member States(...)” David Lidington,  Evidence to 

European Scrutiny.  Committee 23 februari 2012. Citerat från Miller, s. 26. 

126 Craig, s. 242. 
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erkänns jurisdiktion över enligt EU-fördragen, samtidigt som inte alla medlemsstater 

har uttryckt medgivande till en sådan tillämpning av domstolens befogenheter. 

 

  

5.5 Slutsats 

 

Artikel 273 FEUF ger medlemsstaterna en möjlighet att tilldela EU-domstolen en ny 

befogenhet: en utvidgning av domstolens jurisdiktion. Det är oproblematiskt att använda 

artikel 273 FEUF som rättsliggrund för EU-domstolens roll som skiljedomstol i artikel 

8 SF. Det rättsliga problemet är hur man ska rättfärdiga de uppgifter och den allmänna 

roll som domstolen tilldelas utöver rätten att avgöra tvister. 

 Ordalydelsen av artikel 273 FEUF ger inte utrymme för mer än att EU-domstolen 

ska agera som en skiljedomstol mellan två medlemsstater. Artikelns syfte ger dock 

utrymme för en mer extensiv tolkning, och de principer som gäller för EU-institutioners 

agerande utanför unionens ram hjälper till att konkretisera vilka uppgifter som EU-

domstolen kan tilldelas. 

 EU-institutioner kan inte tilldelas nya befogenheter utan en fördragsändring eller 

att stöd finns i EU-fördragen. Rätten att sätta tidsramar är en ny uppgift för domstolen 

som skulle kunna tolkas som en ny befogenhet. Det är dock rimligt att medlemsstaterna 

själva får bestämma ramen för en tvistelösning som förskjuts till EU-domstolen via 

artikel 273 FEUF. EU-domstolens rätt att sätta tidsramar kan därmed härledas ifrån det 

särskilda avtalet (artikel 8 SF) mellan medlemsstaterna som föreskrivs i artikel 273 

FEUF. Även om denna befogenhet inte återfinns i EU-fördragen så innebär den inte en 

väsentlig förändring av EU-domstolens befogenheter, och är därmed inte av sådan natur 

att den riskerar att underminera EU-domstolens EU-rättsliga befogenheter. Rätten att 

sätta tidsramar har även indirekt accepterats av EU-domstolen i ESM-målet. 

 Vitesbefogenheten återfinns visserligen i EU-fördragen, men det framgår inte att 

domstolen kan utdöma viten vid tillämpningen av artikel 273 FEUF. För att förena 

artikel 273 FEUF med en vitesbefogenhet krävs det en något krystad extensiv tolkning 

av artikel 273 FEUF. Om vitesbefogenheten i artikel 8(2) SF istället rättfärdigas utifrån 

praxis så måste det först klargöras om enighet är ett krav för att en EU-institution ska få 

utöva sina existerande befogenheter utanför unionens ram; något svar går dock inte att 

utläsa ur praxis. 
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 Det stora problemet med artikel 8 SF är att artikeln innebär att EU-domstolen ges 

en roll inom ett område som den inte var avsedd för enligt EU-fördragen. Kontrasten 

mellan artikel 8 SF och 126(10) FEUF kan rättfärdigas på följande tre grunder: EU-

domstolens avgöranden avseende artikel 3(2) SF är inte EU-rättsligt bindande, 

domstolens jurisdiktion är baserad på medlemsstaternas frivilliga avtal enligt artikel 273 

FEUF och befogenheterna i artikel 8 SF underminerar inte karaktären av EU-

domstolens EU-rättsliga befogenheter. Sett var för sig framstår de olika befogenheterna 

i artikel 8 SF som möjliga att rättfärdiga utifrån dessa tre argument, men 

konsekvenserna av artikel 8 SF som helhet tyder på ett kringgående av artikel 126(10) 

FEUF.  

 Detta är särskilt problematiskt eftersom alla medlemsstater inte uttryckligen har 

accepterat denna utvidgade roll för domstolen. I kapitel 4 framkom att en grupp 

medlemsstater har möjligheten att använda EU-institutioner utanför unionens ram. Men 

en rättslig principiell begränsning av denna möjlighet är att de uppgifter som 

institutionen tilldelas måste vara förenliga med relevanta bestämmelser i EU-fördragen. 

Effekten av artikel 8 SF är dock att en grupp medlemsstater väljer att tilldela en EU-

institution uppgifter inom ett område som institutionen vanligtvis inte har rätt att agera 

inom. Artikel 273 FEUF kan inte vara avsedd som ett medel för att kringgå EU-rättsliga 

bestämmelser som artikel 126(10) FEUF, detsamma gäller för den möjlighet att agera 

utanför unionens ram som EU-institutionerna erkänns i rättspraxis. 

 Faktumet att inte alla medlemsstater står bakom EU-domstolens befogenheter i 

Stabilitetsfördraget är även graverande utifrån EU-fördragens bestämmelser om 

fördragsändring. Om artikel 3(2) SF inkorporeras genom sekundärrätt så skulle den 

baseras på artikel 126(14) st. 2 FEUF och utgöra en lagstiftningsprodukt avseende 

förfarandet vid alltför stora underskott. Det krävs då en fördragsändring för att EU-

domstolen ska få jurisdiktion över den EU-rättsliga varianten av artikel 3(2) SF. Det är 

inte möjligt att kringgå en fördragsändring genom att tillämpa reglerna om fördjupat 

samarbete, eftersom det inte är möjligt att bortse ifrån artikel 126(10) FEUF vid 

tillämpningen av artiklarna 20 FEU och 326 – 334 FEUF. Den enda möjligheten att ge 

EU-domstolen EU-rättslig jurisdiktion över skyldigheten att undvika alltför stora 

budgetunderskott är alltså via en fördragsändring. Artikel 8 SF riskerar därmed att även 

ses som tvivelaktig i förhållande till fördragsändringsbestämmelserna. 
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Denna kritik mot EU-domstolens roll i Stabilitetsfördraget innebär inte att artikel 8 SF 

strider mot EU-rätten. Artikel 8 SF kan läsas som ett uttryck för en avtalsfrihet som 

artikel 273 FEUF beviljar medlemsstaterna, och praxis sätter inga knivskarpa gränser 

för vilka krav som ställs när EU-institutioners tillämpar befogenheter utanför unionen. 

Det skulle dock vara mer tillfredsställande om EU-domstolens roll i Stabilitetsfördraget 

var baserad på en väl underbyggd rättslig argumentation, utifrån vilken alla domstolens 

befogenheter i artikel 8 SF baseras på. I nuläget riskerar artikel 8 SF istället att framstå 

som ett kringgående av artikel 126(10) FEUF utan någon tillfredsställande rättslig grund 

för befogenheten att utdöma vite. 
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6 Kort sammanfattning och avslutande kommentarer 
 

Stabilitetsfördraget strävar efter att förhindra okontrollerbara offentliga 

budgetunderskott inom euroområdet. Det är därmed främst ett projekt som ska lugna de 

finansiella marknadernas oro över eurosamarbetets långsiktiga sammanhållning. Det 

ursprungliga målet att inkorporera Stabilitetsfördragets bestämmelser i EU-rätten 

kvarstår, men fram tills det sker kommer Stabilitetsfördraget att utgöra ett intressant 

föremål för rättsliga analyser. Den mest intressanta aspekten av Stabilitetsfördraget är, i 

min mening, att 25 medlemsstater valt att reglera deras gemensamma ekonomiska 

politik i ett separat internationellt fördrag istället för genom ett fördjupat samarbete. 

Varför medlemsstaterna valde ett internationellt fördrag istället för ett fördjupat 

samarbete står inte klart, men det är tänkvärt att EU-domstolen inte hade kunnat ha den 

roll som den tilldelas i Stabilitetsfördraget om reglerna för ett fördjupat samarbete hade 

tillämpats. 

 Artikel 273 FEUF öppnar för möjligheten att införa domstolsöversyn av 

gemensamma bestämmelser om budgetunderskottsförfaranden utanför unionens ram. 

Artikel 8 SF är utformad med EU-fördragens överträdelsebestämmelser i åtanke och ska 

tillämpas inom ett område som dessa inte får tillämpas inom enligt EU-fördragen. EU-

domstolen tilldelas även befogenheter som går utöver ordalydelsen i artikel 273 FEUF. 

EU-institutionerna är först och främst EU-rättsliga subjekt och deras agerande utanför 

unionen måste därmed förhålla sig till institutionernas möjligheter och begränsningar i 

EU-fördragen. Även medlemsstaterna är skyldiga att beakta sina EU-rättsliga 

skyldigheter när de agerar utanför unionens ram och får inte skapa internationella 

fördrag som motverkar unionens mål. Den kontrast som föreligger mellan artikel 8 SF 

och artikel 126(10) FEUF motverkar inte unionens mål, tvärtom stärker artikel 8 SF 

målet i artikel 126 FEUF att undvika alltför stora budgetunderskott. Problemet med 

artikel 8 SF är att EU-domstolen erkänns jurisdiktion inom ett område som den indirekt 

är undantagen ifrån i EU-fördragen. Detta problem accentueras i och med att artikel 8 

SF inte hade kunnat genomdrivas inom EU-rätten utan en fördragsändring med bifall 

från samtliga medlemsstater. 

 Den avgörande frågan som vilar över artikel 8 SF är om det är förenligt med EU-

fördragen och rättspraxis att en EU-institution tilldelas uppgifter utanför unionens ram, 
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som visserligen inte avviker från institutionens vanliga befogenheter, men som ska 

tillämpas inom ett område som institutionen indirekt är undantagen ifrån enligt EU-

fördragen. Artikel 273 FEUF kan fungera som den rättsliga grunden för artikel 8 SF 

men gränserna för artikel 273 FEUF är ännu inte utmejslade i rättspraxis. Rättspraxis 

angående EU-institutioners agerande utanför unionens ram är inte heller tillräcklig för 

att avgöra om artikel 8 SF är acceptabel enligt EU-rätten. Framförallt kvarstår frågan 

om enighet är ett krav när EU-institutioner tilldelas uppgifter utanför unionens ram. 

 EU-institutioners möjlighet att agera utanför unionens ram bör vara begränsad och 

förenlig med relevanta EU-rättsliga bestämmelser. Om artikel 8 SF någonsin tillämpas 

kommer det bli mycket intressant att se om någon av parterna, eller EU-domstolen själv, 

ifrågasätter förhållandet mellan artikel 8 SF och EU-rätten. I ett sådant mål kommer 

EU-domstolen förhoppningsvis att först och främst försöka rättfärdiga förhållandet 

mellan artikel 8 SF och artikel 126(10) FEUF, samt klargöra den rättsliga grunden för 

de befogenheter som domstolen erkänns i artikel 8 SF. 
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