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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I början av 1990-talet, var EES-samarbetet ett givet inslag i den politiska debatten i 

Sverige och i övriga Norden. Anledningen till detta var att Sverige, Norge, Finland och 

Island var i färd med att underteckna EES-avtalet. Med detta följde ett stort antal frågor 

om hur dessa länders suveränitet skulle påverkas av ett EES-samarbete, i vilken mån 

lagstiftningen behövde anpassas, med mera.   

 När nu endast tre EES-stater återstår, har intresset för samarbetet blivit 

betydligt svalare. Det är mycket sällan som det förs någon aktiv diskussion angående 

detta samarbetes utformning, funktionalitet och framtid. Den litteratur som idag skrivs på 

området, är betydligt mindre omfattande än vad som var fallet i början av 1990-talet. På 

ett sätt kan detta tyckas vara rimligt med tanke på att EES-staterna är både få och små. 

Samtidigt har EES-samarbetet en mycket stor inverkan på de stater som fortfarande 

omfattas av det.     

 Passande nog har i samband med att denna framställning skrivs (våren 

2013), EES-frågorna, i viss omfattning, fått ett ökat utrymme i debatten. En orsak till 

detta är den utredning som Norges regering låtit göra och som presenterats under 2012, 

där man utförligt beskriver den mycket omfattande inverkan som EES-samarbetet 

medfört på den norska rättsordningen. I slutet av 2012, presenterade EU-kommissionen 

ett arbetsdokument där man påtalade svårigheter med att få till stånd ett enhetligt 

genomförande av EU-rättsakter i både EU och EES.   

 Författaren till denna uppsats, har gjort praktik på Sveriges ambassad i 

Reykjavik, och därigenom fått en viss inblick i de förändringar Island måste genomföra 

för att eventuellt kunna övergå från att vara EES-land till att bli EU-medlem.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att analysera det rättsliga samspelet mellan EU och EES-

samarbetet. För att genomföra detta kommer ett antal problem i antagandet av nya EES-

rättsakter, att behandlas. Dessutom kommer viss problematik som uppstått för EES-

staterna till följd av antagandet av Lissabonfördraget, att belysas. Tyngdpunkten kommer 

dock att utgöras av en analys av EFTA-domstolens rättspraxis i frågor som rör 
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statsskadestånd, direkt effekt och indirekt effekt1, i syfte att avgöra i vilken mån dessa 

företeelser kan sägas överensstämma med motsvarande EU-rättsliga institut. Målet med 

detta är att klargöra om EES-samarbetet med tiden blivit mer präglad av EU-rätten och, 

om så är fallet, vilka problem detta eventuellt kan medföra.  

1.3 Avgränsningar 

Eftersom både EU- och EES-samarbetena omfattar mycket stora sakområden, är det av 

stor vikt att framställningen avgränsas på ett tydligt sätt. Att instituten statsskadestånd, 

direkt effekt och indirekt effekt har valts för att påvisa om EU-rättens inverkan på EES-

staterna har ökat, beror på att dessa intar en mycket central ställning inom EU-rätten. De 

har tillämpats och utvecklats av EU-domstolen vid ett stort antal tillfällen, vilket 

underlättar jämförelser med EFTA-domstolens praxis.   

 I avsnitt 2.4 berörs ett antal traktat som EES-staterna har slutit med EU 

utanför ramen för EES-samarbetet. Det kan hävdas att dessa avtal faller utanför ramen för 

denna framställning och därför inte bör behandlas här. Det är emellertid viktigt att man 

inte anlägger ett allt för snävt synsätt på vad en framställning om EES-samarbetet bör 

beröra. EES-avtalet har kommit till stånd eftersom länder utanför EU, har önskat närma 

sig unionen. När dessa stater sedan väljer att ingå andra avtal med EU utanför EES-

samarbetet, väcker det frågor om vilken roll EES-avtalet ska spela i dessa staters 

förbindelser med unionen. Dessa frågor är därför trots allt relevanta för denna 

framställning.  

1.4 Metod 

Många av de företeelser som behandlas i denna uppsats härrör ursprungligen från EU-

domstolens praxis. En genomgång av vissa avgöranden från denna domstol i frågor som 

rör statsskadestånd, direkt effekt och indirekt effekt, kommer därför att vara nödvändig. 

Eftersom det finns ett mycket stort antal avgöranden i dessa frågor, kommer 

genomgången att behöva avgränsas till de rättsfall som behandlar dessa rättsliga 

företeelsers mer grundläggande funktioner. Vidare kommer en genomgång av praxis från 

EFTA-domstolen, att behöva genomföras. Syftet med detta är att utreda i vilken 

utsträckning EU-domstolens praxis slår igenom i den praxis som finns från EFTA-

domstolen. EFTA-domstolen har meddelat ett relativt begränsat antal avgöranden sedan 

                                                 
1 Indirekt effekt kan även benämnas direktivkonform tolkning. Dessa begrepp syftar på de fall då EU-

/EES-rätten får genomslag på nationell nivå genom att tolkas i ljuset av den nationella rätten. För 

tydlighetens skull används i denna framställning genomgående det förstnämnda begreppet. 
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den inrättades år 1994. Av denna anledning är det möjligt att göra en genomgång av 

domstolens samtliga avgöranden för att på så sätt sortera ut de rättsfall som är av betydelse 

för denna framställning.   

 Det kommer även att vara nödvändigt att studera litteratur på området. Det 

finns ett mycket begränsat utbud av litteratur som berör EES-samarbetet. De mer 

omfattande framställningar som finns är främst från 1990-talet. Endast ett fåtal böcker 

har skrivits på området under senare tid. Däremot finns det ett mer omfattande utbud av 

nyare vetenskapliga artiklar. Dessa kommer att utgöra ett viktigt komplement till den 

studie av rättsfall som nämnts ovan.   

 Avslutningsvis ska nämnas att det även finns en del offentligt tryck från 

EES-staterna som kan ha relevans för denna framställning. Den främsta publikationen på 

området är den mycket omfattande utredning som Norges regering låtit göra angående 

det norska EES-medlemskapet. Även vissa andra offentliga publikationer från Norge 

kommer att studeras inom ramen för arbetet med denna uppsats.  Givetvis finns det 

publikationer från de andra EES-staterna som skulle kunna vara relevanta för denna 

uppsats. I förhållande till Island finns emellertid en språkbarriär som begränsar 

möjligheterna att studera offentligt tryck. Beträffande Liechtenstein är det svårt att få tag 

på relevant material, då mycket lite finns publicerat elektroniskt och då i princip inga 

offentliga publikationer därifrån distribueras till svenska bibliotek. Av dessa anledningar 

får det sägas vara motiverat att avgränsa studien till norskt material i detta avseende.    
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2 Beskrivning av EES-samarbetet  

2.1 Historik 

2.1.1 Långtgående ambitioner på kontinenten 

I efterkrigstidens Europa började tanken på ett fördjupat mellanstatligt samarbete, att på 

allvar konkretiseras. Startskottet för denna utveckling var bildandet av Kol- och 

stålunionen år 1952. Denna samarbetsorganisation bestod av Frankrike, Belgien, 

Luxemburg, Italien, Nederländerna och Västtyskland. 2 Effekterna av samarbetet 

bedömdes som goda, och medlemsstaterna började ganska snabbt att planera ett djupare 

samarbete. Undertecknandet av Romfördraget år 1957, som upprättade den Europeiska 

ekonomiska gemenskapen (EEG), blev en viktig milstolpe i detta sammanhang. 

Upprättandet av gemenskapen innebar att man grundlade ett mellanstatligt samarbete som 

var unikt i den bemärkelsen att det var mycket långtgående. I och med Romfördraget, 

enades de stater som ingick i gemenskapen om att bilda en gemensam marknad med fri 

rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Som ett led i detta ingick även 

upprättandet av en tullunion.3  

2.1.2 Mer avvaktande inställning i övriga Europa 

Många västeuropeiska stater saknades emellertid i gemenskapen. I slutet av 1950-talet 

fanns det heller inte några planer på att dessa stater skulle ansluta sig till den. Även i de 

västeuropeiska länder som inte ingick i EEG, var man vid denna tidpunkt av den 

uppfattningen att mellanstatliga ekonomiska samarbeten hade blivit allt mer 

betydelsefulla. Man ansåg däremot inte att sådant samarbete skulle ske på ett så 

djupgående sätt som var fallet i EEG. Frihandel sågs däremot som ett alternativ till en 

gemensam marknad. Danmark, Norge, Portugal, Storbritannien, Schweiz, Sverige och 

Österrike, kom därför år 1960 att bilda European Free Trade Associaton (EFTA). I och 

med bildandet av EFTA, infördes frihandel mellan dessa länder. EFTA kom senare att 

utökas med Island (1970), Finland (1986)4 och Liechtenstein (1991). Trots att dessa stater 

senare anslöt sig till frihandelsorganisationen, stod det dock ganska tidigt klart att den 

gemensamma marknaden framstod som mer lockande för vissa stater jämfört med 

frihandelsavtalet. Den 1 januari 1973 lämnade Danmark och Storbritannien EFTA för att 

istället bli medlemmar av Europeiska gemenskapen (EG)5. Även Norge hade planerat att 

                                                 
2 Waller-Thody, Historical introduction to the European Union, s. 1.  
3 Ibid. s. 11 f.  
4 Finland hade emellertid varit associerad medlem ända sedan 1961. 
5 År 1967 ersattes beteckningen EEG av EG.  
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ansluta sig till gemenskapen vid detta tillfälle, men kom att kvarstå i EFTA, efter att 

norrmännen röstat emot ett EG-medlemskap i en folkomröstning. 1985 blev Portugal EG-

medlem och 1995 blev ett dystert år för EFTA:s medlemsstatistik då Finland, Sverige och 

Österrike lämnade frihandelsorganisationen till förmån för EU. Kvar i EFTA fanns nu 

enbart Island, Liechtenstein Norge och Schweiz, och sedan 1995 har inte heller några 

förändringar skett i detta avseende.6 En avgörande förändring av förutsättningarna för 

EFTA, inträffade emellertid redan 1994, då EES-avtalet trädde i kraft.    

2.1.3 EES-avtalet medför avgörande förändringar 

I och med ikraftträdandet av EES-avtalet, uppnådde Sverige, Finland, Norge, Island, 

Liechtenstein och Österrike, en nära associering till EU genom att även dessa stater kom 

att omfattas av gemenskapens inre marknad. Det var dock inte frågan om något 

medlemskap i unionen. Tanken var att även Schweiz skulle ratificera EES-avtalet. Sedan 

schweizarna röstat nej till anslutning i en folkomröstning, har någon ratificering 

emellertid aldrig blivit aktuell. För tydlighetens skull ska dock sägas att Schweiz 

fortfarande är medlem i EFTA. För Sveriges, Finlands och Österrikes del, blev tiden som 

EES-stater endast ett år lång. Att avtalet enbart var i kraft under mycket begränsad tid, 

bör dock inte nödvändigtvis ses som någonting negativt. En stor del av den anpassning 

som var nödvändig för ett EU-medlemskap, hade nämligen gjorts redan inför EES-

avtalets ikraftträdande. 7 Även Norge hade planerat att ansluta sig samtidigt, men fick 

avstå efter att norrmännen ytterligare en gång sagt nej till medlemskap i en 

folkomröstning.8 På Island blev frågan om EU-medlemskap plötsligt mycket aktuell, efter 

att landets banksystem kollapsat som en följd av 2008 års finanskris. Ett EU-medlemskap, 

med ett införande av euron som valuta, sågs av många som en nödvändig lösning för att 

komma till rätta med landets ekonomiska problem. I juli 2009 ansökte den isländska 

regeringen om EU-medlemskap. I skrivande stund (maj 2013) är det emellertid högst 

osäkert om medlemskapsförhandlingarna kommer att kunna slutföras. Den nya regering 

som tillträtt efter parlamentsvalet i slutet av april, har beslutat att göra uppehåll i 

förhandlingarna. Enligt regeringen kommer förhandlingarna endast återupptas om folket 

ger sitt stöd till detta i en folkomröstning. 

                                                 
6 Nationalencyklopedin, uppslagsord EFTA.  
7 Bernitz, Sverige och Europarätten, s. 82 ff.  
8 Europautredningen, s. 59.  
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2.1.4 Utvecklat EU har inverkat på EES-samarbetet 

Sedan den 1 januari 1994, då EES-avtalet trädde i kraft, har mycket hänt med EU-

samarbetet. Antalet medlemsstater har vuxit, men även de områden som omfattas av 

samarbetet, har ökat i en mycket betydande omfattning. Detta har haft en avsevärd 

påverkan även på EES-samarbetet. Som kommer att beskrivas närmare nedan, bygger 

utvecklingen av EES-samarbetet på att man fogar EU-rättsakter till EES-avtalet. År 1992 

fanns 1842 sådana rättsakter fogade till EES-avtalet. År 2010 var siffran uppe i 8311.9 

Längre fram i framställningen kommer att framgå att EU:s utvidgning till att omfatta allt 

fler sakområden, har fått konsekvenser för EES-staternas samarbete med unionen. 

2.2 EES-avtalet 

2.2.1 Avtalets allmänna karaktär samt viktiga skillnader mot EU 

EES-avtalet är en traktat mellan EU å ena sidan och Norge, Island och Liechtenstein å 

den andra. Som kommer att framgå av den fortsatta framställningen, har EES-samarbetets 

karaktär förändrats genom åren, men ursprungligen hade samarbetet, till skillnad från det 

överstatliga EU, tydliga mellanstatliga drag. Överstatligheten i EU-samarbetet utgörs till 

stora delar av att medlemsstaterna, genom EU-fördragen, har upprättat lagstiftande 

institutioner. Delar av den nationella lagstiftningsmakten har således överförts till EU. 

Utmärkande för traditionellt mellanstatliga samarbeten är, bland annat, att de stater som 

ingår i dessa, enhälligt måste besluta om att utöka samarbetets omfattning. I dessa fall har 

det således inte skett någon överflyttning av lagstiftningsmakt.10 Den uppbyggnad som 

EU har, medför svårigheter med att inordna unionen i folkrättens begreppsbildningar. 

Samarbetsformen passar helt enkelt inte in i de förklaringsmodeller som traditionellt 

används inom detta rättsområde. Man brukar därför tala om att EU är ett folkrättsligt 

institut sui generis (av egen karaktär).11 Av denna anledning har EU-samarbetet allt mer 

fasats ut från den folkrättsliga doktrinen, och istället börjat behandlas inom ett eget 

juridiskt delområde.  

 EES-avtalet medför inte någon överflyttning av lagstiftningsmakt från de 

stater som är en del av avtalet. Det finns därför inte några lagstiftande institutioner i 

förhållande till EES-staterna. Om avtalsstaterna vill utöka samarbetet måste de enhälligt 

komma överens om det.12 Senare i denna framställning ska visserligen visas att EES-

                                                 
9 Europautredningen, s. 107. 
10 Sejersted, EØS-rett, s. 84. 
11 Bring, Sverige och folkrätten, s. 21. 
12 Sejersted, EØS-rett, s. 178. 
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staterna i praktiken har ett begränsat inflytande i fråga om att utöka samarbetet. På ett 

formellt plan är det emellertid fortfarande frågan om att avtalsstaterna enhälligt beslutar 

om att förändra samarbetet. Av dessa anledningar finns det fog för uppfattningen att i 

grunden se på EES-samarbetet som ett mellanstatligt samarbete som regleras 

traktaträttsligt.       

2.2.2 Avtalets omfattning 

EES-avtalet är mycket omfattande i fråga om de politiska områden som det täcker in. En 

utgångspunkt när man framförhandlade avtalet var att knyta EES-staterna till EU:s inre 

marknad. Av denna anledning har den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och 

kapital, en given plats i EES-avtalet. I praktiken har avtalet kommit att omfatta ett mycket 

stort antal sakområden, och det är idag lättare att peka ut de områden som är undantagna 

från EES-samarbetet, än de som ingår däri. Två områden som tydligt faller utanför 

samarbetet är EU:s gemensamma jordbruks- och fiskepolitik. Dessutom ingår inte 

valutasamarbetet, tullunionen och biståndspolitiken. Den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken, samt EU:s rättsliga samarbete, är ytterligare exempel på frågor som 

inte ingår i EES-samarbetet.13 Gällande dessa frågor bör dock förtydligas att de ändå kan 

ha betydelse för EES-staternas del. Anledningen till detta är att dessa stater, samt 

Schweiz, ingår i Schengensamarbetet samt omfattas av Dublinförordningen. De enskilda 

EES-staterna har slutit bilaterala avtal, utanför EES-avtalets ramar, med EU gällande 

dessa samarbeten. 

2.2.3 EFTA-institutionerna  

De institutioner som har betydelse för lagstiftningsprocessen inom EES-samarbetet, 

kommer att behandlas under nästa rubrik. Här ska några ord sägas om den rättsliga grund 

som EFTA-domstolen och EFTA:s övervakningsmyndighet (ESA14), vilar på. EFTA 

kommer här in i bilden som institutionell samarbetsorganisation. EES-staterna har valt att 

använda sig av EFTA för att upprätta de institutioner som är nödvändiga för att få till 

stånd ett välfungerande EES-samarbete.  

 Av artikel 108(1) i EES-avtalet, framgår att EES-staterna ska inrätta en 

övervakningsmyndighet, med uppgift att säkerställa konventionsstaternas efterlevnad av 

EES-avtalet. Övervakningsmyndigheten ska ha samma funktion som EU-kommissionen 

har i förhållande till sina medlemsstater när det gäller att se till att dessa följer sina 

                                                 
13 Bernitz, Sverige och Europarätten, s. 88 f. 
14 Förkortningen, som används i officiella sammanhang, är skapad efter myndighetens engelska namn, 

EFTA surveillance authority.  
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åtaganden enligt EU-fördragen.15   

 Artikel 108(2) i EES-avtalet stadgar att EFTA-domstolen är behörig att 

meddela förhandsavgöranden på begäran av nationella domstolar i tolkningsfrågor som 

rör EES-avtalet. Domstolen har dessutom behörighet att döma i övervakningsärenden 

mellan ESA och en enskild EES-stat. Domstolen är även behörig att döma i tvister olika 

EES-stater emellan. I de två senare fallen är domstolens avgörande bindande för parterna. 

I frågan om förhandsavgöranden finns det däremot inte, till skillnad mot vad som gäller 

inom EU, någon formell skyldighet för den hänskjutande nationella domstolen att följa 

EFTA-domstolens domar. Ytterligare en viktig skillnad är att det är frivilligt för de 

nationella domstolarna i EES-staterna att begära förhandsavgöranden från EFTA-

domstolen. Inte ens slutinstanserna är skyldiga att konsultera EFTA-domstolen i fall 

tolkningsproblem uppstår kring en viss fråga.16   

 Somliga skulle kunna invända att eftersom EFTA-domstolens 

förhandsavgöranden inte är bindande, deras betydelse för rättsutvecklingen är begränsad. 

Mot en sådan invändning talar emellertid att EES-staterna i praktiken agerar som om 

förhandsavgörandena vore bindande.17 Detta kan inte sägas vara särskilt förvånande. 

Även om det inte föreligger någon formell bundenhet för de nationella domstolarna i detta 

avseende, kvarstår det faktum att EFTA-domstolen har ensamrätt på att skapa ny EES-

rättslig praxis. Dess avgöranden får därför, trots avsaknaden av formell bundenhet, en 

central betydelse för den framtida tillämpningen av EES-rätten i de nationella 

domstolarna. Dessutom visar erfarenheten att EFTA-domstolens förhandsavgöranden 

kan bli mycket betydelsefulla. Som kommer att framgå av den fortsatta framställningen, 

har vissa mycket centrala företeelser inom EES-rätten, som exempelvis statsskadeståndet, 

uppkommit genom domstolens förhandsavgöranden.  

2.2.4 ESA-/domstolsavtalet  

EES-staterna har valt att reglera den närmare uppbyggnaden av domstolen och 

övervakningsmyndigheten, genom en särskild traktat som de slutit mellan sig (i 

fortsättningen benämnt domstols-/ESA-avtalet).18 Detta avtal innehåller främst 

institutionella bestämmelser rörande de två organen. Artikel 3 innehåller emellertid en 

bestämmelse om hur ESA och domstolen ska förhålla sig till EU-domstolens rättspraxis. 

                                                 
15 Sejersted, EØS-rett, s. 144. 
16 Artikel 34 i ESA-/domstolsavtalet. 
17 Europautredningen, s. 210  
18 Sejersted, EØS-rett, s. 92. 
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Denna artikel kommer att behandlas närmare längre fram.19  

 Ur ett strikt formellt perspektiv utgör EES-avtalet en traktat och domstols-

/ESA-avtalet, en annan. I praktiken är dock dessa två traktater ganska väl 

sammanflätande; bland annat genom att artikel 50 i domstols-/ESA-avtalet föreskriver att 

i de fall en part frånträder EES-avtalet, även domstols-/ESA-avtalet ska upphöra att gälla 

i förhållande till den parten.  

2.3 Lagstiftningsprocessen 

2.3.1 Inledning 

EES-samarbetet står under ständig inverkan av nya rättsakter i form av förordningar och 

direktiv som härrör från EU. En översiktlig illustration över hur lagstiftningsprocessen 

inom EU förhåller sig till EES-samarbetet, kan göras på följande vis: 

I. Kommissionen lägger fram förslag till ny lagstiftning. 

II. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar att anta den föreslagna rättsakten. 

III. EES-staterna beslutar enhälligt om att den antagna rättsakten ska föras in i EES-

avtalet. 

IV. EES-staterna genomför rättsakten i sin nationella lagstiftning.20 

Nedan ska de olika stegen i processen förklaras närmare.  

2.3.2 Lagstiftningsprocessen i EU 

Lagstiftningsprocessen finns reglerad i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF). Det finns ett antal olika lagstiftningsförfaranden beroende på vilket område man 

lagstiftar. EES-staternas ställning är dock den samma oavsett vilket förfarande som 

tillämpas. Vanligast är att man använder sig av det ordinarie lagstiftningsförfarandet, i 

enlighet med artikel 294 FEUF. Kortfattat kan sägas att detta förfarande innebär att 

Europaparlamentet och Ministerrådet, gemensamt beslutar om ett lagförslag ska antas 

eller inte. På de flesta sakområden, har kommissionen ensamrätt på att lägga fram 

lagförslag.  

2.3.3 EES-staternas inflytande 

Av det som sagts i föregående stycke, följer att EES-staterna inte har något inflytande alls 

i beslutsprocessen kring ny lagstiftning. Anledningen till detta är att dessa stater inte finns 

                                                 
19 Se nedan, 3.1.1. 
20 Detta är alltid fallet i Norge och Island som har dualistiska rättssystem. I Liechtenstein, där ett 

monistiskt synsätt tillämpas, är detta moment emellertid inte en nödvändighet för att lagstiftningen ska bli 

gällande (mer om detta nedan).  
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representerade i varken Europaparlamentet eller Ministerrådet. Det enda stadium där 

dessa stater överhuvudtaget har möjlighet att utöva ett visst inflytande, är då 

kommissionen arbetar fram förslag till ny lagstiftning. När kommissionen utarbetar sina 

lagstiftningsförslag, ska den inhämta yttranden utifrån. Under detta stadium av 

lagstiftningsprocessen, har EES-staterna möjlighet att inge synpunkter på ett lagförslag.21 

När EES-staterna utnyttjar denna möjlighet, brukar man tala om att de använder sig av 

decision shaping.22   

2.3.4 Inkorporering i EES-avtalet 

En förutsättning för att ny EU-rättsakt ska kunna bli gällande även i EES-staterna, är att 

den införlivas med EES-avtalet. Detta förfarande finns reglerat i artikel 102 i EES-avtalet. 

Ett första steg i denna process är att avgöra vilka av EU:s rättsakter som är relevanta även 

för EES-samarbetet. Ur en formell synvinkel görs detta arbete på följande sätt. Om EU 

anser att en rättsakt är av betydelse för EES-samarbetet, förser man den med märket: text 

av betydelse för EES.  Den bedömning som EU gör i detta avseende är emellertid inte 

rättsligt bindande för EES-staterna. Det bör tilläggas att EU inte tillhandahåller någon 

sammanställning av rättsakter som man funnit EES-relevanta. Till detta ska läggas att EU 

inte underrättar EES-staterna om nya EES-relevanta rättsakter.  En stor del av arbetet med 

att identifiera EES-relevanta rättsakter får därför göras i EFTA-sekretariatet samt i dess 

underkommittéer, som arbetar i nära samarbete med nationella myndigheter i EES-

staterna. EFTA:s medarbetare går igenom de rättsakter som finns publicerade i EU:s 

officiella tidning för att avgöra vilka som kan ha relevans för EES. Därefter låter EFTA-

sekretariatet de enskilda EES-staterna yttra sig i fråga om rättsaktens relevans för EES-

samarbetet.23  

 Ur ett mer praktiskt perspektiv ska framhävas att EES-staterna ofta har en 

ganska god uppfattning om en planerad rättsakt kan sägas vara EES-relevant eller inte. 

Som redan nämnts, ligger det lilla inflytande som EES-staterna har, i den fas då en ny 

rättsakt förbereds. För att kunna dra nytta av denna möjlighet att påverka, krävs därför att 

staterna håller sig välinformerade om vilka lagstiftningsförslag EU-kommissionen 

planerar att komma med samt att man redan på ett tidigt stadium skapar sig en uppfattning 

om i vilken mån dessa kan tänkas vara EES-relevanta.24   

                                                 
21 Sejersted, EØS-rett, s. 176.  
22 Europautredningen s. 378. 
23 Europautredningen, s. 93 ff.  
24 Ibid. 
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 Historiskt har det förelegat en stor enighet mellan EU och EES-staterna i 

fråga om vilka rättsakter som ska anses vara EES-relevanta.25 På senare tid har emellertid 

EU börjat ge uttryck för att oenigheten har ökat i denna fråga.26 Det finns inte tillgång till 

någon juridisk tvistelösning i fall oenigheten mellan EU och EES-staterna skulle bestå. I 

ett sådant fall är parterna hänvisade till att läsa frågan på politisk väg. 

Ett exempel på en rättsakt som vållat stor oenighet mellan EU och EES (i första i förhållande till Norge) är 

EU:s förordning 1007/2009 som förbjuder handel med sälprodukter. EU hävdar att förordningen är EES-

relevant då den påverkar varors fria rörlighet samtidigt som Norge hävdar motsatsen. Norge, som har en 

lång tradition av säljakt och som exporterar säl till EU-länder, vägrar emellertid att tillerkänna förordningen 

EES-relevans. Något förhandlingsutrymme tycks inte heller finnas på denna punkt. Den norska regeringen 

bedriver dessutom ett intensivt arbete för att få förordningen upphävd, då man menar att den innebär ett allt 

för ingripande handelshinder mellan Norge och EU. För tillfället är förordningen, efter begäran av Norge 

(och med stöd från Island), föremål för WTO:s27 tvistelösningsförfarande.  För en EU-stat hade det inte 

varit möjligt att motsätta sig en EU-förordning med hjälp av detta angreppssätt. Å andra sidan kan det 

tänkas att någon förordning överhuvudtaget aldrig hade kunnat komma till stånd om Norge varit EU-

medlem, och motsatt sig förordningen under förhandlingsarbetet i EU.    

Mer problematisk kan situationen bli i det fallet EES-staterna sinsemellan har svårigheter 

med att uppnå enighet i fråga om införlivandet av en rättsakt som klart omfattas av EES-

samarbetet och där samtliga parter är överens om att det är frågan om en rättsakt med 

EES-relevans. För första gången i EES-samarbetets historia ser en sådan situation i 

skrivande stund (våren 2013) vara på väg att inträffa.28 Detta i och med att Norge vägrar 

att godta EU:s tredje postdirektiv.29 De två tidigare postdirektiven30 har införlivats både i 

EES-avtalet och i norsk rätt. Den kritik som nu har uppstått mot det tredje direktivet 

handlar främst om att det föreskriver att medlemsstaterna ska konkurrensutsätta 

distributionen av all post, inklusive brev som väger mindre än 50 gram.31 I och med att 

reservationsrätten enligt artikel 102 i EES-fördraget aldrig tidigare har tillämpats, råder 

det en viss osäkerhet kring vilka effekterna av en reservation skulle bli. Klart är att en 

                                                 
25 Ibid.  
26 SWD (2012) 425 final, s. 5.  
27 WTO står för World Trade Organisation.  
28 http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2008/mars/tredje-

postdirektiv.html?id=522963 (hämtad 2013-03-28). 
29 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring i direktiv 

97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster. 
30 Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler 

för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på 

tjänsterna samt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/39/EG av den 10 juni 2002 om ändring av 

direktiv 97/67/EG för att ytterligare stärka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen.  
31 Se arbeidsnotat nr. 23/09 för en utredning av frågan. 

http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2008/mars/tredje-postdirektiv.html?id=522963
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2008/mars/tredje-postdirektiv.html?id=522963
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reservation skulle leda till att ingen EES-stat kunde genomföra direktivet. Beträffande 

frågan om en reservation skulle leda till att även de två tidigare postdirektiven skulle sluta 

gälla i fall Norge reserverade sig mot det tredje, eller om enbart det tredje direktivet skulle 

påverkas, tycks meningarna var mer delade.32   

 Vanligare är att oenighet uppstår till följd av att en eller två EES-stater vill 

fördjupa EES-samarbetet på områden som anses falla utanför den inre marknaden. 

Exempelvis har Norge velat se en EES-anslutning till EU:s direktiv om icke-

diskriminering, vilket Island och Liechtenstein motsatt sig.33 Eftersom det krävs 

enhällighet mellan EES-staterna för att genomföra en EU-rättsakt, har dessa direktiv inte 

kunnat införlivas i EES-avtalet.   

 Att det traditionellt föreligger en bred enighet mellan EES-staterna och EU 

i fråga om rättsakters EES-relevans, kan givetvis ses som ett resultat av att samarbetet 

fungerar på ett effektivt sätt. Samtidigt får man inte glömma bort att storleksförhållandena 

mellan EU och EES, påverkar de politiska förutsättningarna i detta sammanhang. Det 

mest troliga är att om EES-staterna i allt för stor utsträckning skulle börja obstruera sig 

mot EU-lagstiftning som har relevans för den inre marknaden, risken skulle vara att EU 

helt enkelt valde att säga upp EES-avtalet.  

2.3.5 Genomförande i nationell rätt 

Efter att EU-rättsakterna har införlivats i EES-avtalet, ankommer det på de enskilda 

avtalsstaterna att se till att rättsakterna även blir nationellt genomförda. Av artikel 7 i 

EES-fördraget framgår motsatsvis att inga EES-rättsakter, inte ens förordningar, kan få 

direkt effekt.34 Alla rättsakter måste därför genomföras på nationell nivå för att bli giltiga. 

I Norge och Island, råder samma dualistiska synsätt som i Sverige i förhållande till 

folkrättsliga traktater. För att dessa ska bli gällande i den nationella rättsordningen, krävs 

därför att de införlivas i den. Norge och Island är skyldiga att göra detta i enlighet med 

artikel 7 i EES-fördraget. Detta kan göras antingen genom hänvisning (att man i en 

nationell rättsakt hänvisar till hela eller delar av traktaten), eller omskrivning (då man 

                                                 
32 Oversikt over mulige konsekvenser av norsk reservasjon mot EU:s tredje postdirektiv, s. 6 ff.  
33 Europautredningen, s. 94 
34 Méndez-Pineda, EC and EEA law: a comparative study of the effectiveness of European law, s. 163 ff. 

Detta synsätt, som får sagas vara det etablerade, återfinns även hos Graver (Mission Impossible: 

Supranationality and National Legal autonomy in the EEA agreement), Harbo, The European Economic 

Area Agreement: A case of legal pluralism, med flera. Baudenbacher (Between homogeneity and 

independence) menar däremot att direkt effekt i viss utsträckning finns även inom EES-rätten. 

Baudenbachers synsätt är starkt präglat av den monistiska rättstraditionens syn på folkrättsliga åtaganden 

och är svårt att tillämpa i förhållande till stater med dualistiska rättssystem.      
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utformar den nationella lagstiftningen på så sätt att den täcker in det som följer av 

traktaten). Artikel 7 i EES-fördraget, föreskriver att förordningar ska införlivas genom 

hänvisning, samtidigt som den överlåter åt konventionsstaterna att avgöra hur ett direktiv 

ska genomföras i den nationella rätten. Eftersom tanken är att förordningar ska gälla 

direkt och att direktiv ska omvandlas till nationell lag, framstår utformningen av artikel 7 

i EES-fördraget, som naturlig. Det bör dock understrykas att de rättsakter som genomförs 

som en följd av EES-samarbetet i Norge och Island, alltid får ställning som lag, eller 

förordningar (i den nationella betydelsen). I den interna rätten, får därför EU:s 

förordningar och direktiv samma ställning.35 Det ska även nämnas att protokoll 35 till 

EES-avtalet, ålägger avtalsstaterna att, vid händelse av konflikter mellan nationell rätt 

och EES-rätt, införa lagbestämmelser som anger att EES-rätten ska ha företräde.   

 I Liechtenstein tillämpas istället ett monistiskt synsätt. Enligt detta synsätt 

kan traktat bli gällande som nationell rätt, utan att de införlivats i den egna 

rättsordningen.36 Det är därför möjligt att en EES-införlivad förordning får giltighet utan 

att den har tagits in i någon av Liechtensteins egna lagar. Här föreligger därför större 

likheter gällande förordningars direkta effekt, än vad som är fallet i förhållande till Norge 

och Island. Fortfarande måste man emellertid komma ihåg att det är fråga om ett 

mellanstatligt samarbete, och frågan om ge en förordning direkt effekt är beroende av hur 

den enskilda statens rättsordning är utformad. Inom EU gäller förordningars direkta effekt 

i samtliga medlemsstater, det vill säga även i de stater där man har ett dualistiskt synsätt. 

2.3.6 Försenat genomförande  

EU-kommissionen har på senare tid uttalat att den anser att EES-staterna är för 

långsamma i genomförandet av EU:s rättsakter. Som ett exempel kan nämnas att dessa 

stater behöver i genomsnitt 341 dagar extra, jämfört med EU-länderna, för att genomföra 

direktiv på miljörättens område 37 I viss mån kan detta sägas vara förståeligt. 

Genomförandeprocessen innehåller trots allt fler moment för EES-staterna än vad som är 

fallet för EU-länderna. I viss utsträckning är det dessutom problematiskt att EES-staterna 

har en skyldighet att genomföra vissa EU-rättsakter, samtidigt som dessa stater måste 

uppnå enighet mellan sig för att genomförandet ska kunna bli verklighet. Samtidigt måste 

man beakta att denna fördröjning kan medföra att rättsläget blir oenhetligt mellan EU-

länder å ena sidan och EES-staterna å den andra.   

                                                 
35 Graver, Mission impossible: Supranationality and legal autonomy in the EEA agreement, s. 77. 
36 Baudenbacher, If not EEA state liability, then what? s.353.   
37 SWD (2012) 425 final, s. 8. 
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 Ett fall där det har blivit tydligt att en sådan oenhetlighet föreligger, är i 

fråga om insättningsgarantidirektivet. I EU-länderna har insättningsgarantidirektivet från 

199438 ersatts med ett nytt.39 Det nya direktivet är emellertid ännu inte genomfört i EES-

staterna. I domen i det så kallade Icesave-målet40, har EFTA-domstolen pekat på en rad 

brister i det gamla direktivet, som får anses ha avhjälpts, eller i vart fall förminskats i och 

med det nya direktivet. I och med utslaget i Icesave, kan man misstänka att EU-

kommissionen kommer att börja utöva påtryckningar för att få EES-staterna att 

genomföra det nya insättningsgarantidirektivet. 

2.4 Nya utmaningar i och med Lissabonfördraget 

2.4.1 Uppdelning mellan överstatligt och mellanstatligt 

Innan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009, beskrevs EU-samarbetet 

ofta som bestående av tre pelare.41 Den första pelaren utgjordes av Europeiska 

gemenskapen, som var ett överstatligt samarbete. Under denna pelare sorterade de 

traditionellt EU-relaterade frågorna, som bland annat jordbruk, fiske, handel och 

konkurrens. Den andra pelaren handlade om den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken och inom den tredje pelaren rymdes frågor gällande straffrättsligt och 

polisiärt samarbete. Till skillnad från den första pelaren, var samarbetet inom de två andra 

pelarna av mellanstatlig karaktär. Detta innebar flera viktiga skillnader mot den första 

pelaren. I och med att det var frågan om ett mellanstatligt samarbete, fick inte EU:s 

institutioner den ställning som de hade inom den första pelaren. Istället var det 

medlemsstaterna själva, genom Ministerrådet, som till största delen påverkade dessa 

samarbeten. Detta innebar att Europeiska kommissionen och Europaparlamentet inte hade 

något inflytande över lagstiftningsprocessen inom ramen för dessa samarbeten. Inte heller 

hade EU-domstolen någon behörighet att döma i dessa frågor.42  

2.4.2 Problem med omfattande mellanstatlighet 

Mot slutet av 1990-talet uttalades i allt större omfattning kritik mot pelarstrukturen. 

Kritiken handlade framförallt om att frågor rörande gränskontroll, asyl och migration 

samt civilrättsligt samarbete, behandlades inom den tredje pelaren. Dessa frågor ansågs 

                                                 
38 Europaparlamentets och Rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av 

insättningar.  
39 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 

94/19/EG om garanti för system med insättningar, vad täckningsnivån och utbetalningsfristen.  
40 Dom av den 28 januari 2013 i mål E-16/11, ESA mot Island.  
41 De tre pelarna kommer från en jämförelse med ett grekiskt tempel, vars tak bärs upp av ett antal pelare.  
42 Grönning, m.fl. EU: Konstitution, institution, jurisdiktion, s. 48 ff.  
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av många höra till de mer centrala inom EU-samarbetet. Den tredje pelarens 

mellanstatliga uppbyggnad sågs som ett hinder för utvecklingen av ett fördjupat 

samarbete på dessa områden, inte minst mot bakgrund av det växande antalet 

medlemsstater.43 När Amsterdamfördraget trädde i kraft den 1 maj 1999, kom därför 

dessa områden att flyttas från den tredje till den första pelaren.44 Trots denna 

överflyttning, fortsatte frågor gällande gränskontroll, asyl och migration samt 

civilrättsligt samarbete, att inta en särställning även i Amsterdamfördraget. Översiktligt 

kan sägas att förändringarna medförde att kommissionen fick ensamrätt på att lägga fram 

lagförslag även inom dessa områden. Denna ensamrätt var emellertid inskränkt i och med 

att varje medlemsstat kunde begära att kommissionen skulle lägga fram ett visst 

lagförslag och att kommissionen då var skyldig att ta upp begäran till prövning. 

Amsterdamfördraget innehöll även förändringar i beslutsförfarandet i de här aktuella 

frågorna. I och med fördraget blev det möjligt för medlemsstaterna att fatta beslut med 

kvalificerad majoritet på dessa områden. För att detta skulle kunna bli aktuellt krävdes 

emellertid ett enhälligt beslut från medlemsstaterna om att man skulle tillämpa 

förfarandet med majoritetsbeslut.45 Således var förändringarna relativt begränsade även 

på denna punkt. En mer betydelsefull skillnad som följde av Amsterdamfördragets 

ikraftträdande var däremot att EG-domstolen fick behörighet att döma i frågor hänförliga 

till dessa områden.  

 När Lissabonfördraget trädde i kraft, försvann de tre pelarna och samtliga 

delar av EU-samarbetet kom att regleras inom ramen för ett och samma fördrag. Olika 

beslutsförfaranden i olika typer av frågor tillämpas även med Lissabonfördraget, men 

skillnaden mellan överstatliga och mellanstatliga EU-samarbeten har upphört.46 

2.4.3 EES-staternas mellanstatliga avtal med EU 

För EES-samarbetets del är värt att notera att detta kan innefatta endast de frågor som 

tidigare låg inom EU:s första pelare. Ganska snart efter det att EES-avtalet hade trätt i 

kraft, började EES-staterna emellertid att ingå avtal med EU rörande frågor som föll 

utanför den första pelaren. Dessa avtal innebar inte någon utvidgning av EES-samarbetet, 

utan det var frågan om mellanstatliga samarbeten vid sidan av EES-avtalet. Detta har varit 

                                                 
43 Craig, m.fl, EU Law, s. 925 ff.  
44 Maganza, m.fl. Amsterdam Treaty: Overview and institutional aspects, s. 37 f.  
45 Artikel 67 i Amsterdamfördraget.  
46 Craig, m.fl. EU Law, s. 27 f.  
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särskilt vanligt i frågor rörande frihet, säkerhet och rättvisa.47 När dessa 

samarbetsområden reglerades inom den tredje pelaren, var det frågan om mellanstatliga 

samarbeten både mellan EU-länderna, men också i förhållande till EES-staterna 

respektive EU. Både EU- och deltagande EES-länder intog därför samma ställning inom 

ramen för dessa samarbeten. På denna punkt har emellertid förutsättningarna förändrats i 

och med avskaffandet av pelarstrukturen och ökningen av överstatlighet inom EU-

samarbetet. För Schengensamarbetets del, skedde förändringen redan genom 

Amsterdamfördragets ikraftträdande.48 Med Lissabonfördraget har sedermera även resten 

av de samarbetsområden som tidigare var mellanstatliga, blivit överstatliga.49  

2.4.4 Ojämnvikt mellan EU, respektive EES-staterna 

Även om frågor rörande frihet, säkerhet och rättvisa har blivit överstatliga för EU-

ländernas del, regleras dessa fortfarande på mellanstatlig nivå i förhållande till EES-

staterna. Som exempel på detta kan nämnas Schengensamarbetet50 och den reglering som 

finns i den så kallade Dublin II-förordningen51 beträffande vilket medlemsland som ska 

pröva en asylansökan, att användas. Island, Liechtenstein och Norge deltar i båda av dessa 

samarbeten genom associeringsavtal med EU. Även Schweiz deltar i dessa samarbeten 

genom sådana avtal.  

Totalt är det sex olika traktat som reglerar dessa staters förhållande till de två samarbeten som här är 

aktuella. Norge och Islands förhållande till Schengen och Dublin II-förordningen regleras i två olika avtal.52 

I Liechtenstein har man en lång tradition av associering till Schweiz beträffande gränsskydd och 

kringliggande frågor. Efter att Schweiz anslutit sig till dessa samarbeten, har sedermera även Liechtenstein 

gjort så.5354  

                                                 
47 Uppgifterna kommer från EU:s traktatdatabas som finns tillgänglig på: 

http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do. Slagningar har gjorts på Norge, Liechtenstein och 

Island för att kartlägga dessa staters avtal med EU. Utöver det totala antalet traktat mellan EU och 

respektive land, har traktaternas ämnesområden samt datum för deras ingående, studerats.  
48 Elsen, Le rôle des accords de Schengen dans la construction européenne, s. 74.  
49 Craig, m.fl. EU Law, s. 27f.  
50 Regleras i ett stort antal rättsakter. Se 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_im

migration/l33020_sv.htm för en översikt.  
51 Rådet förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra 

vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har 

gett in i någon medlemsstat.  
52 Avtalet om Schengensamarbetet finns publicerat i EGT L 176, 10.7.1999, s. 36ff. Associeringsavtalet 

beträffande Dublin II-förordningen återfinns i EGT L 93, 3.4.2001, s. 40ff.  
53 Beträffande Schengensamarbetet se: EUT L 53, 27.2.2008, s. 52ff. För Dublin II-förordningen se: ibid. 

s. 5 ff.  
54 I associeringsavtalet med Schweiz skrev man in att Liechtenstein hade möjlighet att tillträda det vid 

senare tillfälle, vilket även har skett. EUT L 161, 24.6.2009, s. 8ff (Dublin II). Associeringsavtalet till 

Schengensamarbetet finns inte publicerat i EUT – se dock COM(2006) 752 final.    

http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_sv.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_sv.htm
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Att en rättslig reglering är överstatlig i förhållande till EU-länderna, och mellanstatlig i 

förhållande till EES-staterna, kan inte i sig sägas vara kontroversiellt. Hela det 

mellanstatliga EES-samarbetet bygger ju trots allt på den principen att man överför 

rättsliga regleringar från det överstatliga EU-samarbetet. För att se till att denna 

överföring fungerar tillfredställande och för att undvika oenhetliga rättstillämpningar 

mellan EU och EES-staterna, har man inrättat ESA och EFTA-domstolen.55 Dessa två 

myndigheter saknar emellertid behörighet att agera i frågor som rör EES-staternas 

bilaterala avtal med EU, till vilka Schengensamarbetet och Dublin II-förordningen hör, 

eftersom dessa rättsområden inte omfattas av EES-avtalet. För EU-ländernas del gäller 

däremot att EU-kommissionen respektive EU-domstolen numera kan agera mot 

medlemsstater som inte följer dessa regelverk på ett tillfredställande sätt.56 Vad som avses 

med att det råder ojämnvikt mellan det överstatliga respektive det mellanstatliga 

samarbetet i dessa frågor, är således att det mellanstatliga samarbetets efterlevnad, till 

skillnad från det överstatliga, inte är underställd någon myndighets- eller 

domstolskontroll.   

 Avtalen om Schengen- och asylsamarbetet föreskriver visserligen att de 

associerade staterna inom ramen för olika samarbetsgrupper ska följa utvecklingen av 

relevant rättspraxis från EU-domstolen, och att de ska sörja för att denna får genomslag i 

de nationella domstolarna. Det finns givetvis ett värde i att de stater som har anslutit sig 

till Schengensamarbetet och Dublin II-förordningen, åläggs att bevaka utvecklingen av 

rättspraxis från EU-domstolen på de här aktuella områdena. Trots detta kan man inte säga 

att samarbetskommittéerna läker den brist som avsaknaden av kontrollinstanser i 

förhållande till de associerade staterna, utgör. Det kan mycket väl tänkas uppstå 

situationer då en nationell domstol i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, ställs 

inför tolkningsproblem som är mycket svåra att lösa på ett godtagbart sätt utan vägledning 

från EU-domstolen. Det är inte tillfredställande att om ett sådant tolkningsproblem 

uppstår i en norsk domstol, domstolen är hänvisad till att lösa det på egen hand, samtidigt 

som om exakt samma problem skulle uppstå i en svensk domstol, ett förhandsavgörande 

från EU-domstolen skulle kunna inhämtas. Detta förhållande får sägas vara extra 

besvärande i fråga om Schengensamarbetet och Dublin II-förordningen, eftersom 

tolkningsfrågor som rör dessa samarbeten i många fall medför ingripande följder för 

enskilda.    

                                                 
55 Artikel 3 i ESA-/domstolsavtalet.  
56 Artikel 260 FEUF.  
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 Det finns dessutom alltid en risk för att tvister uppstår mellan parterna i 

mellanstatliga förbindelser. Det vanliga är att sådana tvister kan underställas någon form 

av domstolsprövning. Regleringen på de här aktuella områdena får därför sägas vara 

ovanlig i och med att rättsliga tvistelösningsmöjligheter saknas. Det ligger givetvis i alla 

parters intresse att det finns möjligheter att läsa eventuella tvister på juridisk i väg i den 

typ av samarbeten som det här är frågan om. Vad som är viktigt att beakta i dessa fall är 

dessutom att det är frågan om en mellanstatlig reglering som kan medföra stora 

konsekvenser för enskilda, varför möjligheten till prövning i EU-domstolen får sägas vara 

extra viktig i dessa fall. Mot bakgrund av att både EU- och EES-samarbetena 

innehåller mycket väl utvecklade domstols- och övervakningssystem, kan det givetvis 

framstå som märkligt att vissa samarbeten helt faller utanför dessa. Det hade inte inneburit 

några större praktiska svårigheter att utsträcka EFTA- eller EU-domstolens behörighet 

till att omfatta även EES-staternas deltagande i Schengensamarbetet och Dublin II-

förordningen. Anledningen till att detta inte har gjorts, torde snarare ha politiska orsaker. 

EES-samarbetet är tänkt att utgöra ett alternativ till EU-medlemskap, varför det med 

största sannolikhet skulle vara kontroversiellt om EES-staterna i slutändan ändå kommer 

att omfattas av EU-domstolens behörighet.  
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3 EU-rättens genomslag i EES-staterna 

3.1 Inledning 

3.1.1 Förutsättningar enligt EES-avtalet 

EES-avtalet ger uttryck för att det ska råda ett rättsligt samspel mellan EU- och EES-

rätten. Av den fjärde punkten i ingressen till EES-avtalet framgår att ett av dess syften är 

att skapa ett homogent EES-område. Som kommer att framgå nedan, har begreppet 

homogenitet kommit att spela en central roll för överförandet av EU-rättsliga företeelser 

till EES-rätten i EFTA-domstolens praxis i frågan om statsskadestånd.   

 EES-avtalet innehåller även bestämmelser som uttryckligen skapar rättsliga 

kopplingar mellan EU-domstolens praxis och EES-samarbetet. Artikel 6 i avtalet stadgar 

att genomförandet och tillämpningen av bestämmelserna i avtalet, i den mån dessa är 

liktydiga med dem som finns i EU-fördragen, ska ske i överensstämmelse med den praxis 

från EU-domstolen som förelåg innan undertecknandet av avtalet. Bestämmelsen öppnar 

således för att viss EU-rättslig praxis överförs till EES-samarbetet.57  

 I artikel 3(1) i domstols-/ESA-avtalet finns en bestämmelse som motsvarar 

artikel 6 i EES-avtalet, men som istället för att rikta sig till EES-staterna, tar sikte på 

EFTA-domstolens och ESA:s verksamhet. Också dessa myndigheter är därför skyldiga 

att beakta den rättspraxis från EU-domstolen som förelåg vid tiden för undertecknandet 

av EES-avtalet. I artikel 3(2) i domstols-/ESA-avtalet, stadgas dessutom att EFTA-

domstolen och ESA även ska beakta avgöranden från EU-domstolen som avkunnats efter 

avtalets undertecknande. Man har således haft det förhållandet att EES-rättens innehåll 

skulle kunna komma att påverkas av framtida avgöranden från EU-domstolen, klart för 

sig då man utformat domstolsavtalet.58   

 Att man i domstolsavtalet har öppnat för en möjlighet att låta EES-rätten 

påverkas av EU-rättens förändringar, kan knappast sägas vara förvånande. Tvärtom får 

detta anses vara en förutsättning för att EES-samarbetet ska kunna fungera i samspel med 

EU-samarbetet. EU-rätten har under lång tid starkt influerats av EU-domstolens 

avgöranden i en rad principiellt viktiga frågor.59 Även om man kan komma till den 

slutsatsen att avtalsparterna förutsett en framtida utvidgning av EES-rätten, då de 

                                                 
57 Magnússon, State liability in EEA law: towards parallelism or homogeneity, 169. 
58Haukeland Fredriksen. One market, two courts: Legal pluralism vs. homogeneity in the European 

Economic Area. s. 495.  
59 Baudenbacher, The goal of homogeneous interpretation of the law in EEA, s. 23.    
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undertecknade avtalet, är det relevant att mer i detalj analysera vilka förändringar som 

skett i praxis, och i vilken mån dessa har haft inverkan på EES-rättens omfattning. 

3.1.2 Närmare om innehållet i detta kapitel 

När den rättsliga utvecklingen inom EES-samarbetet nu ska diskuteras utifrån EFTA-

domstolens praxis, kommer detta göras med utgångspunkt i statsskadeståndet. Därutöver 

kommer skadeståndets inverkan på instituten direkt och indirekt effekt, att behandlas. För 

att få till stånd en så tydlig framställning som möjligt, kommer EFTA-domstolens att 

presenteras i kronologisk ordning. Först ska dock redogöras för EU-domstolens praxis på 

nämnda områden.  

3.2 EU-rättslig praxis 

3.2.1 Direkt effekt 

Inom EU-rätten spelar den direkta effekten en betydande roll. Ett viktigt exempel på detta 

är att förordningar har direkt tillämpbarhet i samtliga medlemsstater.60 Dessutom har EU-

domstolen i flera avgöranden, tillerkänt även andra typer av rättsakter direkt effekt. Det 

första avgörandet som är värt att nämna i detta sammanhang, kom redan år 1962 då EU-

domstolen i Van Gend en Loos61, fastslog att artiklarna i EU-fördragen kan åberopas 

direkt inför en nationell domstol. Som stöd för sin slutsats angav domstolen, bland annat, 

EU:s särpräglade rättsliga karaktär: 

"[G]emenskapen utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån staterna, låt vara på begränsade 

områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och som inte enbart medlemsstaterna utan även dessas 

medborgare lyder under. 

På samma sätt som gemenskapsrätten ålägger de enskilda förpliktelser, är den följaktligen även avsedd att 

oberoende av medlemsstaternas lagstiftning skapa rättigheter som blir en del av de enskildas rättsliga arv. 

 

Senare har EU-domstolen utsträckt principen om direkt effekt till att omfatta 

bestämmelser i direktiv, i det fallet att direktivet inte implementerats alls, alternativt 

implementerats på ett felaktigt sätt av medlemsstaten. Ett avgörande som på ett tydligt 

sätt visar detta, är van Duyn.62 För att fördrags- och direktivbestämmelser ska få direkt 

effekt, krävs att de är precisa och ovillkorliga. Detta framgår av Becker63 i frågan om 

                                                 
60 Craig, m.fl. EU Law s. 105. 
61  Dom av den 5 februari 1963 i mål C-26/62, Van Gen en Loos mot Nederländska skatteförvaltningen 

(REG, svensk specialutgåva, s. 161).  
62  Dom av den 4 december 1974 i mål C-41/74, Yvonne van Duyn mot Home Office (REG, svensk 

specialutgåva, s. 389).  
63 Dom av den 19 januari 1982 i mål C-8/81, Ursula Becker mot Finanzamt Münster-Innerstadt (REG, 

svensk specialutgåva s. 285).  
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fördragsbestämmelsers direkta effekt. I van Duyn ställde domstolen upp samma kriterier 

för direktivsbestämmelsers direkta effekt. 

3.2.2 Indirekt effekt  

Att EU-rättsakter kan ha indirekt effekt, kommer till uttryck i ett antal avgöranden från 

EU-domstolen. Det första av dessa avgöranden var von Colson64, där domstolen fastslog 

att en nationell domstol i en medlemsstat kan ha skyldighet att tolka den nationella rätten 

i ljuset av EU-rättsliga bestämmelser.65 De närmare omständigheterna i fallet är av 

betydelse för denna framställning och ska därför beröras här. Målet gällde två kvinnor i 

Tyskland som diskriminerats på grund av sin könstillhörighet i samband med att de sökt 

arbete. De sökte därför upprättelse i form av ekonomisk ersättning, vilket de hade rätt till 

enligt direktiv 76/207. Problem uppstod emellertid som en följd av att Tyskland inte hade 

implementerat direktivet på rätt sätt. Direktivet var visserligen genomfört i den tyska 

nationella lagstiftningen, men på ett sådant sätt att de drabbade kvinnorna enbart kunde 

tillerkännas ersättning för de resekostnader som de ådragit sig i samband med att de sökte 

tjänsten i fråga. Denna implementering var inte riktig, eftersom direktivet tillerkände 

diskriminerade betydligt mer långtgående ersättning än så. De diskriminerade menade, 

inför den nationella domstolen, att direktivets bestämmelser hade direkt effekt, och att de 

därför skulle tillerkännas ersättning. Den nationella domstolen valde att begära 

förhandsavgörande från EU-domstolen, som inte ansåg att direktivsbestämmelserna 

kunde ha direkt effekt eftersom de var för oprecist hållna. Domstolen fortsatte dock sitt 

resonemang genom att säga att det trots avsaknad av direkt effekt i det aktuella direktivet, 

förelåg en skyldighet för den nationella domstolen att beakta EU-rätten då den avgjorde 

målet. EU-domstolen menade att den tyska domstolen var skyldig att tolka nationell 

lagstiftning i ljuset av EU-rätten.  

 Domen i målet von Colson är tydlig i det avseendet att lösningen med att ge 

EU-rättsliga bestämmelser indirekt effekt, valdes då man inte kunde hitta någon tillämplig 

direktivsbestämmelse som var tillräckligt tydlig och precis för att den skulle kunna 

tillerkännas direkt effekt. Att ge EU-rätten indirekt effekt, är emellertid i många 

avseenden problematiskt. Exempelvis kan det saknas nationella bestämmelser som har ett 

tydligt samband med den EU-rättsliga lagstiftningen. Det kan även förhålla sig på det 

sättet att den nationella lagstiftningen, går tvärt emot de EU-rättsliga bestämmelserna. 

                                                 
64 Dom av den 10 april 1984 i mål C-14/83, Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land 

Nordrhein-Westfalen (REG, svensk specialutgåva, s. 577).  
65 Drake, Twenty years after von Colson, s. 330 ff.  
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Dessutom föreligger uppenbara förutsebarhetsproblem med att tolka nationell lagstiftning 

i ljuset av EU-rätten.66     

3.2.3 Statsskadeståndets uppkomst och funktion inom EU-rätten 

Principen om att en EU-medlemsstat kan bli skadeståndsskyldig gentemot enskilda, 

etablerades av EU-domstolen i början av 1990-talet.67 Detta skedde i det omtalade 

Francovich-målet68, som handlade om Italiens underlåtenhet att implementera 

lönegarantidirektivet.69 En italiensk arbetsgivare gick i konkurs och ett antal tidigare 

arbetstagare, bland andra Andrea Francovich, fick inte någon utdelning ur konkursboet 

för sina lönefordringar. Det fanns inte heller någon annan möjlighet för de tidigare 

arbetstagarna att få någon ersättning för den uteblivna lönen. Lönegarantidirektivet 

krävde, emellertid, av medlemsstaterna att en sådan möjlighet skulle finnas. Francovich 

väckte därför talan i italiensk domstol mot den italienska staten och yrkade på skadestånd 

för den uteblivna täckningen för lönefordringarna. Den nationella domstolen valde att 

inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen, i frågan om en sådan 

skadeståndsskyldighet kunde föreligga. EU-domstolen svarade att den italienska staten 

var ersättningsskyldig för den skada som arbetstagarna drabbats av till följt av att man 

inte hade genomfört direktivet. Till stöd för detta anförde domstolen att EU-fördragen 

innebar att man upprättat en rättsordning under vilken inte bara stater, utan även enskilda 

lydde samt att det följer av lojalitetsprincipen70 att stater som inte fullföljer sina 

gemenskapsrättsliga skyldigheter, kan åläggas skadeståndsansvar. Som förutsättningar 

för skadeståndsskyldighet, uppställde domstolen (1) att det skulle vara frågan om en 

rättsakt som gav rättigheter åt enskilda, (2) att överträdelsen var tillräckligt klar samt (3) 

att det funnits ett direkt samband mellan åsidosättandet av medlemsstatens skyldigheter 

och den skada som den enskilde drabbats av.  

 När man studerar Francovich-fallet inom ramen för denna framställning, är 

det viktigt att framhäva det sammanhang som rättsfrågan uppkom i. Lönegarantidirektivet 

gav visserligen enskilda rättigheter, men det var inte aktuellt att ge det direkt effekt, 

eftersom det var frågan om ett rättsförhållande mellan enskilda. Direktiv har enbart direkt 

                                                 
66 Hättne, EU-rättslig metod, s. 189.  
67 Van Raepenbusch, La convergence entre les régimes de responsabilité extracontractuelle de l’Union 

européenne et des États membres, s. 675f.  
68 Dom av den 19 november 1991 i de förenade målen C-6/90 och C-9/90, Andrea Francovich och Danila 

Bonifaci m.fl. mot Italien (REG, svensk specialutgåva s. 435).  
69 Rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning 

om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens. 
70 Finns numera i artikel 4(3) i fördraget om Europeiska unionen. 
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effekt i förhållande mellan enskilda och staten.71 Det gick därför inte att kräva någon 

utbetalning enligt direktivsbestämmelserna av företaget som hade gått i konkurs.  

 Att EU-domstolen har tillerkänt gemenskapsrättsakter direkt effekt, samt 

under vissa förutsättningar även indirekt effekt, ger uttryck för en princip om att EU-

rätten ska få ett effektivt genomslag i medlemsstaterna. En sådan princip tillgodoses inte 

genom statsskadestånd. Att ett skadeståndsansvar ändå ålades staten i detta fall, var 

resultatet av att det helt enkelt inte gick att låta EU-rätten få ett effektivt genomslag, till 

följd av att de aktuella direktivsbestämmelserna saknade direkt effekt.72  

 En stat kan även ådra sig skadeståndsskyldighet vid överträdelse av 

gemenskapsbestämmelser som har direkt effekt. I Brasserie du Pêcheur73 var det frågan 

om en fransk öltillverkare som, i strid med EU-fördragets förbud mot kvantitativa 

importrestriktioner, förbjöds saluföra sina produkter i Tyskland. Öltillverkaren väckte då 

talan mot den tyska staten, och yrkade på skadestånd. EU-domstolen slog fast att 

skadeståndsskyldighet förelåg trots att fördragsartiklarna i första hand riktar sig till 

medlemsstaterna och inte till enskilda. Domstolen uttalade att rätten till skadestånd var 

en följd av EU-rättens direkta effekt. Som en följd av detta ansåg domstolen att 

gemenskapsbestämmelser, i de fall som dessa gav uttryck för rättigheter, kunde vara 

direkt tillämpliga gentemot enskilda och att skadeståndsskyldighet därför kunde uppstå i 

fall medlemsstaterna inskränkt dessa rättigheter.74   

3.3 EFTA-domstolens praxis 

3.3.1 Ursprunglig betoning på betydelsen av nationellt genomförande  

EES-avtalet hade inte hunnit vara i kraft under särskilt lång tid, innan frågan om avtalets 

bestämmelser kunde ha direkt effekt, kom på tal. I Restamark75, som är det första 

avgörandet i EFTA-domstolens historia, hade ett finländskt företag importerat 

alkoholdrycker från Tyskland och Italien, i syfte att sälja dessa till restauranger i Finland. 

Då det finländska alkoholmonopolet, Alko Ab, hade monopol på denna typ av 

alkoholförsäljning, beslagtogs godset av Finlands tullverk. Bolaget, som bland annat 

menade att beslagsbeslutet stred mot artikel 16 i EES-fördraget om förbud mot statliga 

                                                 
71 Lenz, Horizontal What? Back to Basics, s. 510. 
72 Prechal, Member State Liability and Direct Effect, s. 301. 
73 Dom av den 5 mars 1996 i de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur mot 

Förbundsrepubliken Tyskland och The Queen/Secretary of  State for Transport, ex parte Factortame m.fl. 

(REG 1996, s. I-1029).  
74 Ibid. punkt 22. 
75  Dom av den 16 december 1994 i mål E-1/94, Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark.  
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monopol, överklagade till Tullnämnden, som begärde förhandsavgörande från EFTA-

domstolen. En av de frågor som nämnden ville ha besvarad var om artikel 16 i EES-

fördraget var tillräckligt ovillkorlig och precis för att kunna ha direkt effekt. EFTA-

domstolen konstaterade att den lag76 som inkorporerade EES-avtalet i finländsk rätt, gav 

dess bestämmelser ställning som lag i Finland.77 Domstolen hänvisade därefter till 

protokoll 35 och dess bestämmelse om avtalsstaternas skyldighet att i den interna 

rättsordningen tillskriva EES-rätten, i den mån denna genomförts i inhemsk rätt, företräde 

framför nationell rätt.78 Rätten ansåg att denna bestämmelse gav stöd för uppfattningen 

att enskilda måste kunna åberopa bestämmelser ur EES-fördraget i fall dessa var 

ovillkorliga och tillräckligt precisa.79 Därefter övergick domstolen till att pröva om artikel 

16 i EES-avtalet var att se som ovillkorlig och tillräckligt precis för att kunna ha direkt 

effekt. Med hänvisning till EU-domstolens avgörande Manghera80 som rörde 

motsvarande bestämmelse om statliga handelsmonopol i det dåvarande EEG-fördraget81, 

fann EFTA-domstolen att artikel 16 i EES-fördraget uppfyllde de nämnda kraven för att 

kunna åberopas i nationell domstol.  

 Även om alkoholimportören i Restamark i slutändan fick rätt att åberopa 

artikel 16 i processen i Tullnämnden, är det viktigt att understryka att avgörandet inte ger 

något stöd för uppfattningen att EES-avtalet som sådant skulle ha direkt effekt. I det 

aktuella fallet var det frågan om rättsakter som hade genomförts i den nationella 

rättsordningen. EFTA-domstolen avgränsade också sin argumentation till att enbart 

omfatta denna typ av rättsakter. Domstolen ansåg att grunden för att artikel 16 kunde 

åberopas i den nationella domstolen, utgjordes av den finländska 

implementeringslagstiftningen och inte av EES-avtalet i sig. Avgörandet står därför i linje 

med det synsätt som råder i stater med dualistiska rättssystem och som innebär att 

folkrättsliga åtaganden måste införlivas med den nationella rättsordningen för att bli 

giltiga.82   

                                                 
76 Lag (1504/1993) om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet.  
77 Restanark, punkt 75.  
78 Protokoll 35 var genomfört i finländsk rätt genom 2 § i den i not 67 nämnda lagen.  
79 Restamark, punkt 77.  
80 Dom av den 3 februari 1976 i mål C-59/75, Pubblico Ministero mot Flavia Manghera m.fl. (REG 

svensk specialutgåva, s. 9).   
81 Återfinns numera i artikel 43 i funktionsfördraget.  
82 Haukeland Fredriksen, The EFTA court 15 years on, s. 736 f.  
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3.3.2 Statsskadeståndet införs 

När frågan om skadeståndsskyldighet för EES-staterna dök upp i EFTA-domstolen för 

första gången, var det, liksom i Francovich, frågan om implementeringen av 

lönegarantidirektivet. I fallet Sveinbjörnsdóttir,83 blev en kvinna på Island uppsagd från 

sitt arbete. Ungefär två månader efter uppsägningen, gick den tidigare arbetsgivaren i 

konkurs. Sveinbjörnsdóttir, som vid denna tid fortfarande hade lönefordringar mot den 

tidigare arbetsgivaren, gjorde sin fordringsrätt gällande hos konkursboet. Någon 

utdelning i konkursen blev det emellertid inte frågan om. Lönefordringar är visserligen 

prioriterade i isländsk konkursrätt, men lagen innehöll en undantagsbestämmelser för 

fordringsägare som stod i nära relation till företagets ägare. I detta fall var fordringsägaren 

syster till en person som ägde 40 procent av aktierna i företaget. Sveinbjörnsdóttir ansökte 

därför istället om utbetalning från den isländska lönegarantifonden. Ansökan avslogs med 

hänvisning till att hon på grund av släktskap inte hade haft någon prioriterad fordringsrätt 

i konkursen. Sveinbjörnsdóttir väckte talan mot den isländska staten vid Reykjaviks 

tingsrätt, och yrkade på skadestånd för att hon varken hade kunnat få täckning för 

fordringen i konkursen, eller få utbetalning ur lönegarantifonden. Som grund för talan 

anförde hon att den isländska staten inte hade implementerat lönegarantidirektivet på rätt 

sätt, då direktivet gav arbetstagare rätt till utbetalning trots släktskap med en ägare till ett 

företag i konkurs. Den nationella domstolen valde att inhämta förhandsavgörande från 

EFTA-domstolen. Man frågade om den isländska lagstiftningen var förenlig med 

direktivet, samt om så inte var fallet, skadeståndsskyldighet för den isländska staten 

förelåg. EFTA-domstolen fann att den isländska lagstiftningen var oförenlig med 

lönegarantidirektivet. I skadeståndsfrågan kom EFTA-domstolen fram till att den 

isländska staten var skadeståndsskyldig till följd av den felaktiga implementeringen.  

 Domstolen konstaterade inledningsvis att det inte fanns någon bestämmelse 

i EES-avtalet som ålade avtalsstaterna skadeståndsskyldighet i förhållande till enskilda.84 

Domstolen övergick därefter till att pröva frågan om en skadeståndsskyldighet kunde 

utläsas ur EES-fördragets syften samt ur dess rättsliga struktur.85  I detta sammanhang 

underströk domstolen att EES-avtalet syftade till att skapa en enhetlig inre marknad 

mellan EU och EES och hänvisade till punkterna 4,8 och 15 i avtalets ingress, samt till 

dess första artikel. Domstolen betonade även att rättigheter i förhållande till enskilda 

                                                 
83 Dom av 10 december 1998 i mål E-9/97, Erla Maria Sveinbjörnsdóttir mot Island.  
84 Ibid. punkt 46.  
85 Ibid. punkt 47.  
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spelar en central roll i EES-avtalet och att dessa måste skyddas på samma sätt inom både 

EU och EES. Dessutom betonade domstolen de bestämmelser i ESA-/domstolsavtalet 

som ålägger ESA, respektive EFTA-domstolen att i sin verksamhet beakta EU-rättslig 

praxis som tillkommit även efter EES-avtalets undertecknande.86 På dessa grunder drog 

EFTA-domstolen slutsatsen att EES-avtalet var en traktat sui generis, som utgjorde en 

egen rättsordning. I sammanhanget betonades även att graden av integration visserligen 

är lägre inom EES-samarbetet än inom EU, samtidigt som den är mer långtgående än vad 

som vanligtvis är fallet för ett folkrättsligt avtal.87 Domstolen menade att det måste kunna 

bli frågan om skadeståndsansvar för stater, eftersom EES-avtalet så starkt gav uttryck för 

rättigheter i förhållande till enskilda.88 Beträffande de närmare kraven för 

skadeståndsansvar, valde EFTA-domstolen att ställa upp samma kriterier som EU-

domstolen gjort i Francovich.89 Som nämnts ovan90, innebär dessa kriterier att (1) att det 

skulle vara frågan om en rättsakt som ger rättigheter åt enskilda, (2) att överträdelsen är 

tillräckligt allvarlig samt (3) att det finns ett direkt samband mellan åsidosättandet av 

medlemsstatens skyldigheter och den skada som den enskilde drabbats av.91 Beträffande 

det andra kriteriet, uttalade domstolen att bedömningen, bland annat, ska innefatta en 

prövning om avtalsstaten uttryckligen missbrukat sitt fria skön vid genomförandet av 

EES-rätten, om den felaktiga implementeringen gjorts medvetet eller omedvetet samt om 

felet kan betraktas som ursäktligt eller ej.92  

Sverige hade tidigare en lagstiftning som var utformad på samma sätt som den isländska, och även här 

uppkom (då Sverige fortfarande var medlem i EES) frågan om skadestånd för felaktig implementering. I 

det svenska fallet handlade det om en kvinna som arbetade på ett företag som till fullo ägdes av hennes son. 

Bolaget gick i konkurs och kvinnan vägrades både ersättning ur lönegarantifonden och utdelning ur 

konkursboet, till följd av att hon var närstående till företagets ägare. Målet behandlades aldrig i EFTA-

domstolen, men HD (NJA 2004 s. 662), som till stora delar baserade sin dom på EFTA-domstolens 

avgörande i Sveinbjörnsdóttir kom (med röstsiffrorna 3-2) fram till att den svenska staten var 

skadeståndsskyldig för den felaktiga implementeringen.   

                                                 
86 Ibid. punkt 48-58.  
87 Ibid. punkt 59.  
88 Ibid. punkt 60. 
89 Ibid.punkt  66.  
90 Se ovan, 3.2.3.  
91 Sveinbjörnsdottir, punkt 66.  
92 Ibid. punkt 68.  
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3.3.3 Närmare om Sveinbjörnsdóttir-domen 

EFTA-domstolens avgörande i målet Sveinbjörnsdóttir är mycket betydelsefullt i frågan 

om i vilken utsträckning EES-avtalet ska tillåtas att utsträckas till följd av EU-domstolens 

praxis. Av denna anledning ska domen nu närmare analyseras. 

 Inledningsvis kan konstateras att den argumentationslinje som EFTA-

domstolen valde och som bygger på EES-avtalets bakomliggande syften och allmänna 

struktur, inte nödvändigtvis var den enda tänkbart möjliga.93 Av artikel 6 i EES-avtalet 

följer att EES-rätten ska tillämpas med beaktande av den praxis från EU-domstolen som 

gällde vid avtalets ikraftträdande.94 Ett av de avgöranden som förelåg vid denna tidpunkt 

var Francovich. EFTA-domstolen valde emellertid att inte bygga sin dom på artikel 6 och 

EU-domstolens tidigare praxis gällande statsskadestånd. En förklaring till detta kan vara 

att Francovich tydligt betonar överstatligheten inom EU-samarbetet som argument för 

skadeståndsansvar.95 Den EES-rättsliga skadeståndspraxisen hade i längden riskerat att 

bli svår att utveckla, om EFTA-domstolen ställt sig bakom en praxis som på ett tydligt 

sätt är anpassad till ett överstatligt samarbete.96  

 EFTA-domstolens dom i Sveinbjörnsdóttir syftar tydligt till att skapa en 

rättslig enhetlighet mellan EU- och EES-samarbetena.97 Det finns goda skäl för 

ståndpunkten att rätten till ersättning vid felaktig implementering av direktiv inte ska vara 

beroende av om den skadelidande befinner sig i en EU- eller EES-stat. Den rättsliga 

homogenitet som domstolen genomgående betonar i domen, är viktig för att undvika för 

stora skillnader mellan EU-, respektive EES-staterna i fråga möjligheterna att kontrollera 

efterlevnaden av gemenskapsrätten.98   

 Frågan är emellertid hur intresset av att uppnå rättslig homogenitet i 

skadeståndsfrågan, ska vägas mot EFTA-staternas intresse av att få bibehålla sin 

lagstiftningsmakt på nationell nivå. Inför EFTA-domstolens avgörande i 

Sveinbjörnsdóttir, inkom Island, Norge, Sverige och EU-kommissionen med yttranden99 

där samtliga, på i huvudsak samma grunder, anförde att skadeståndsskyldighet inte borde 

kunna komma i fråga till följd av att EES-avtalet inte ålägger avtalsstaterna någon 

                                                 
93 Eyjólfsson, Case E-9/97, Common Market Law Review, s. 196.  
94 Se ovan, 3.1.2.  
95 Eyjólfsson, Case E-9/97, Common Market Law Review, s. 201 f.  
96 Haukeland Fredriksen, The EFTA Court 15 years on, s. 738. Se även avsnitt 3.4.4 beträffande EFTA-

domstolens dom i målet Karlsson.  
97 Ibid.  
98 Baudenbacher, If not EEA State Liability, then what? s. 358.  
99 Report for the hearing in case E-9/97. Invändningarna finns även sammanfattade i punkt 44 i domen.  
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skadeståndsskyldighet i förhållande till enskilda. I och med att avtalet heller inte heller 

ger uttryck för den överstatlighet som EU-samarbetet gör, menade de invändande 

parterna, att det saknades stöd för att utdöma skadestånd för den felaktiga 

implementeringen. Som stöd för invändningen om avsaknad av överstatlighet anfördes 

särskilt att EES-samarbetet inte innebär någon överflyttning av lagstiftningsmakt. 

Författaren till denna uppsats är av den uppfattningen att EFTA-domstolen ställt sig 

påfallande ointresserad till dessa välgrundade invändningar. Samtliga argument avfärdas 

implicit med hänvisning till att EES-avtalet till sin karaktär är särpräglat (sui generis). 

Vad denna särart skulle bestå av, diskuterar domstolen emellertid aldrig. I detta 

sammanhang kan det noteras att EFTA-domstolens argumentation i frågan om EES-

avtalets särart samt det förhållandet att det tillerkänner enskilda rättigheter, har likheter 

med EU-domstolens argumentation i Van Gend en Loos.100 En viktig skillnad mot Van 

Gend en Loos är dock att EFTA-domstolen, av förklarliga skäl, inte nämner någonting 

om att EES-avtalet innebär någon begränsning av avtalsstaternas suveränitet. Viss likhet 

finns även med Francovich, i och med att EU-domstolen också där givit uttryck för 

tillskapandet av rättigheter gentemot enskilda som grund för statsskadeståndet.101  

 Sammanfattningsvis ger Sveinbjörnsdóttir tydligt uttryck för två 

motstående intressen. Å ena sidan finns behovet av rättslig homogenitet mellan EU och 

EES, å andra sidan finns EES-staternas intresse att inte åläggas mer långtgående 

förpliktelser än vad de åtog sig då de undertecknade EES-avtalet.       

3.3.4 EFTA-domstolen om skadeståndsskyldighet även i andra fall 

Efter Sveinbjörnsdóttir, har EFTA-domstolen kommit med flera avgöranden i frågan om 

EES-staternas skadeståndsskyldighet i förhållande till enskilda. Ett av dessa avgöranden 

är Karlsson.102 Precis som Restamark, handlade detta fall om huruvida ett statligt 

importmonopol på alkohol var förenligt med EES-rätten. Det isländska företaget Karlsson 

hade vidtagit ett antal förberedande åtgärder för att påbörja import av alkoholdrycker till 

Island, bland annat från Frankrike. Importen förbjöds emellertid av den isländska staten 

då endast det statliga alkoholmonopolet hade tillstånd att importera varutypen i fråga. 

Bolaget, som menade att importmonopolet stred mot bland annat artiklarna 11 och 16 i 

EES-avtalet, väckte talan mot den isländska staten och yrkade på att domstolen skulle 

fastställa att staten var skadeståndsskyldig för att ha förbjudit importen. Den isländska 

                                                 
100 Se ovan, 3.1.1. 
101 Se ovan, 3.2.3. 
102 Dom av den 30 maj 2002 i mål E-4/01, Karl K. Karlsson hf. mot Island.  
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domstolen begärde förhandsavgörande från EFTA-domstolen och ställde bland annat 

frågan om det isländska importmonopolet var oförenligt med EES-avtalets bestämmelser, 

samt om så var fallet, skadeståndsskyldighet för den isländska staten förelåg. Att 

importmonopolet stred mot EES-avtalet, kunde domstolen utan svårigheter konstatera 

genom att hänvisa till avgörandet i Restamark. Skadeståndsfrågan var emellertid mer 

komplicerad. Till skillnad från Sveinbjörnsdóttir, som handlade om skadestånd vid 

felaktigt genomförande av direktiv, var det här frågan om skadestånd vid överträdelse av 

EES-avtalets huvudbestämmelser. Omständigheterna i målet påminde således om EU-

domstolens avgörande i Brasserie du Pêcheur där det var frågan om skadestånd vid en 

stats överträdelse av EU-fördragens bestämmelser. Här ställdes EFTA-domstolen inför 

den situationen att EU-domstolen i Brasserie du Pêcheur funnit att överträdelse av en 

direkt tillämplig rättsakt, kunde utlösa skadeståndsskyldighet, just på den grunden att det 

var frågan om direkt effekt.103 Norges regering invände därför att EU-domstolens praxis 

inte kunde anföras som stöd för skadeståndsskyldighet i detta fall. EFTA-domstolen lät 

sig emellertid inte övertygas. Domstolen klargjorde först, med hänvisning till EU-rättslig 

praxis, att det ankommer på den nationella domstolen att avgöra om förutsättningarna för 

skadestånd är uppfyllda i det enskilda fallet, men att EFTA-domstolen är behörig att 

belysa omständigheter som kan vara av betydelse för denna bedömning.104 Rätten 

utvecklade sedan det resonemang som den fört i Sveinbjörnsdóttir om att det EES-

rättsliga statsskadeståndet följer av EES-avtalet och att detta därför inte nödvändigtvis 

måste vara identiskt med det EU-rättsliga statsskadeståndet.105 Domstolen fann på detta 

sätt stöd för sin uppfattning att EES-staternas skadeståndsansvar inte var begränsat till 

felaktig direktivsimplementering, utan att det var frågan om en allmän EES-rättslig 

princip som kunde leda till ersättningsskyldighet även vid överträdelse av annan EES-

lagstiftning.106 I Karlsson upprätthöll således EFTA-domstolen den linje som man skapat 

i Sveinbjörnsdóttir genom att särskilja grunden för det EES-rättsliga skadeståndet från 

det EU-rättsliga.  

3.3.5 Skadestånd och indirekt effekt. 

Karlsson är intressant även på det sättet att EFTA-domstolen här för första gången började 

koppla samman skadeståndsskyldigheten med EES-rättens indirekta effekt. I domen 

                                                 
103 Brasserie du Pêcheur, punkt 22.  
104 Karlsson punkt 36.  
105 Ibid. punkt 27-30.  
106 Ibid. punkt 32.  
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uttalade domstolen att när EES-staternas domstolar tolkar den nationella rätten, är de 

skyldiga att beakta samtliga relevanta EES-rättsakter, inklusive rättsakter som inte 

genomförts i den nationella rättsordningen.107 Uttalandet kom som ett svar på den norska 

invändningen om att skadestånd inte skulle utgå till följd av EES-rättens avsaknad av 

direkt effekt. I det aktuella fallet var möjligheterna till indirekt tillämpning av EES-rätten 

mycket begränsade, domstolens uttalande får därför ses som ett obiter dictum.108   

 I Straffrättsförfarande mot A109, upprepade EFTA-domstolen det som den 

uttalat i Karlsson angående skadestånd och direkt effekt.110 A stod åtalad vid en domstol 

i Liechtenstein för, bland annat, misshandel och skadegörelse. Målsäganden, som 

företräddes av en österrikisk advokat, trädde in i brottmålsprocessen och framförde 

skadeståndskrav mot den tilltalade. Lagstiftningen i Liechtenstein medgav visserligen att 

advokater från andra EU-/EES-stater verkade i landet, men krävde att detta skulle ske i 

samverkan med en liechtensteinsk advokat. Den österrikiske advokaten, som verkade på 

egen hand, menade att denna reglering stred mot EES-avtalet. Brottmålsdomstolen valde 

därför att inhämta förhandsavgörande från EFTA-domstolen, som fann att den 

liechtensteinska lagstiftningen stod i strid med den fria etableringsrätten i artikel 36 i 

EES-avtalet. Domstolen uttalade här återigen att EES-staterna enligt artikel 7 i EES-

avtalet och protokoll 35 till nämnda avtal, är skyldiga att genomföra EES-relevanta 

rättsakter i den nationella rättsordningen, men att de inte har någon skyldighet att 

tillerkänna EES-rättsakter direkt effekt i den nationella rättsordningen. Samtidigt fastslog 

domstolen ännu en gång att EES-staterna har en skyldighet att tolka den nationella rätten 

på sådant sätt att EES-rätten för ett effektivt genomslag.111 Domstolen fortsatte genom att 

nämna att om den nationella lagstiftningen står i strid med EES-rätten, den nationella 

domstolen kan välja att ge EES-rätten indirekt effekt och på så sätt undvika att staten 

bryter mot sina EES-rättsliga åtaganden och därigenom ådrar sig 

skadeståndsskyldighet.112   

 I Straffrättsförfarande mot A gav således EFTA-domstolen uttryck för att 

EES-rätten i första hand ska genomföras i den nationella rättsordningen i enlighet med 

EES-avtalet, och om så inte görs, indirekt tillämpning utgör en möjlighet för en EES-stat 

                                                 
107 Ibid. punkt 28.  
108 Haukeland Fredriksen, The EFTA court 15 year on, s. 739.  
109 Dom av den 3 oktober 2007 i mål E-1/07, straffrättsförfarande mot A.  
110 Rättsfallet berörde även frågan om tillämpningen av direktiv 77/249/EEG, men denna fråga faller 

utanför ramen för denna framställning, och kommer därför inte att behandlas här.  
111 Straffrättsförfarande mot A, punkt 39.  
112 Ibid. punkt 41-42.  
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att undgå skadeståndsskyldighet. I Nguyen113 uppstod frågan om hur man ska förhålla sig 

till att vissa EU-direktiv lämnar ett ganska stort utrymme för medlemsstaterna att 

bestämma på vilket sätt genomförandet ska ske.114 Målet handlade om en kvinna i Norge, 

vars man och två barn dödades av en rattfyllerist i en trafikolycka. Föraren dömdes för 

vållande till annans död och för rattfylleri till fängelse i ett och ett halvt år, samt till att 

betala 400 000 norska kronor i oppreisning, vilket är en skadeståndsrättslig 

ersättningsform för icke-ekonomisk skada. I samband med att skadevållaren inte betalade 

beloppet, uppdagades att hans trafikförsäkring inte täckte utgifter för denna 

ersättningsform, och att detta inte heller var någonting som den norska 

trafikförsäkringslagen krävde. Den skadelidande menade att detta stod i strid med EU:s 

trafikförsäkringsdirektiv115 och väckte därför talan vid Oslo tingsrätt mot den norska 

staten och yrkade skadestånd för att direktiven inte genomförts på rätt sätt. Tingsrätten 

ställde i ett förhandsavgörande till EFTA-domstolen dels frågan om det var förenlig med 

trafikförsäkringsdirektiven att undanta den ifrågavarande ersättningsformen från det 

obligatoriska trafikförsäkringssystemet och om så inte var fallet, den norska staten hade 

ådragit sig skadeståndsskyldighet. Domstolen konstaterade att trafikförsäkringsdirektiven 

inte syftade till att harmonisera nationella regler gällande skadeståndsansvar och att det 

därför stod avtalsstaterna fritt att utforma egen nationell lagstiftning på detta område. 

Rätten menade dock att EES-staterna ändå hade en skyldighet att utöva sin 

lagstiftningsmakt på det aktuella området i enlighet med EES-rätten. Den nationella 

trafikförsäkringslagstiftningen fick därför inte vara utformad på ett sätt som fråntog 

direktiven deras verkningskraft116, som i detta fall var att skydda offer för trafikolyckor.117 

I skadeståndsfrågan kom domstolen fram till att Norges underlåtenhet att genomföra 

trafikförsäkringsdirektivet på ett korrekt sätt, var en tillräckligt allvarlig överträdelse av 

EES-rätten för att utlösa skadeståndsskyldighet. I detta sammanhang menade EFTA-

domstolen att det förelåg praxis från EU-domstolen118 som indikerade att den norska 

                                                 
113 Dom av den 20 juni 2008 i mål E-8/07, Celina Nguyen mot Norge.  
114 Magnússon, State liability in EEA law, s. 173.  
115 Rådets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs 

beträffande sådan ansvarighet, Rådets andra direktiv 84/5/EEG av den 30 december 1983 om tillnärmning 

av medlemsstaternas lagstiftning om ansvarsförsäkring för motorfordon samt Rådets tredje direktiv 

90/232/EEG av den 14 maj 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 

ansvarsförsäkring för motorfordon. 
116 Nguyen, punkt 24.  
117 Ibid. punkt 27.  
118 Dom av den 14 september 2000 i mål C-348/98, Ferreira, m.fl. mot Companhia de Seguros Mundial 

Confiança SA.   
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lagstiftningen var oförenlig med EES-rätten.119 Domstolen ansåg därför att det var frågan 

om en tillräckligt allvarlig överträdelse för att skadeståndsskyldighet skulle 

uppkomma.120 

 Av Nguyen följer således att EES-rättens indirekta effekt kan utsträckas 

mycket långt, i och med att den även kan omfatta rättsområden som faller utanför ett 

direktivs tillämpningsområde. Dessutom har skadeståndsansvaret gjorts mycket 

långtgående. I detta fall var det frågan om ett direktiv som inte reglerade civilrättsligt 

skadeståndsansvar. Trots detta ansåg EFTA-domstolen att den norska lagstiftaren borde 

förstått att det ändå var nödvändigt att EES-anpassa viss skadeståndsrättslig lagstiftning. 

Som stöd för denna slutsats anförde EFTA-domstolen att EU-domstolen i Ferriera hade 

slagit fast att trafikförsäkringsdirektiven kunde få påverkan på ett lands 

skadeståndsrättsliga lagstiftning. I det nämnda rättsfallet, klargjorde EU-domstolen 

framförallt att den nationella skadeståndslagstiftningen inte omfattades av 

trafikförsäkringsdirektiven. Domstolen uttalade förvisso även att medlemsstaterna var 

skyldiga att säkerställa att de skadeståndsformer som i enlighet med nationell lagstiftning 

kunde bli aktuella vid trafikolyckor, också skulle kunna ersättas av trafikförsäkringen i 

det aktuella landet. Däremot uttalade sig inte domstolen närmare om hur man ska se på 

olika ersättningsformer i förhållande till trafikförsäkringsdirektiven. Inte heller sades 

någonting om hur man ske på den typ av icke-ekonomiska ersättningsformer som det var 

frågan om i det aktuella fallet. Det kan därför på goda grunder anföras att det var långt 

ifrån självklart att den norska lagstiftningen var oförenlig med EES-rätten. EFTA-

domstolens dom innebar därför att Norges tolkningsutrymme vid genomförandet av 

direktivet blev ytterst begränsat.121      

3.3.6 Ytterligare utvidgning av skadeståndsansvaret 

I avgörandet HOB-vin122 hade ett isländskt företag importerat alkoholdrycker från 

Danmark och Spanien. Tanken var att dryckerna skulle försäljas i det isländska 

alkoholmonopolets (ÁTVR123) butiker. ÁTVR vägrade emellertid att saluföra en av 

dryckerna då dess förpackning var försedd med illustrationer som gjorde vissa sexuella 

anspelningar. Beträffande ett antal av de övriga dryckerna, krävde ÁTVR att de skulle 

                                                 
119 Nguyen, punkt 34.  
120 Ibid. punkt 35.  
121 Magnússon, State liability in EEA law, s. 174.  
122 Dom av den 11 december 2012 i mål E-2/12, HOB-vin ehf. mot ÁTVR.   
123 ÁTVR står för Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, som är det statliga bolag som har monopol på 

alkoholförsäljning på Island. Bolagets butiker går under namnet Vinbuðin.  
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förses med tilläggstexten ”alkoholhaltig dryck”, för att försäljning skulle få ske. 

Importföretaget väckte talan mot ÁTVR vid Reykjaviks tingsrätt och yrkade dels på att 

de två besluten skulle upphävas, och dessutom att ÁTVR skulle åläggas 

skadeståndsskyldighet.124 EFTA-domstolen kom fann att de aktuella produkterna föll 

under tillämpningsområdet för direktiv 2000/13/EG om märkning av livsmedel. 

Direktivet var genomfört i EES-avtalet. Domstolen gjorde därefter en analys av motiven 

bakom de delar av det isländska regelverket som var föremål för domstolsprövning och 

fann härvid att de inte kunde anses falla under direktivets undantagsbestämmelse 

beträffande åtgärder för folkhälsoskydd. Direktivet skulle således tillämpas fullt ut på 

varorna i fråga. Domstolen konstaterade härefter att de krav på förpackningar som det 

isländska regelverket ställde, inte var förenligt med det aktuella direktivet. I 

skadeståndsfrågan uttalade domstolen att käranden, vid den nationella domstolen, hade 

åberopat artikel 11 i EES-avtalet om förbud mot kvantitativa importrestriktioner och 

åtgärder med motsvarande verkan, som grund för skadeståndsansvar. Domstolen menade 

att avtalsbestämmelsen i fråga tillerkände enskilda rättigheter och att en överträdelse av 

den därför kunde leda till skadeståndsansvar.125 Därefter uttalade EFTA-domstolen att 

direktiv 2000/13/EG gav uttryck för förbudet mot kvantitativa importrestriktioner i EES-

avtalet samt att direktivet gav enskilda rätten att marknadsföra livsmedel inom hela EES-

området, så länge de släppts ut på marknaden i enlighet med direktivsbestämmelserna.126 

Härefter fällde domstolen det något överraskande uttalandet att det inte spelade någon 

roll om direktivet i fråga var genomfört i den isländska rättsordningen, eftersom det hade 

införlivats med EES-avtalet. Rätten menade att skadeståndsansvaret måste kunna 

aktualiseras redan då ett beslut om att införliva en EU-rättsakt med EES-avtalet, blir 

tillämpligt. Därefter uttalades att käranden kunde åberopa EES-avtalets bestämmelser om 

fri rörlighet för varor, som grund för att den isländska staten var skadeståndsskyldig.127 

 Det framgår inte av domen, varför EFTA-domstolen inte ansåg att HOB-vin 

kunde avgöras med hjälp av den skadeståndsrättsliga praxis som redan fanns tillgänglig. 

Att felaktig implementering av direktiv kan leda till skadeståndsskyldighet, följer redan 

                                                 
124 Som nämnts ovan, var svarande i målet ÁTVR och inte den isländska staten i strikt bemärkelse. Med 

tanke på den mycket extensiva tolkning av begreppet stat som EU-domstolen gjort, talar mycket för att 

detta bolag EU-rättsligt kan ses som en del av den isländska staten (Craig, m.fl. EU Law s. 196 ff.). 

EFTA-domstolen för ingen diskussion kring denna fråga i det aktuella målet, utan tycks ta för givet att 

bolaget ska anses vara en del av den isländska staten.    
125 HOB-vin, punkt 124.  
126 Ibid. punkt 125-126. 
127 Ibid. punkt 128.  
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av avgörandet i Sveinbjörnsdóttir. En tänkbar förklaring till domstolens uttalande skulle 

kunna vara att den velat undvika att EES-rättens avsaknad av direkt effekt, används som 

grund för att inte medge skadeståndsyrkanden i de nationella domstolarna. Redan i 

Restamark, slog EFTA-domstolen fast att om EES-avtalets bestämmelser var genomförda 

i den nationella rätten, dessa måste kunna åberopas inför en nationell domstol.128 I det 

fallet var det frågan om åberopande av EES-avtalets grundbestämmelser, som i sin helhet 

var genomförda i de dualistiska EES-staternas rättsordningar.129 Det är inte givet att 

resonemanget går att tillämpa även på sekundärlagstiftning. Visserligen kan man hävda 

att när en EES-stat antagit en intern lagstiftning som tillerkänner EES-avtalet giltighet, 

detta även avser den sekundärlagstiftning som fogats till avtalet. Samtidigt skulle detta i 

praktiken innebära att EES-rättsakterna fick direkt effekt även i de dualistiska EES-

staterna. En sådan ordning skulle stå i strid med artikel 7 i EES-avtalet. Det ska dessutom 

understrykas att det av den praxis från EFTA-domstolen som redovisats i denna 

framställning, följer att domstolen hittills har varit noggrann att upprätthålla principen om 

att rättsakterna ska genomföras nationellt för att få giltighet i de EES-stater som har 

dualistiska system. Det är troligtvis mot denna bakgrund som EFTA-domstolen uttalat att 

käranden kunde åberopa den fria rörligheten i EES-avtalet, istället för 

direktivsbestämmelserna, som grund för skadeståndsskyldigheten.130 

3.4 Likheter och olikheter 

3.4.1 Grunderna för statsskadeståndet 

När EFTA-domstolen införde statsskadeståndet i EES-rätten, gjordes detta på en från EU-

rätten självständig grund. Trots detta finns det likheter i argumentationen bakom de EU- 

och EES-rättsliga skadeståndsinstituten. En tydlig likhet utgörs av att kriterierna för 

skadeståndsskyldighet i Sveinbjörnsdóttir överensstämmer med dem i Francovich. Det 

ska även noteras att det i EFTA-domstolens argumentation till stöd för ett EES-rättsligt 

skadestånd, finns likheter med EU-rättslig praxis. Domstolens argumentation kring EES-

avtalets särart, påminner om EU-domstolens uttalanden i Van Gend en Loos. I 

Sveinbjörnsdóttir anges, på samma sätt som i Francovich, möjligheterna att tillgodose 

rättigheter i förhållande till enskilda, som ett viktigt skäl för statsskadeståndet. Det finns 

                                                 
128 Se ovan, 3.3.1.  
129 Haukland Fredriksen, The EFTA court 15 years on, s. 736.  
130 Det bör understrykas att avgörandet i skrivande stund är relativt nytillkommet och att det därför ännu 

inte har avspeglat sig i annan praxis från EFTA-domstolen. Av samma anledning har avgörandet 

behandlats i den juridiska litteraturen endast i mycket begränsad omfattning.   
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därför stöd för uppfattningen att det EU-rättsliga skadeståndet haft en inverkan på 

möjligheterna att införa ett liknande skadestånd inom EES-rätten.131  

3.4.2 Skadeståndet och den indirekta effekten 

När man sätter in statsskadeståndet i ett bredare rättsligt sammanhang, framträder 

däremot skillnader mellan EU- och EES-rätten. Det har tidigare nämnts att EES-

rättsakter, till skillnad från EU-rättsakter, saknar direkt effekt. EFTA-domstolen har 

också varit noggrann med att upprätthålla denna princip i sin praxis.132 Avsaknaden av 

direkt effekt har lett till att EFTA-domstolen givit den indirekta effekten en mycket 

extensiv tillämpning.133 I och med att rättsakter inte har direkt effekt inom EES-

samarbetet, saknas en bit i det pussel som inom EU används för att tillgängliggöra 

gemenskapsrätten i förhållande till enskilda. Statsskadeståndet kan därför, i kombination 

med den indirekta effekten, ses som ett sätt att kompensera för avsaknaden av direkt 

effekt.134 Det finns förvisso goda grunder för detta synsätt som tar sin utgångspunkt i att 

den slutgiltiga effekten av det EES-rättsliga statsskadeståndet bör bli så likt det EU-

rättsliga som möjligt. Författaren till denna framställning menar emellertid att det är 

viktigt att man tillåter sig att väga in även andra faktorer än slutresultatet då man bedömer 

statsskadeståndets funktion inom EES-samarbetet. Det finns anledning att fråga sig om 

inte avsaknaden av direkt effekt resulterar i en överanvändning av skadeståndet inom 

EES-samarbetet. Inom EU-rätten kan statsskadeståndet beskrivas som en sekundär åtgärd 

i de fall en medlemsstat inte lyckas tillgängliggöra en gemenskapsrättighet i den 

nationella rättsordningen.135 EFTA-domstolens praxis ger uttryck för att motsvarande 

synsätt råder även inom EES-rätten.136 Den direkta effekten medför emellertid att de 

rättstillämpande myndigheterna i EU-länderna har bättre förutsättningar att genomdriva 

gemenskapsrätten, än vad som är fallet i EES-staterna. EU-länderna har således bättre 

möjligheter att undvika skadeståndsgrundande handlingar än vad EES-staterna har. Det 

förhållandet att den indirekta effekten givits en extensiv tolkning inom EES-rätten, 

innebär inte att den helt och hållet kan ersätta den direkta effekten. Det kan därför sägas 

att EES-staterna i vissa avseenden har svårare att undgå skadeståndsskyldighet jämfört 

med vad EU-länderna har.   

                                                 
131 Magnússon, State liability in EEA law, s. 171. 
132 Ibid. s. 185.  
133 Se Nguyen, ovan, 3.3.5. 
134 Baudenbacher, If not EEA state liability, then what? s. 357 f.  
135 Prechal, Member state liability and direct effect, s. 301.  
136 Straffrättsförfarande mot A, punkt 41.  
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4 Slutsatser 

4.1 Inledning 

Genom EES-samarbetet har ett antal stater fått tillgång till EU:s gemensamma marknad 

utan att vara medlemmar av unionen. Den gemensamma marknaden är uppbyggd kring 

ett omfattande regelverk och det är därför en nödvändighet att det på ett effektivt sätt går 

att tillämpa detta även på EES-staterna. Som visats i denna framställning, är samspelet 

mellan EES och EU inte problemfritt. I detta avslutande avsnitt ska ett antal slutsatser av 

framställningen lyftas fram.  

4.2 Lagstiftningsprocessen 

Grundläggande för lagstiftningsprocessen inom EES-samarbetet är att EES-staterna 

saknar beslutanderätt över den EU-lagstiftning som de åtagit sig att genomföra. Detta 

förhållande har hittills inte vållat några allvarligare synbara motsättningar, även om 

Norge för tillfället motsätter sig det tredje postdirektivet.137 Allmänt sett torde utrymmet 

för motsättningar från EES-staternas sida dock vara mycket begränsat i 

lagstiftningsfrågor. Orsaken till detta är att EU-länderna utgör en betydligt mäktigare 

sammanslutning än vad EES-staterna gör. Den inre marknaden är mycket betydelsefull 

för EES-staterna och dessa skulle därför inte ha mycket att sätta emot ifall EU hotade 

med att säga upp EES-avtalet till följd av för stora motsättningar i lagstiftningsprocessen. 

Frågan om i vilken utsträckning EES-staterna har möjlighet att protestera mot ny EU-

lagstiftning framstår därför i första hand som politisk och inte som juridisk. 

 Beträffande lagstiftningsprocessen, kan det vidare konstateras att EES-

avtalets folkrättsliga konstruktion gör genomförandet av EU-rätten till en omständlig 

process för EES-staterna. I takt med att EU-samarbetet kommit att omfatta ett allt större 

antal rättsakter, har detta blivit mer och mer betungande för EES-staterna. I dagsläget tar 

det vanligen avsevärt mycket längre tid för rättsakter att genomföras i EES-staterna 

jämfört med vad som är fallet i EU-länderna.138 Detta leder till att lagstiftningen inom EU 

respektive EES under övergångsperioder blir oenhetlig.  

 Ytterligare en problematik som kan urskiljas är att EES-avtalets huvuddel 

inte har utvidgats, eller på andra sätt ändrats, sedan det ursprungligen undertecknades. 

Under samma tidsperiod har däremot EU blivit ett allt mer omfattande samarbete. En 

                                                 
137 Se ovan, 2.3.4. 
138 Se ovan, 2.3.6 och där gjord hänvisning.  
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konsekvens av detta är att det inte har varit möjligt att genomföra Schengenregelverket 

och Dublin II-förordningen inom ramen för EES-samarbetet. Att inordna även denna 

lagstiftning under EES-avtalet hade varit att föredra eftersom man då hade undvikit de 

nuvarande begränsningarna i möjligheten att kontrollera EES-staternas efterlevnad av 

dessa regelverk.   

4.3 Utvecklingen i rättspraxis 

Genom sin dom i Sveinbjörnsdóttir, öppnade EFTA-domstolen, i och med införandet av 

statsskadeståndet, för påtagliga rättsliga förändringar av EES-samarbetet. Avgörandet är 

kontroversiellt bland annat till följd av de överstatliga drag som det innehåller. 

Statsskadeståndet har kommit att användas som grund för att förstärka EES-rättens 

genomslag i de nationella rättsordningarna. Det tydligaste exemplet på detta är den 

vidsträckta tillämpningen av den indirekta effekten, som EFTA-domstolen använts sig av 

i skadeståndsrättsliga sammanhang. Denna utveckling kan sägas vara en naturlig följd av 

den rättsliga homogenitet mellan EU och EES, som eftersträvas i EES-avtalet. Med tanke 

på att EES-avtalet innebär ett mycket omfattande samarbete på en rad viktiga områden, 

är det givetvis av vikt att den råder rättslig enhetlighet mellan de två områdena.   

 Samtidigt går det inte att bortse från att det finns problem med den 

utveckling som skett i EFTA-domstolens praxis beträffande statsskadeståndet. Den 

indirekta effekten har fått kompensera för EES-rättens avsaknad av direkt effekt. EFTA-

domstolen har därför i sin praxis ställt krav på EES-staterna att göra mycket långtgående 

tillämpningar av den indirekta effekten, för att undgå skadeståndsansvar. Om den 

indirekta effekten görs allt för långtgående, är risken att gränsdragningen mot den direkta 

effekten blir allt för abstrakt. En sådan utveckling vore inkonsekvent då EFTA-domstolen 

vid flertalet tillfällen uttalat att direkt effekt för rättsakter inte ska gälla. Samtidigt utgör 

avsaknaden av direkt effekt i sig en problematisk aspekt av det EES-rättsliga 

skadeståndet. När rättsakter inte kan få direkt effekt, minskar möjligheterna för EES-

staterna att begränsa skadeverkningarna av felaktig genomförandelagstiftning. EFTA-

domstolen har förvisso uttalat att den indirekta effekten kan användas för att undgå 

skadestånd i dessa fall, men som har konstaterats, kan inte den indirekta effekten helt 

ersätta den direkta effektens funktion.  

 Sammantaget får man säga att den rättsliga homogeniteten mellan EU- och 

EES-samarbetena är viktig, inte minst med tanke på rättigheter i förhållande till enskilda 

har en central ställning i både EU-fördragen och i EES-avtalet. Samtidigt är samarbetena 
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i grunden olika, inte minst beträffande graden av överstatlighet, som är mer begränsad 

inom EES-samarbetet. Av detta följer att det även om man lyckas flytta över vissa delar 

av ett EU-rättsligt institut som statsskadeståndet till EES-rätten, kvarstår svårigheter med 

att få till stånd en välfungerande helhetslösning.    

4.4 Politiska aspekter av den fortsatta utvecklingen 

Den problematik som följer av målsättningen med att uppnå rättslig homogenitet mellan 

EU- och EES-samarbetena, bör vägas mot de politiska förutsättningar som råder i dagens 

Europa. EU har idag en mycket dominerande roll i fråga om samarbeten mellan 

europeiska länder. EES-samarbetet var redan då det grundades en kompromisslösning i 

och med att det öppnade för stater att ansluta sig till EU:s inre marknad utan att behöva 

ansluta sig till själva unionen. Samtidigt har EU-samarbetets utvidgning, fått till följd att 

det blivit svårare att hålla samman de två samarbetena. Den genomgångna praxisen i fråga 

om statsskadestånd och där tillhörande frågor, visar att det finns begränsningar i vilka 

EU-rättsliga företeelser som kan överföras till EES-rätten. Samtidigt har införandet av 

statsskadeståndet inneburit att EES-staterna ålagts ett ganska långtgående ansvar. Även 

det förhållandet att allt fler rättsområden kommit att regleras EU-rättsligt, får sägas utgöra 

en betungande utveckling för EES-staterna, då dessa saknar inflytande i EU:s 

lagstiftningsprocess.  

 Trots detta är det inte mycket som tyder på att EES-samarbetet skulle 

förändras på ett mer avgörande sätt inom den närmste framtiden. Det politiska intresset 

för EU-medlemskap är överlag lågt i EES-staterna. Samtidigt fortsätter EU att vara det 

dominerande samarbetsorganet för Europas länder, varför EES-staterna kommer att vara 

fortsatt beroende av ett nära samarbete med unionen. Mycket tyder därför på att Norges, 

Islands och Liechtensteins relationer med EU även i fortsättningen kommer att skötas 

genom EES-samarbetet trots de problem som lyfts fram i denna framställning.  
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Dom av den 19 januari 1982 i mål C-8/81, Ursula Becker mot Finanzamt Münster-

Innerstadt (REG, svensk specialutgåva s. 285).  

Dom av den 10 april 1984 i mål C-14/83, Sabine von Colson och Elisabeth Kamann 

mot Land Nordrhein-Westfalen (REG, svensk specialutgåva, s. 577). 

Dom av den 19 november 1991 i de förenade målen C-6/90 och C-9/90, Andrea 

Francovich och Danila Bonifaci m.fl. mot Italien (REG, svensk specialutgåva s. 435). 

Dom av den 5 mars 1996 i de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du 

Pêcheur mot Förbundsrepubliken Tyskland och The Queen/Secretary of  State for 

Transport, ex parte Factortame m.fl. (REG 1996, s. I-1029). 

Dom av den 14 september 2000 i mål C-348/98, Ferreira, m.fl. mot Companhia de 

Seguros Mundial Confiança SA. 
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