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Sammanfattning  
Triloger har utvecklats till att idag utgöra en viktig del av Europeiska unionens ordinarie 

lagstiftningsförfarande. Dessa informella förhandlingsmöten mellan unionslagstiftarna, 

med deltagande av kommissionen, har förändrat den praktiska tillämpningen av fördragens 

bestämmelser om lagstiftningsförfarandet fastän de inte omnämns i fördragen. Samtidigt 

som trilogerna har gjort processen mer effektiv har de haft en negativ påverkan på insynen 

i förfarandet. I denna uppsats studeras hur fenomenet triloger genom åren har uttryckts 

juridisk i den institutionella unionsrätten. Kritiken mot trilogerna och andra aktuella 

händelser som möjligen kan förändra trilogernas rättsliga ställning utvärderas. 

Abstract 
Trilogues have evolved to become an important part of  the European Union’s ordinary 

legislative procedure. These informal negotiating meetings between the Union legislators, 

with the participation of  the Commission, have changed the practical application of  the 

Treaty rules on the legislative procedure without being mentioned in primary law. While the 

trilogue system has made the process more efficient, it has had a negative impact on the 

transparency of  the process. This paper aims to study how the trilogue phenomenon has 

been legally expressed in the institutional Union law. The criticism against trilogues and 

other recent events are also examined in order to assess how these possibly can change the 

legal status of  trilogues. 

Résumé 
Les trilogues ont connu une évolution en devenant une partie intégrante et importante de 

la procédure législative ordinaire de l’Union Européenne. Ces réunions de négociations 

informelles entre les législateurs européens, avec la participation de la Commission, ont 

modifiées l’application pratique des règles des traités sur la procédure législative sans être 

mentionnées dans le droit primaire. Bien que les trilogues aient rendu le processus plus 

efficace, ils ont indéniablement eu un impact négatif  sur la transparence de la procédure. 

Cette thèse vise à reconstruire comment le phénomène des trilogues a été exprimé en 

termes légaux dans le droit institutionnel de l’Union. Les critiques à l’encontre des trilogues 

et d’autres actualités sont aussi étudiées afin d’évaluer la façon dont ceux-ci éventuellement 

peuvent modifier le statut juridique des trilogues. 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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Europeiska unionen (EU) beslutar enligt Lissabonfördraget om nya lagstiftningsakter 

genom en metod som kallas för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Mellan 2009-2014 

omfattades ungefär 90 % av alla lagstiftningsförslag av detta lagstiftningsförfarande.  1

Denna lagstiftningsprocess framstår för många EU-medborgare som komplicerad och 

svårbegriplig. En snabb läsning av EU-fördragens bestämmelser om lagstiftningsprocessen 

kan däremot ge intrycket att förfarandet är väldigt enkelt. Enligt artikel 198 och 294 i 

fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) räcker det med att Europa-

parlamentet och Europeiska unionens råd (rådet), vilka utgör EU:s lagstiftare, inom ramen 

för tre möjliga behandlingar, kommer överens om lagtexten på grundval av Europeiska 

kommissionens (kommissionen) lagförslag för att anta ny EU-lagstiftning. I teorin så 

fortskrider lagstiftningsförfarandet enligt ovan, men i praktiken så tillämpas artikel 294 

annorlunda. 

 Till följd av bristen på detaljerade regler som styr över det ordinarie lagstiftnings-         

förfarandet i fördragen, har informella förfaranden utvecklats och etablerat sig parallellt 

med det formella. Genom institutionernas praktiska tillämpning av fördragsreglerna om 

lagstiftningsprocessen har informella interinstitutionella kontakter och arbetsmetoder vuxit 

fram. Det är dessa informella förfaranden som många europeiska medborgare, företag och 

andra intressegrupper bekymras över eftersom de inte alltid är synliga för allmänheten. 

 Ett av dessa informella tillvägagångssätt är de så kallade trilogerna.  Trilogerna är          2

informella förhandlingsmöten mellan Europaparlamentet och rådet, med deltagande av 

kommissionen, för att nå enighet om innehållet av ny EU-lagstiftning. Trilogförfarandet 

utspelar sig samtidigt som, men vid sidan av, fördragets formella regler. Dessa informella 

arbetsmetoder har sitt ursprung i institutionernas praxis och har utvecklats successivt 

genom åren. Tillvägagångssättet med informella triloger har förtydligats genom 

interinstitutionella avtal (IIA) och omnämns i Europaparlamentets arbetsordning. Dessa 

instrument har tillsammans lett till en institutionalisering, och i viss mån, formalisering av 

trilogförfarandet.  3

 Fastän trilogerna inte omnämns i fördragen utgör de idag en viktig beståndsdel av det          

ordinarie lagstiftningsförfarandet eftersom de möjliggör att EU-lagstiftning antas i ett tidigt 

skede av lagstiftningsprocessen genom att unionslagstiftarna når så kallade tidiga 

 En handbok om parlamentets roll som medlagstiftare inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, Enheten för förlikning och medbeslutande, 1

Europaparlamentet, 2014, s. 34.

 Den officiella svenska beteckningen är trepartsmöten. Begreppet triloger kommer dock att användas genomgående i uppsatsen eftersom det används i 2

EU-jargongen. På engelska och franska betecknas de ”trilogues”. I uppsatsen används också ”trilogmöten” och ”trilogförhandlingar” synonymt. Även 
”trilogförfarande” används för att beskriva en upprepning av trilogmöten.

 Med institutionalisering förstås att EU-institutionerna uttryckligen erkänner att tillvägagångssättet med triloger existerar.3
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överenskommelser.  Mellan 2009-2014 anordnades mer än 1500 trilogmöten, vilka i 4

slutändan ledde till att 93 % av lagstiftningsärendena antogs genom tidiga 

överenskommelser.  5

 Allmänheten och nationella parlament får oftast mindre tid att granska          

kommissionens lagförslag i och med att ny EU-lagstiftning numera som huvudregel antas 

efter första behandlingen.  Dessutom försvåras deras granskning på grund av bristen på 6

öppenhet och insyn i trilogförfarandet.  Utomstående som är intresserade av att påverka 7

utformningen av lagstiftningen har svårigheter med att spåra utvecklingen i trilog-

förhandlingarna trots att dessa har en direkt och avgörande påverkan på ny EU-lagstiftning. 

Samtidigt som trilogerna har gjort lagstiftningsförfarandet mer effektivt har de alltså haft en 

negativ inverkan på processens öppenhet och insyn.  

 Det senaste året har triloger uppmärksammats av två anledningar. För det första          

behandlar det nya IIA om bättre lagstiftning frågan om trilogernas brist på öppenhet.  För 8

det andra inledde den Europeiska ombudsmannen (ombudsmannen) en undersökning om 

bristen på öppenhet i trilogerna och presenterade sina rekommendationer i ärendet den 14 

juli 2016.  Dessa nyliga händelser kan möjligen förstärka den ännu pågående 9

institutionaliseringen av trilogerna och kan i framtiden påverka hur EU-institutionerna 

kommer att förhålla sig till det informella trilogförfarandet.  

1.2 Syfte och mål 
Jurister betraktar triloger som ett osynligt fenomen eftersom EU-fördragens formella 

bestämmelser om lagstiftningsförfarandet inte innehåller några referenser till triloger. För 

en jurist tillhör triloger snarare den politiska dimensionen av lagstiftningsförfarandet. Den 

politiska dimensionen kännetecknas av den konsensus som krävs mellan Europa-

parlamentet och rådet för att kunna anta ny EU-lagstiftning och gestaltar sig framförallt i 

de interinstitutionella förhandlingar som anordnas mellan medlagstiftarna i syfte att nå en 

gemensam överenskommelse.  

 Detta examensarbete avser att studera huruvida triloger även har en juridisk          

dimension. Det centrala syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt trilogerna 

kan få rättslig betydelse. Ett av målen är att utreda vad för rättslig ställning triloger har i den 

 Med tidiga överenskommelser förstås att Europaparlamentet och rådet enas om ny lagstiftning vid första eller under ett tidigt skede av den andra 4

behandlingen.

 Verksamhetsrapport om medbeslutande och förlikning 14 juli 2009–30 juni 2014 (den sjunde valperioden) framlagd av vice talmännen med ansvar för 5

förlikning, s. 19.

 Mer om detta i avsnitt 2.1.1.6

 House of  Lords, European Union Committee, Codecision and national parliamentary scrutiny, 17th Report of  Session 2008-09, s. 31.7

 IIA om bättre lagstiftning från 2016, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1–14.8

 Press release no. 9/2015, Ombudsman opens investigation to promote transparency of  ”trilogues”, 28 May 2015 och Decision of  the European 9

Ombudsman setting out proposals following her strategic inquiry OI/8/2015/JAS concerning the transparency of  Trilogues, 12 July 2016.
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institutionella unionsrätten.  I synnerhet kommer trilogernas eventuella rättsliga betydelse 10

inom ramen för EU:s lagstiftningsförfarande att utredas. Eftersom trilogförfarandet är 

föremål för en omfattande kritik gällande bristen på öppenhet och insyn, avser uppsatsen 

även att undersöka vad för konsekvenser denna kritik kan få för trilogernas rättsliga status 

och vad för öppenhetsrättsliga förbättringar vi kan förvänta oss till följd av kritiken. 

 Att förstå fenomenet triloger är viktigt för att förstå EU:s lagstiftningsprocess. Att          

förstå EU:s lagstiftningsprocess är i sin tur viktigt för att förstå EU-institutionernas roller 

och samarbete. Dessutom hjälper en god förståelse för lagstiftningsprocessen, inkluderande 

dess informella former, jurister vid tolkningen och tillämpningen av EU-rätten. Därmed är 

ambitionen med uppsatsen också att introducera läsaren till det informella trilogförfarandet 

och hur det förhåller sig till lagstiftningsprocessens formella regler samt vilken roll 

trilogerna har i processen.  

 Ämnet triloger har mig veterligen inte behandlats i svensk EU-rättslig doktrin.          

Därför är triloger och uppsatsens frågeställningar värda att uppmärksammas, särskilt i 

dagsläget då bristen på öppenhet i trilogerna är en omdiskuterad fråga för EU-

institutionerna.  

1.3 Avgränsningar 
Ämnet triloger kan studeras utifrån flera olika perspektiv, till exempel utifrån ett demokrati- 

och maktfördelningsperspektiv eftersom trilogerna har haft konsekvenser för den så kallade 

institutionella maktbalansen.  Trilogerna har också haft en påverkan på den demokratiska 11

representationen samt det politiska ansvaret inom Europaparlamentet respektive rådet. 

Dessa aspekter hamnar dock utanför arbetets syfte och kommer därför inte att behandlas.  12

 De öppenhetsrättsliga problemen som trilogerna har orsakat kommer dock att          

behandlas eftersom de är högst aktuella frågor. Både det IIA om bättre lagstiftning från 

2016 och ombudsmannens avslutade undersökning om trilogerna adresserar denna 

problematik och kan få konsekvenser som är relevanta för uppsatsens syfte. Målet med 

uppsatsen är dock inte att genomgående strikt behandla trilogernas brist på öppenhet och 

insyn. Uppsatsen fokuserar snarare på trilogernas rättsliga status inom EU:s institutionella 

rätt. Detta är nödvändigt att utreda för att förstå de öppenhetsrättsliga problemen, speciellt 

 Den institutionella unionsrätten studerar EU-institutionerna och deras funktionssätt. Härtill hör även institutionernas praxis som enligt Jacqué behövs 10

studera för att förstå EU:s organisation och institutionella ram. Trilogerna är ett väldigt bra exempel på en institutionell praxis som måste studeras för att 
bättre förstå hur EU-institutionerna arbetar i samband med lagstiftningsförfarandet. Se Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Dalloz, 
2015, avant-propos (förord).

 Enligt EU-domstolens praxis styrs institutionernas inbördes förhållande av ett behov att upprätthålla och respektera en institutionell maktbalans. Denna 11

princip härleds ur artikel 13.2 FEU.

 Det finns en uppsjö av samhällsvetenskapliga studier om dessa aspekter. Se bl.a. Farrell, H, & Héritier, A, Interorganizational Negotiation and 12

Intraorganizational Power in Shared Decision making: Early agreements and their impacts on the European Parliament and the Council, Comparative Political 
Studies, 2004, s. 1184-1212 och Häge, F & Keading, K, Reconsidering the European Parliaments legislative influence: formal vs. informal procedures, Journal 
of  European Integration, 2007, s. 341-361.
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med hänsyn till att trilogerna ännu inte har varit föremål för särskilt många EU-rättsliga 

studier. 

 Ytterligare en begränsning i uppsatsen är att hela policycykeln inom EU:s          

lagstiftningsarbete inte kommer att behandlas. Endast förfarandet för antagandet av 

lagstiftningsakter (det ordinarie lagstiftningsförfarandet) kommer att behandlas.  Dock 13

kommer kommissionens förarbete med att föreslå nya lagar att studeras närmare i samband 

med kommissionens arbete för ”bättre lagstiftning” och det nya IIA om bättre lagstiftning 

eftersom det kan få konsekvenser för hur trilogförfarandet i framtiden kommer att 

utformas. Vidare kommer röstreglerna inom ramen för lagstiftningsförfarandet inte att 

diskuteras. 

1.4 Metod och disposition 
Trilogernas informella karaktär gör det svårt att utreda huruvida triloger kan få rättsliga 

betydelser. En svårighet består i att spåra trilogernas ursprung i samband med 

lagstiftningsförfarandet och vad som ledde fram till att trilogerna idag utgör en viktig fas i 

densamma. I teorin har triloger aldrig existerat eftersom inget sägs om dessa i fördragen, 

men i praktiken har de haft stor betydelse för lagstiftningsprocessen. 

 Det är dock inte längre möjligt att säga att trilogerna är ett osynligt fenomen i EU:s          

rättsordning. De omnämns på olika ställen i sekundärrätten, bland annat i olika IIA. 

Eftersom det länge varit oklart vad för rättslig betydelse dessa IIA har, är det svårt att 

utreda hur dessa instrument har påverkat trilogernas rättsliga ställning. Dessa instrument, 

som har lett till en institutionalisering av trilogerna, kommer därför att studeras för att 

utvärdera ifall denna institutionalisering har förändrat trilogernas rättsliga betydelse. 

 Nyligen bekräftade även Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) genom sin          

bedömning i mål C-409/13 att triloger existerar.  Avgörandet kommer också att analyseras 14

för att bedöma vad för rättslig betydelse trilogerna har. 

 Det nya IIA om bättre lagstiftning från 2016 tillsammans med ombudsmannens          

undersökning angående trilogerna kommer också att utvärderas för att identifiera 

potentiella konsekvenser i relation till trilogernas rättsliga ställning. Dessa händelser 

behandlar huvudsakligen den öppenhetsrättsliga problematiken med trilogerna. I uppsatsen 

kommer därför även spänningen mellan behovet av öppenhet i lagstiftningsprocessen och 

behovet av effektivitet i beslutsfattandet att diskuteras. 

 I kapitel 2 presenteras det formella förfarandet i artikel 294 FEUF samt vilken roll          

trilogerna spelar inom ramen för denna. Ett verkligt lagstiftningsärende kommer sedan att 

 Utanför behandlingen faller bland annat utformningen och förberedelsen av EU-politiken, genomförande, tillämpning, utvärdering och översyn av 13

lagstiftningen.

 Mål C-409/13, Rådet mot kommissionen, EU:C:2015:217.14
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användas i en fallstudie för att illustrera lagstiftningsförfarandets olika faser, både formella 

och informella. Kapitlet avser att vara kortfattat, varför avsnitten tar hjälp av illustrativa 

scheman, vilka finns med i bilagorna, för att förklara förfarandena. Kapitlet vill ge läsaren 

en bättre förståelse för hur lagstiftningsförfarandet fungerar i praktiken vilket är till hjälp 

för läsningen av resten av uppsatsarbetet. Ärendet som valts är kommissionens lagförslag 

om en förordning för makroekonomiskt stöd åt tredjeländer som lades fram år 2013. 

Under lagstiftningsprocessens gång för detta ärende uppstod det institutionella menings-

skiljaktigheter vilket i slutändan ledde till att rådet väckte talan hos EU-domstolen mot 

kommissionen för att ha återkallat ett lagförslag och därmed avbrutit lagstiftnings-

förfarandet. Det finns därför ett juridiskt mervärde att studera just detta ärende då det finns 

en dom från EU-domstolen att ta hänsyn till. Ett annat motiv till att studera detta ärende är 

att EU-domstolens avgörande i mål C-409/13 också illustrerar problemet kring bristen på 

öppenhet och insyn i trilogerna då den avkunnade domen innehåller information från 

trilogförhandlingarna mellan institutionerna. Denna information från trilogförfarandet är 

vanligtvis inte offentligt. EU-domstolens avgörande i mål C-409/13 innehåller därför 

information som annars inte skulle varit tillgängligt för allmänheten om inte 

domstolstvisten hade uppstått.  15

 I kapitel 3 görs en utredning om trilogernas rättsliga ställning genom en analys av          

EU:s rättskällor. I detta kapitel används huvudsakligen den klassiska EU-rättsliga metoden. 

Först undersöks om det finns något stöd för triloger i primärrätten, ett avsnitt framställer 

vilken roll effektivitet i lagstiftningsförfarandet har haft och fortsätter att ha. Efter ett 

konstaterande att trilogerna inte har något explicit fäste i fördragen, studeras de instrument 

i sekundärrätten som har lett till en institutionalisering av trilogförfarandet. I detta avsnitt 

ligger fokus på vad för rättslig ställning IIA har och hur dessa instrument har påverkat 

trilogernas rättsliga ställning. I samband med studien av det IIA om bättre lagstiftning från 

2016 bör frågan omformuleras till hur detta avtal kan påverka trilogernas rättsliga ställning. 

Slutligen analyseras EU-domstolens avgörande i mål C-409/13 i ljuset av uppsatsens 

frågeställningar. Då detta kapitel är avsevärt längre än övriga kapitel i uppsatsen, 

sammanställs en sammanfattning av hela kapitlet. 

 I kapitel 4 studeras trilogernas öppenhetsrättsliga aspekter utifrån det senaste årets          

händelser med det nya IIA om bättre lagstiftning och ombudsmannens undersökning. 

Slutsatserna i detta kapitel är mer spekulativa eftersom det nya IIA är så pass färskt och 

ännu inte implementerats. Dessutom är det fortfarande oklart vad för konsekvenser 

ombudsmannens undersökning kan få eftersom dennes rekommendationer inte är 

bindande för institutionerna. 

 I kapitel 5 redogörs vilka slutsatser som har dragits av uppsatsens frågeställningar.          

 EU-domstolens avgörande behandlas inte i kapitel 2, utan i avsnitt 3.4.15
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2 EU:s lagstiftningsförfarande: triloger i sin 
kontext 

I detta kapitel beskrivs det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Först presenteras de formella 

reglerna i fördragen översiktligt med hjälp av bilaga 1 som illustrerar förfarandets olika steg. 

Sedan presenteras processens informella förfarande där trilogerna spelar en avgörande roll, 

se bilaga 2 och 3. Det informella trilogförfarandet kommer slutligen att illustreras med en 

fallstudie av ett verkligt lagstiftningsärende.  

2.1 Det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
2.1.1 Allmänt om de formella reglerna  
Det ordinarie lagstiftningsförfarandet innebär att Europaparlamentet  och rådet  på 16 17

förslag av kommissionen gemensamt antar en EU-rättsakt.  Europaparlamentet och rådet 18

utgör därför EU:s lagstiftare.  

 Förfarandet har sina rötter i medbeslutandeförfarandet som introducerades i och          

med Maastrichtfördraget (1993) och dess tillämpningsområde utsträcktes i efterföljande 

ändringsfördrag (Amsterdam 1999, Nice 2003 och Lissabon 2009).  Medbeslutande-19

förfarandet döptes om till det ordinarie lagstiftningsförfarandet genom Lissabonfördraget. 

 EU:s två lagstiftare bör skiljas från kommissionen som är den institution som i          

princip innehar monopol över initiativrätten till lagförslag.  Kommissionen inleder besluts-20

processen med att lägga fram ett förslag till ny lagstiftningsakt inom ramen för sin 

initiativrätt enligt artikel 17 i fördraget om Europeiska Unionen (FEU). Innan dess har 

kommissionen haft omfattande konsultationer med berörda och intresserade parter.  21

 Efter att kommissionen överlämnat det formella utkastet till lagstiftning till          

medlagstiftarna uppdelas proceduren i tre steg enligt artikel 294 FEUF (första 

behandlingen, andra behandlingen och tredje behandling med förlikning), men förfarandet 

kan slutföras i vilket som helst av dessa tre steg om en överenskommelse nås mellan 

 Enligt art. 10.2 FEU st. 1 företräder Europaparlamentet EU:s medborgare.16

 Enligt art. 10.2 FEU st. 2 företräder rådet EU:s medlemsstater.17

 Art. 289 FEUF.18

 Idag används det ordinarie lagstiftningsförfarandet inom de allra flesta politikområden i EU. Totalt innehåller Lissabonfördraget 85 rättsliga grunder som 19

tillämpas inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, för en komplett lista se http://www.europarl.europa.eu/code/information/legal_bases_sv.pdf

 I särskilda fall som anges i fördragen kan även ett antal medlemsstater tillsammans ta initiativ till nya lagstiftningsakter. Europaparlamentet, Europeiska 20

centralbanken och EU-domstolen kan också bli initiativtagare för nya lagförslag, Se t.ex. art. 30 FEU och art. 76 b FEUF. Sedan 2012 finns även det s.k. 
medborgarinitiativet, se art. 11.4 FEU.

 Resultaten från konsultationerna sammanställs i samrådsdokument som kommissionen tar fram i vitböcker och grönböcker. I normalfallet utarbetar även 21

kommissionen konsekvensbedömningar tillsammans med lagförslag för att utvärdera behovet av åtgärder och de olika alternativens möjliga ekonomiska, 
sociala och miljömässiga konsekvenser. Jfr art. 11.3 FEU. Mer om konsekvensbedömningar i avsnitt 3.3.5.
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parlamentet och rådet.  Det är med andra ord inte nödvändigt att gå igenom hela det 22

förfarande som fördraget beskriver. 

Första behandlingen 

Enligt logiken i artikel 294 är Europaparlamentet först ut att anta sin ståndpunkt varefter 

den översänds till rådet som i sin tur måste godkänna Europaparlamentets ståndpunkt eller 

föreslå egna ändringar. För att slutföra lagstiftningsprocessen vid första behandlingen kan 

Europaparlamentets förstabehandlingsståndpunkt inkorporera rådets önskade ändringar av 

förslaget och på så sätt anta en ståndpunkt som rådet sedan är villig att godkänna. Genom 

att rådets förstabehandlingsståndpunkt godkänner Europaparlamentets förstabehandlings-

ståndpunkt utan ändringar, kan alltså en lagstiftningsakt antas vid slutet av den första 

behandlingen.  Fördraget fastställer ingen tidsfrist för den första behandlingen vilket ger 23

medlagstiftarna den tid som krävs för att nå en gemensam ståndpunkt. 

  För att anta rättsakter vid första behandlingen är det nödvändigt att Europa-         

parlamentet och rådet informerar varandra om hur deras behandling av lagstiftningsärendet 

utvecklas. En gemensam kompromiss mellan institutionerna vid första behandlingen 

förutsätter att sonderande kontakter och förhandlingar har hållits dem emellan. Efter att 

kommissionen lagt fram ett lagförslag behandlas därför varje lagstiftningsärende parallellt 

av Europaparlamentet och rådet samtidigt som de etablerar kontakter för att hålla varandra 

uppdaterade om deras behandling för att se om de är mogna nog för att inleda informella 

förhandlingar med varandra.  

 Under perioden 2009-2014 antogs 85 % av lagstiftningsärenden vid första          

behandlingen, jämfört med 72 % mellan 2004-2009 och med 29 % mellan 1999-2004.  24

Denna statistik tyder markant på att goda kontakter har upprättats mellan institutionerna. 

Institutionernas har i sin praxis utvecklat nära kontakter mellan varandra i syfte att förenkla 

en överenskommelse redan vid första behandlingen. Dessa kontakter har utvecklats till 

informella interinstitutionella förhandlingsmöten sedan medbeslutandeförfarandet 

inrättades. Dessa möten utgörs ofta av triloger och utgör idag viktiga instanser för att 

närma institutionernas ståndpunkter till varandra. Det är dessa informella förhandlingar 

som behandlas i denna uppsats. 

Andra behandlingen 

Om Europaparlamentet och rådet inte enats om lagstiftningens utformning under den 

första behandlingen går förslaget vidare till en andra behandling. Europaparlamentet har då 

 Bilaga 1 illustrerar förfarandets olika steg enligt art. 294 FEUF.22

 Art. 294.4 FEUF.23

 En handbok om parlamentets roll som medlagstiftare inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, Enheten för förlikning och medbeslutande 24

Europaparlamentet, 2014, s. 39.
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tre månader på sig att anta en ny ståndpunkt som sedan översänds till rådet. Ifall 

Europaparlamentet godkänner rådets förstabehandlingsståndpunkt vid sin andra 

behandling anses rättsakten som antagen och rådet behöver därmed inte anta en 

andrabehandlingsståndpunkt. Detta arrangemang kallas för en tidig överenskommelse vid 

andra behandlingen.  Ifall en sådan tidig överenskommelse inte nås behöver rådet 25

godkänna Europaparlamentets andrabehandlingsståndpunkt för att slutföra processen vid 

andra behandlingen.  26

Tredje behandlingen  

Ifall en överenskommelse inte nås efter den andra behandlingen sammankallas 

förlikningskommittén.  Kommitténs uppgift är att rådet och parlamentet ska enas om ett 27

gemensamt utkast för lagstiftningsförslaget. Om förlikningskommittén lyckas att nå ett 

gemensamt utkast skickas det vidare till både Europaparlamentet och rådet för beslut i 

tredje behandlingen. Vid den tredje behandlingen behövs utkastet godkännas av båda 

institutionerna för att akten ska antas.  

 Antalet ärenden som antagits efter en förlikning har genom åren minskat betydligt.          

Under den sjunde valperioden (2009-2014) gick endast nio ärenden till förlikning.  Därför 28

används numera förlikningen av institutionerna endast som en sista utväg. 

2.1.2 Allmänt om det informella trilogförfarandet 

Det är inom ramen för ett informellt förfarande som Europaparlamentet och rådet enas 

om innehållet i ny lagstiftning. Detta informella förfarande består huvudsakligen av direkta 

förhandlingar mellan medlagstiftarna i syfte att nå en gemensam överenskommelse. Det är 

trilogerna som utgör forumen för dessa förhandlingar. Triloger är informella möten mellan 

ett fåtal representanter från parlamentet, rådet och kommissionen där eventuella ändringar 

av kommissionens lagstiftningsförslag förhandlas. Syftet med dessa möten är att nå en 

överenskommelse om ett ändringsförslagspaket som både rådet och parlamentet kan 

godta.  29

 Trilogerna förekommer under hela lagstiftningsförfarandet och kan leda till en          

”överenskommelse vid första behandlingen”, en ”tidig överenskommelse vid andra 

 Mellan 2009-2014 antogs 8 % av medbeslutandeärendena genom detta arrangemang.25

 Endast 5 % av ärendena antogs efter att rådet godkänt Europaparlamentets andrabehandlingsståndpunkt utan ändringar. 26

 Förlikningskommittén består av ministerrådets 28 medlemmar eller företrädare för dessa samt lika många företrädare för Europaparlamentet. Även 27

kommissionen deltar i arbetet och fungerar som en medlare mellan de två andra institutionerna. Se art. 294.10 och 294.11 FEUF.

 En handbok om parlamentets roll som medlagstiftare inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, Enheten för förlikning och medbeslutande 28

Europaparlamentet, 2014, s. 35.

 En handbok om parlamentets roll som medlagstiftare inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, Enheten för förlikning och medbeslutande 29

Europaparlamentet, 2014, s. 19.
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behandlingen”, en ”överenskommelse vid andra behandlingen” eller ett ”gemensamt 

utkast” under förlikningen.  30

 Det är alltså trilogerna som gör det möjligt för medlagstiftarna att nå tidiga          

överenskommelser. Trilogerna länkar inte bara ihop de tre olika behandlingarna enligt de 

formella reglerna i fördragen utan utgör också ett effektivt sätt att påskynda (fast-track) 

lagstiftningsarbetet.  Därmed har trilogerna gjort lagstiftningsförfarandet mer effektivt 31

eftersom ny lagstiftning kan antas inom relativt snäva tidsramar.  32

 Trilogerna kan anordnas när som helst under lagstiftningsförfarandet för att på          

teknisk eller politisk nivå överbrygga rådets och Europaparlamentets menings-

skiljaktigheter. Trilogerna brukar därför delas in i politiska och tekniska triloger. Därför är 

institutionernas representationsnivå vid triloger olika beroende på vilken typ av trilog som 

det handlar om och vilken typ av diskussion som kommer att föras. 

 Innan en rättsakt formellt antas genom omröstning i Europaparlamentets kammare          

och i relevant ministerrådskonstellation, kommer en rad trilogmöten ha anordnats mellan 

rådet och Europaparlamentet med deltagande av kommissionen. Antalet triloger för 

respektive lagstiftningsärende beror på hur känsligt det aktuella lagstiftningsärendet är. 

Typiska lagstiftningsärenden kan innefatta 10-15 trilogmöten totalt, där flera är av teknisk 

natur.  33

 Vid trilogerna deltar som sagt även kommissionen, därav benämningen ”trilog”.          

Kommissionen agerar som medlare mellan lagstiftarna för att närma deras ståndpunkter.  34

Kommissionen kan i egenskap av medlare utarbeta informella dokument (så kallade non-

papers) inför trilogmöten ifall förhandlingarna mellan lagstiftarna visar sig komplexa.  Men 35

kommissionen tillför också teknisk expertis till förhandlingarna och har därför ett starkt 

inflytande fastän dess roll begränsas som medlare. Vid trilogförhandlingarna representeras 

kommissionen endast i undantagsfall på politisk nivå (kommissionärer) eftersom det 

normalt är tjänstemän från berörda generaldirektorat (experter) som deltar. Under 

förhandlingarna vänder sig därför medlagstiftarnas politiska representanter ofta till 

kommissionen för att klargöra lämpligheten av olika ändringsförslag.  Kommissionen 36

 Bilaga 2 illustrerar i vilka skeden av förfarandet som trilogerna anordnas samt vad de kan resultera i.30

 De Ruiter, R, & Neuhold, C, Why is fast track the way to go? Justifications for early agreement in the co-decision procedure and their effects, European 31

Law Journal, 2012, s. 536-554.

 Den genomsnittliga tidslängden för medbeslutandeförfarandet har minskat till följd av trilogerna. Ett lagstiftningsärende som går igenom en förlikning 32

och en tredje behandling kan ta två till tre år, medan en överenskommelse vid första behandlingen i genomsnitt tar 17 månader. Se European Parliament: 
Facts and Figures, Briefing by the European Parlimentary Research Service, 2014, s. 10.

 Roederer-Rynning, C, & Greenwood, J, The culture of  trilogues, Journal of  European Public Policy, 2015, s. 1154.33

 Man brukar säga att kommissionen agerar som en ”honest broker”. Kommissionens medlarroll går ut på att underlätta lämpliga kontakter mellan 34

lagstiftarna och utöva sin initiativrätt på ett konstruktivt sätt i syfte att närma Europaparlamentets och rådets ståndpunkter till varandra, med vederbörlig 
hänsyn till den interinstitutionella balansen och den roll fördraget tilldelar den. Detta följer av de IIA som kommer att studeras i kapitel III.

 Rugge, G, Il ruolo dei triloghi nel processo legislativo dell’UE, Il diritto dell’Unione Europea, 2015, s. 812.35

 Gomez Léal-Perez, M, El procedimiento legislativo ordinario en la práctica: los acuerdos en primera lectura, Cuadernos europeos de Deusto, 2015, s. 114.36

�17



närvarar även vid trilogprocessen för att främja unionens allmänna intresse och säkerställa 

tillämpningen av fördragen enligt artikel 17 FEU. Kommissionens roll som ”fördragens 

väktare” manifesterar sig juridisk genom dess rätt att ändra på sina lagförslag enligt artikel 

293.2 FEUF, samt att under vissa förutsättningar att återkalla lagförslag.  37

 Institutionernas företrädare vid trilogerna förhandlar på basis av ett mandat som          

fastställs av respektive institution. Representanterna återrapporterar sedan till 

institutionerna om resultaten av förhandlingarna och får uppdaterade förhandlingsmandat 

tills en överenskommelse nås. Trilogernas iterativa karaktär illustreras av bilaga 3. 

 Vid triloger representeras rådet alltid av företrädare för ordförandeskapet. Vid          

politiska triloger är det ofta ordförandena för de ständiga representanternas kommitté I och 

II (Coreper I och II) eller ordföranden för arbetsgruppen som representerar rådet.  38

Parlamentet representeras å sin sida, i enlighet med standardförfarandet i artikel 73 i 

Europaparlamentets arbetsordning, av en förhandlingsgrupp bestående av ordföranden för 

det ansvariga utskottet, föredraganden och skuggföredragandena. Kommissionen företräds 

av den ansvariga enhetschefen eller direktören och ibland av generaldirektören eller 

kommissionsledamoten.  Samtliga förhandlingsgrupper assisteras i vanliga fall av 

institutionernas rättstjänster, generalsekretariat och juristlingvister.  

 Färre personer deltar i tekniska triloger där institutionernas sakkunniga går igenom          

tekniska problem som behöver lösas. De tekniska trilogerna bereder vägen för de politiska 

trilogerna samtidigt som de möjliggör kompromisser angående tekniska detaljer som inte är 

särskilt politiskt känsliga.  39

 Själva trilogförfarandet är informellt och omnämns inte i reglerna om det ordinarie          

lagstiftningsförfarandet i fördragen. Överenskommelser mellan rådet och Europa-

parlamentet vid triloger är informella och måste bekräftas av en omröstning i 

Europaparlamentets kammare och av relevant rådskonstellation för att slutligen formellt 

räknas som antagna lagstiftningsakter. 

2.2 Fallstudie av ett verkligt lagstiftningsärende 
I detta avsnitt följs de olika faserna i lagstiftningsprocessen av ärendet om en ny förordning 

om makroekonomiskt stöd åt tredjeländer från 2013.  Europaparlamentets observatorium 40

 Enligt art. 293.2 FEUF får kommissionen ändra sitt förslag när som helst under de förfaranden som leder fram till att en unionsrättsakt antas, så länge 37

rådet inte har fattat något beslut.

 Rådet stöds i sitt arbete av de ständiga representanternas kommitté (Coreper), som består av företrädare för EU-ländernas regeringar vid EU, och av mer 38

än 150 specialiserade arbetsgrupper och kommittéer. Behandlingen av ärendet i rådet leds av det land som är ordförande. Ordförandeskapet roterar mellan 
medlemsstaterna varje halvår. Lagförslaget behandlas först på arbetsgruppsnivå (tekniska experter), med hänskjutande till Coreper (diplomater) när så krävs, 
samtidigt som man underrättar sig om hur arbetet fortskrider inom det behöriga parlamentsutskottet. Rådets och dess förberedande organs mål är att nå en 
politisk överenskommelse mellan medlemsstaterna som ska lägga grunden för deras gemensamma ståndpunkt.

 Roederer-Rynning, C, & Greenwood, J, The culture of  trilogues, Journal of  European Public Policy, 2015, s. 1155.39

 Lagstiftningsärendets nummer: 2011/0176(COD).40
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för lagstiftning, OEIL , har använts som källa för information om hur detta specifika 41

lagstiftningsärende utvecklades. Vidare har information angående trilogförfarandet hämtats 

från EU-domstolens avgörande i mål C-409/13 där det framgår vad som diskuterats under 

trilogförhandlingarna. Fördelen med att välja detta ärende är alltså att EU-domstolens dom 

ger information om vad som utspelats i de annars hemliga trilogerna. I andra fall är det 

svårt att ta reda på när triloger har ägt rum, vad som diskuterats och vem som deltagit i 

triloger; utan att ägna en hel del tid och ansträngningar åt efterforskningar.  42

 Vidare är detta lagstiftningsärende är ett exempel på hur EU-institutionerna i 85 % av          

fallen antar ny EU-lagstiftning genom en överenskommelse vid första behandlingen.  43

1. Kommissionens lagförslag 

Kommissionen lade fram sitt förslag till förordning om allmänna bestämmelser för 

makroekonomiskt stöd till tredjeländer till medlagstiftarna och allmänheten i juli 2011. Som 

rättslig grund för lagförslaget använde sig kommissionen av artikel 209 och 212 FEUF. 

Syftet med förordningen var att ge ekonomiskt stöd till tredjeländer som har kortsiktiga 

problem med betalningsbalansen. Lagförslaget avsåg att göra beslutsfattandet av beviljande 

av makroekonomiskt stöd snabbare för att därmed göra politiken om makroekonomiskt 

stöd mer effektiv.  Kommissionen ansåg att det dåvarande systemet om beviljande av stöd 44

till tredjeländer, som bestod av ett beslut i det enskilda fallet i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, var för tidskrävande och föreslog istället att kommissionens 

befogenheter att anta genomförandeakter enligt artikel 291 FEUF skulle tillämpas för varje 

enskilt beslut om beviljande av stöd. Artikel 7 i förslaget till ramförordning fastställde 

därför att kommissionens genomförandebefogenheter skulle tillämpas för varje beslut att 

bevilja stöd istället för det ordinarie lagstiftningsförfarandet enligt artikel 212 FEUF. 

2. Europaparlamentets och rådets behandling av lagstiftningsärendet 

Europaparlamentets behandling börjar med att ett av dess parlamentsutskott utses till 

ansvarigt utskott för behandlingen av kommissionens lagförslag. Detta utskott har som 

uppgift att utarbeta ett betänkande (rapport) om kommissionens lagstiftningsförslag.  45

Andra parlamentsutskott kan begäras att ta fram rådgivande yttranden som det ansvariga 

utskottet måste ta hänsyn till.  Beträffande förslaget om makroekonomiskt stöd till 46

 OEIL är en av Europaparlamentet upprätthållen databas som innehåller information om pågående och avslutade lagstiftningsärenden.41

 Det krävs med andra ord en del detektivarbete för att kunna följa utvecklingen av olika lagstiftningsärenden. Leino, P, ‘On knowledge as power: 42

transparency of  EU law-making procedures’, EU Law Analysis, 2016.

 Detta specifika lagstiftningsärende antogs dock aldrig, men fallstudien visar hur processen med att försöka nå en tidig överenskommelse går till.43

 COM(2011) 396, Proposal for a Regulation laying down general provisions for Macro-Financial Assistance to third countries, Brussels, 2011, s. 1.44

 Art. 47 i Europaparlamentets arbetsordning.45

 Art. 53 i Europaparlamentets arbetsordning.46
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tredjeländer utsågs utskottet för internationell handel till ansvarigt utskott.  Sedan utsåg 47

utskottet en av dess ledamöter till föredragande (rapportör) vars viktiga uppgift är att ta 

fram ett utkast till betänkande (rapport) om lagförslaget.  Övriga partigrupper utser 48

normalt också skuggföredraganden som ska följa utvecklingen beträffande betänkandet.  49

Efter debatt om förslaget antar utskottet ett betänkande, på grundval av föredragandens 

utkast, som vid behov föreslår ändringar av kommissionens lagförslag. I förevarande fall 

lade föredraganden Metin Kazak (ALDE) fram ett betänkande bestående av 53 

ändringsförslag till förslaget till förordning. Europaparlamentet antog den 24 maj 2012 det 

betänkande som föredraganden hade tagit fram men ärendet återförvisades tillbaka till 

utskottet och omröstningen om lagstiftningsresolutionen sköts upp till ett senare 

sammanträde.  I betänkandet föreslogs framförallt att artikel 290 FEUF om delegerade 50

akter istället skulle tillämpas vid antagandet av varje enskilt beslut om beviljande av 

makroekonomiskt stöd.  Europaparlamentet ansåg att det inte skulle finnas tillräcklig 51

politisk och demokratisk kontroll av parlamentet vid användningen av artikel 291 FEUF 

om genomförandeakter för varje beslut att bevilja makroekonomiskt stöd. Europa-

parlamentet motsatte sig alltså kommissionens förslag att tillämpa dess genomförande-

befogenheter. 

 Parallellt med parlamentsutskottets granskning av kommissionens lagförslag,          

behandlades ärendet av rådets förberedande organ.  Beträffande ärendet om 52

makroekonomiskt stöd till tredjeländer behandlades lagförslaget vid flera möten av de 

finansiella rådgivarnas arbetsgrupp under ledning av det polska ordförandeskapet.  53

Förslaget till förordning om makroekonomiskt stöd till tredjeländer blev slutligen föremål 

för en ”allmän riktlinje” av utrikesrådet.  En allmän riktlinje innebär att rådets 54

medlemsstater har nått en politisk överenskommelse på basis av vilken de nu kan inleda 

interinstitutionella förhandlingar med Europaparlamentet. Allmänna riktlinjer antas av 

rådet innan Europaparlamentet meddelat sin ståndpunkt vid första behandlingen för att 

påskynda lagstiftningsförfarandet och göra det lättare att nå en överenskommelse mellan 

parlamentet och rådet.  Dessa politiska överenskommelser saknar för övrigt juridiska 55

 Utskottet för utrikesfrågor var det enda utskottet att presentera ett rådgivande yttrande till det ansvariga utskottet.47

 Art. 49 i Europaparlamentets arbetsordning.48

 Art. 205 i Europaparlamentets arbetsordning.49

 Art. 59 i Europaparlamentets arbetsordning.50

 Se 2011/0176(COD) av den 24 maj 2012.51

 Rådets förberedande organ är Coreper I och II samt de olika rådsarbetsgrupperna.52

 Mål C-409/13, Rådet mot kommissionen, EU:C:2015:217, punkt 18.53

 Utrikesrådet är en av rådets rådskonstellationer.54

 Utarbetandet av allmänna riktlinjer är i princip det enda tillfället då medlemsstaternas ministrar iblandas i beslutsprocessen utöver den formella 55

omröstningen i slutet av förfarandet, se Jacqué, J.P, Les conseils après Lisbonne, Revue des affaires européennes, 2012, s. 216.
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verkningar.  Rådets allmänna riktlinje godkändes därefter av Coreper den 15 december 56

2011 och föreslog att det ordinarie lagstiftningsförfarandet skulle tillämpas för varje enskilt 

beslut om beviljande av makroekonomiskt stöd istället för kommissionens genomförande-

befogenheter.   57

3. Interinstitutionella förhandlingar om lagstiftningsärendet  

I syfte att nå en överenskommelse vid första behandlingen beträffande lagförslaget om 

makroekonomiskt stöd till tredjeländer, anordnade rådet och Europaparlamentet ett flertal 

triloger. För att inleda förhandlingar med rådet kräver Europaparlamentets arbetsordning 

att det ansvariga utskottet fattar ett beslut om att inleda förhandlingar. Beslutet kan fattas 

omedelbart efter att föredragandens betänkande har antagits i utskottet och fastställer 

förhandlingsgruppens mandat och sammansättning. Förhandlingsgruppen ska ledas av 

föredraganden och det ansvariga utskottets ordförande ska normal fungera som ordförande 

för gruppen. Gruppen ska dessutom omfatta skuggföredragandena från varje politisk 

grupp.  Rådets ordförandeskap å sin sida hade framförallt den av rådet antagna allmänna 58

riktlinjen som underlag för de interinstitutionella trilogförhandlingarna.    59

Totalt anordnades sex triloger mellan institutionerna innan rådet och Europaparlamentet 

nådde en politisk överenskommelse över ett gemensamt och slutgiltigt ändringsförslags-

paket som de planerade att anta gemensamt.   60

 De två första trilogerna ägde rum i juni 2012 under det danska ordförandeskapet och          

ett tredje i september 2012 under det cypriotiska ordförandeskapet. Under dessa inledande 

förhandlingsmöten stod det klart att institutionerna hade olika uppfattningar i frågan om 

förfarandet för beviljande av makroekonomiskt stöd eftersom rådet föredrog det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet medan Europaparlamentet föredrog delegerade akter.  

 Vid den fjärde trilogen, som ägde rum den 13 januari 2013 under det irländska          

ordförandeskapet, presenterade kommissionen kompromissförslag till medlagstiftarna i 

syfte att nå en gemensam överenskommelse. Kommissionens kompromissförslag inom 

ramen för trilogförhandlingarna gav dock inga positiva resultat.  

 Istället bekräftade Europaparlamentet och rådet vid den femte trilogen den 27          

februari 2013 att man avsåg att behålla det ordinarie lagstiftningsförfarandet vid antagandet 

av varje beslut om beviljande av makroekonomiskt stöd, varpå kommissionen förklarade att 

man kunde komma att överväga en återkallelse av lagförslaget ifall lagstiftarna inte ändrade 

 Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Dalloz, 2015, s. 454.56

 Mål C-409/13, Rådet mot kommissionen, EU:C:2015:217, punkt 18.57

 Art. 73 i Europaparlamentets arbetsordning.58

 Ordförandeskapet får dock nya förhandlingsmandat till efterkommande triloger fastställt genom diskussion i Coreper eller i arbetsgrupp. 59

 Mål C-409/13, Rådet mot kommissionen, EU:C:2015:217, punkterna 20-24.60
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på sina ståndpunkter. Kommissionen menade att lagstiftarnas ändringsförslag skulle 

förvanska kommissionens ursprungliga lagförslag.  

 Vid den sjätte trilogen den 25 april 2013 stod det klart att medlagstiftarna hade nått          

en principöverenskommelse om att ändra kommissionens lagförslag genom att ersätta 

kommissionens genomförandebefogenheter med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Då 

medlagstiftarna avsåg att anta lagförslaget utan att tilldela kommissionen genomförande-

befogenheter, beslutade kommissionen slutligen att återkalla lagförslaget. Kommissionen 

meddelade lagstiftarna om återkallelsebeslutet samma dag som en sista trilog var planerad 

att hållas för att slutföra det informella trilogförfarandet och följaktligen formellt anta 

lagstiftningsakten i enlighet med överenskommelsen från trilogförfarandet. Genom 

kommissionens beslut att återkalla lagförslaget stoppades hela lagstiftningsförfarandet och 

hindrade därmed medlagstiftarna från att anta en ny lagstiftningsakt om makroekonomiskt 

stöd till tredjeländer.  

Ifall kommissionen inte hade avbrutit matchen (det ordinarie lagstiftningsförfarandet) 

genom att dra bort bollen (lagförslaget) från planen (trilog) hade medlagstiftarnas princip-

överenskommelse formaliserats samma dag. För att bekräfta den informella trilog-

överenskommelsen hade den senare gått till en formell omröstning hos Europaparlamentet 

och rådet. Tvisten hos EU-domstolen kommer att studeras närmare i kapitel 3 avsnitt 4. 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3 Trilogernas rättsliga status 

I detta kapitel utreds vilken rättslig ställning trilogerna har i den institutionella unionsrätten. 

En klassisk EU-rättslig metod med beaktande av relevanta rättskällor används. Först 

studeras vad för konstitutionella fundament det finns för triloger i EU-fördragen. Efter ett 

konstaterande att triloger inte finner något uttryckligt stöd i fördragen, studeras de 

interinstitutionella avtalen (IIA) följt av en granskning av EU-domstolens praxis. 

3.1 Primärrätten 

3.1.1 Fördragens formella regler och trilogernas informella karaktär 

Fördragsrättsliga ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet 

Fördragen inrättar en tydlig institutionell och procedurmässig ram för utövandet av den 

lagstiftande makten på EU-nivå. Artikel 17 ger kommissionen initiativrätten till nya 

lagförslag medan artiklarna 14 och 16 FEU tillskriver Europaparlamentet och rådet 

gemensamt ansvar för utövandet av den lagstiftande funktionen. Denna funktion ska 

utövas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet som stadfästs i artiklarna 289 och 294 

FEUF.  61

 Rådets och Europaparlamentets lagstiftande funktion är dock inte begränsad till att          

anta EU-rättsakter i enlighet med ett lagstiftningsförfarande. Det finns stöd i fördragen för 

att den lagstiftande funktionen även inbegriper en rätt för lagstiftarna att bestämma över 

hur lagstiftningsprocessen ska organiseras. Institutionerna har därmed en självständig rätt 

att utöva sin lagstiftande makt.  

 För det första har EU-domstolen i sin praxis ansett att en princip om institutionell          

autonomi kan härledas från parlamentets och rådets befogenhet att anta egna 

arbetsordningar i enlighet med artiklarna 232.1 och 240.3 FEUF.  Principen skyddar 62

institutionernas befogenhet att fritt organisera utövandet av deras respektive funktioner 

som fördragen tilldelar dem, dock under förutsättningen att de respekterar den 

institutionella jämvikten och principen om tilldelade befogenheter.   63

 För det andra innehåller artikel 295 FEUF en skyldighet för Europaparlamentet,          

rådet och kommissionen att samråda och i samförstånd reglera formerna för sitt samarbete. 

Artikeln ger dessutom en möjlighet för institutionerna att sluta IIA mellan sig för att 

närmare reglera hur samarbetet ska se ut. I samband med organisationen av det ordinarie 

 Det finns även s.k. särskilda lagstiftningsförfaranden som enbart används i vissa speciella fall som anges i fördragen. Normalt har parlamentet då enbart 61

en rådgivande roll.

 Mål 208/80, Lord Bruce of  Donington mot Aspden, EU:C:1981:194, punkterna 17-19.62

 Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Dalloz, 2015, s. 247 f.63
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lagstiftningsförfarandet har sådana interinstitutionella överenskommelser haft en 

betydelsefull roll för lagstiftningsprocessens utveckling.  64

Formella ramen för lagstiftningsförfarandet 

Artikel 294 FEUF anger dock bara den formella ramen för lagstiftningsförfarandet. En 

läsning av bestämmelsen ger intrycket att rådet inte börjar med sin behandling av 

kommissionens förslag förrän de mottagit Europaparlamentets ståndpunkt vid första 

behandlingen. Som konstaterats i kapitel 2 skiljer sig emellertid teorin och praktiken åt 

eftersom en parallell behandling äger rum varefter informella trilogförhandlingar anordnas. 

Den fördragsrättsliga ramen för lagstiftningsförfarandet nämner dock inget om hur den 

informella nivån av lagstiftningsförfarandet gestaltar sig. Med andra ord omnämns triloger 

inte i fördragen. 

 Förlikningen vid tredje behandlingen, som numera är ett undantag för          

lagstiftningsprocessen till följd av trenden med tidiga överenskommelser, är ett tydligt 

uttryck för ett formellt interinstitutionellt samarbete som liknar trilogerna. 

Förlikningskommittén är i sig ett väldigt formaliserat möte mellan de tre institutionerna 

som består av förhandlingar mellan parlamentet och rådet, med deltagande av 

kommissionen som medlare. Dessa ”formaliserade triloger” är till skillnad från de 

informella trilogerna underkastade formella regler i fördraget om när de kan anordnas, hur 

länge de kan hålla på och vilka som deltar i dessa.  65

 Utöver likheterna med förlikningsmekanismen saknar fördragen som tidigare          

framhållits en referens till triloger. Förlikningen tillhör därför, till skillnad från triloger i 

samband med första och andra behandlingen, fördragens strikt juridiska sfär som omgärdar 

lagstiftningsförfarandet. Det informella trilogförfarandet styrs inte av sådana regler utan 

kännetecknas snarare av att relationerna mellan de tre aktörerna styrs av sociala spelregler.  66

Som kommer att studeras i avsnittet om interinstitutionella avtal (3.2.1) är dock skillnaden 

mellan det formella och informella mer komplicerad än så vad gäller trilogerna eftersom 

denna praxis har kodifierats i gemensamma förklaringar och till och med, i viss mån, 

formaliserats. 

 Slutligen finns det också anledning att säga något om vilken roll informella processer          

och nätverk spelar för EU:s institutionella funktionssätt. Enligt Jacqué måste man även 

studera institutionernas informella arbetsmetoder för att få en fullständig och korrekt 

förståelse för EU:s institutionella rätt.  Detta examensarbete behandlar en informell praxis 67

 Dessa kommer att studeras närmare i avsnitt 3.3.64

 Förlikningskommittén regleras i art. 294.10-12 FEUF.65

 Rugge, G, Il ruolo dei triloghi nel processo legislativo dell’UE, Il diritto dell’Unione Europea, 2015, s. 812.66

 Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Dalloz, 2015, avant-propos (förord).67
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som underlättar tillämpningen av EU:s konsensusorienterade lagstiftningsförfarande. 

Trilogernas informella karaktär bidrar alltså till att göra de formella reglerna om 

lagstiftningsförfarandet genomförbara. Det informella och det formella utesluter därför 

inte varandra, informella förfaranden och arbetsmetoder är snarare nödvändiga för de 

formella reglernas funktionsduglighet.  Som redan konstaterats i introduktionen till detta 68

arbete behöver man förstå det informella trilogförfarandet för att förstå hur det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet i realiteten fungerar. Ur ett juridiskt perspektiv är det givetvis viktigt 

att upprätthålla distinktionen mellan det formella och informella, fastän det finns ett tydligt 

samband vad gäller trilogernas betydelse i det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

 Men informella arbetsmetoder återfinns inom betydligt fler beslutsprocesser än          

lagstiftningsförfarandet inom EU. Både det Europeiska rådet och Eurogruppen använder 

sig av informella möten som arbetsmetod.  Även ordförandeskapet för ministerrådet 69

anordnar ofta informella ministermöten. Informella arbetsmetoder är därför relevanta för 

den institutionella unionsrätten eftersom de tillhör EU-institutionernas styrelseformer.  70

3.1.2 Strävan efter lagstiftningsförfarandets effektivitet 

Amsterdamfördragets ändringar och påverkan 

Möjligheten för unionslagstiftarna att redan efter den första behandlingen anta 

kommissionens lagförslag infördes genom Amsterdamfördraget (1999) och var av mycket 

stor betydelse för den framtida utvecklingen av lagstiftningsförfarandet. Bakgrunden till 

denna formella revidering av fördraget var att skapa mer effektiva beslutsregler för att 

undvika fördröjningar med antagandet av ny EU-lagstiftning. Tillämpningsområdet för 

medbeslutandeförfarandet utvidgades till ett stort antal nya lagstiftningsområden i och med 

Amsterdamfördraget vilket gjorde det nödvändigt att effektivisera lagstiftningsförfarandet. 

Genom att undvika en andra behandling och en långdragen förlikning sparade 

institutionerna både tid och resurser.   71

 Möjligheten att slutföra lagstiftningsförfarandet vid första behandlingen realiserades          

dock successivt. Mellan 1999 och 2004 antogs bara 28 % av kommissionens lagförslag vid 

första behandlingen, jämfört med 80 % mellan 2004-2012.  Den stora utvidgningen av 72

EU:s medlemsländer år 2004 kan till viss del hjälpa till att förklara utvecklingen. 

Svårigheterna att få 28 medlemsstater att enas om ett lagstiftningsförslag skapade 

incitament för att nå en överenskommelse vid första behandlingen eftersom det skulle vara 

 Rugge, G, Il ruolo dei triloghi nel processo legislativo dell’UE, Il diritto dell’Unione Europea, 2015, s. 814.68

 Se art. 1 i protokoll 14 om Eurogruppen som stadgar: ”Ministrarna från de medlemsstater som har euron som valuta ska hålla informella sammanträden”.69

 Rugge, G, Il ruolo dei triloghi nel processo legislativo dell’UE, Il diritto dell’Unione Europea, 2015, s. 812.70

 Wessman, P, Lagstiftningsarbetet i Europeiska Unionen - utvecklingen efter Sveriges EU-anslutning, Ny Juridik, 2014, s. 39.71

 Chalmers, D, European Union law, Cambridge University Press, 2014, s. 121.72
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tidskrävande för medlemsstaterna i rådet att gå igenom hela förfarandet inbegripet en 

förlikning.   73

 Förutom den stora utvidgningen kan även andra faktorer förklara trenden mot tidiga          

överenskommelser. En viktig faktor är tillnärmandet av rådets och Europaparlamentets 

kulturer och arbetsmetoder även om de i grunden ser olika ut.  En annan faktor är 74

kopplad till det roterande ordförandeskapet hos rådet. Den består av ordförandeskapets 

vilja att uppnå resultat under sitt halvår som ordförande och som därför gärna söker att 

slutföra lagstiftningsärenden genom en tidig överenskommelse med Europaparlamentet.  75

 Trenden mot tidiga överenskommelser hänger alltså samman med ikraftträdandet av          

Amsterdamfördraget och dess ändringar som var ägnade att effektivisera EU:s 

beslutsprocess och lagstiftningsförfarande. I samband med ikraftträdandet av Amsterdam-

fördraget antog dessutom regeringskonferensen en förklaring (nr. 34) som uppmuntrar 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen att göra största möjliga ansträngningar för att 

säkerställa att medbeslutandeförfarandet fungerar så snabbt som möjligt.   76

 Tidiga överenskommelser blev i och med Amsterdamfördraget en formell möjlighet          

och gjorde trilogerna till en praktisk nödvändighet eftersom lagstiftarna behövde dessa 

interinstitutionella forum för att enas om innehållet i ny lagstiftning.  

 Därutöver var avsikten med de nya definitionerna av röstreglerna om kvalificerad          

majoritet, vilka infördes genom det senare antagna Lissabonfördraget, också att 

effektivisera lagstiftningsprocessen.  77

Grunder i fördragen för effektivitet  

Utöver de ovan nämnda fördragsändringarna finns det två passager i EU-fördragen som 

gör explicita anspråk på att effektivisera institutionernas arbete och som därmed har en viss 

koppling till trilogernas syfte och natur. Artikel 13 FEU nämner att Unionen ska ha en 

institutionell ram med syfte att främja effektivitet och kontinuitet i dess politik och 

verksamhet. Detta krav på effektivitet tillades genom Lissabonfördraget och ålägger 

institutionerna att arbeta så effektivt som möjligt.  78

 Enligt ingressen till FEU önskar medlemsstaterna stärka institutionernas          

demokratiska karaktär och effektivitet för att sätta dessa i stånd att inom en gemensam 

 A.st.73

 Europaparlamentets arbetskultur grundar sig i verbala konfrontationer medan rådets grundar sig i förhandlingar och diplomati. Se Jacqué, J.P, Une vision 74

réaliste de la procedure de codécision’, dans Collectif, Mélanges en hommage à Georges Vandersanden, Bruylant, 2009 s. 195 f.

 Detta har kallats för ordförandeskapets ”culture of  scoreboard”. Se Roederer-Rynning, C, & Greenwood, J, The culture of  trilogues, Journal of  European 75

Public Policy, 2015, s. 1156.

 Förklaring (nr. 34) om iakttagande av tidsfrister enligt medbeslutandeförfarandet, bifogad till Amsterdamfördraget. Sådana förklaringar saknar rättslig 76

betydelse men kan ses som politiska ändamål.

 Blanke, H.J & Mangiameli, S, The Treaty on European Union (TEU): A Commentary, Springer, 2011, s. 545.77

 A.a. s. 540.78
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institutionell ram bättre fullgöra de uppgifter som har anförtrotts dem.  Ingressen gör 79

alltså en koppling mellan EU-institutionernas metoder för beslutsfattande (där man kan 

inkludera lagstiftningsprocessen) och effektivitet.  

 Ingressen och art. 13 FEU kan tillsammans sägas grunda en princip om effektivitet          

för EU:s institutionella funktionssätt. Dessa två bestämmelser i fördraget utgör dess värre 

en svag primärrättslig grund för triloger även om de är relevanta för lagstiftnings-

förfarandets effektivitet. 

Travaux préparatoires till EU-fördragen 

Införandet av formella regler om triloger i fördraget diskuterades under det Europeiska 

konventet om Europeiska unionens framtid. Konventet hade i uppdrag att utarbeta ett 

utkast till ett fördrag om upprättande av en europeisk konstitution. Slutrapporterna från 

konventets olika arbetsgrupper redovisar de överväganden som legat till grund för olika 

förslag och de syften man haft för avsikt att uppnå med nya fördragsbestämmelser. 

Arbetsgrupp IX för förenkling av lagstiftningsförfaranden och instrument hade mandat att 

bland annat undersöka om triloger möjligen kunde formaliseras i fördragen.  80

Arbetsgruppen gjorde bedömningen att ett införande av regler om triloger i fördraget inte 

var önskvärt eftersom trilogernas effektivitet just berodde på flexibiliteten och deras 

informella karaktär.  Enligt Laekendeklarationen, som antogs av det Europeiska rådet 81

2001 , så hämtar det europeiska projektet sin legitimitet ur demokratiska, transparenta och 82

effektiva institutioner.  För EU är därför effektivitet en aspekt som gör institutionerna 83

legitima. Redan innan Laekendeklarationen och det efterföljande konventet hade 

kommissionen, i sin vitbok om nya styrelseformer, uppmärksammat behovet av att 

effektivisera EU:s beslutsförfarande för att stärka EU-medborgarnas förtroende för EU-

institutionerna.  84

 EU-domstolen använde sig av förarbetsmaterial från det Europeiska konventet i sin          

tolkning av bestämmelser i Lissabonfördraget i mål C-583/11.  EU-domstolen verkar 85

tillmäta mer betydelse åt förarbetsmaterial ifall dessa är tillgängliga för allmänheten och 

med hänsyn till att det Europeiska konventets travaux préparatoires är allmänt tillgängliga 

 Skäl 7 i ingressen till FEU.79

 Mandate of  Working Group IX on the simplification of  legislative procedures and instruments, The European Convention (Secretariat), 17 September 80

2002, s. 5.

 Final report of  Working Group IX on Simplification, The European Convention (Secretariat), 2002, s. 25.81

 Laekendeklarationen fastställde det Europeiska konventets mandat och identifierade flera frågor som behövde diskuteras, varav en handlade om hur 82

unionen kunde göras mer demokratisk, öppen och effektiv. En fråga som identifierades var ”How is the co-decision procedure between the Council and 
the European Parliament to be simplified and speeded up?”. Se Presidency conclusions, European Council meeting in Laeken, December 2001, s. 23.

 Presidency conclusions, European Council meeting in Laeken, December 2001, s. 22 f.83

 KOM(2001) 428 slutlig, Meddelande från kommissionen av den 25 juli 2001, "Styrelseformerna i EU - vitbok”, s. 7.84

 Mål C-583/11, Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mot parlamentet och rådet, EU:C:2013:625, punkt 70.85
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online så kan de få betydelse för tolkningen av Lissabonfördraget.  Konventets databas 86

som finns på Internet kan därför sägas innehålla förarbetena till de ändringar som infördes 

genom Lissabonfördraget.  På ett liknande sätt som förarbeten utarbetade av det 87

Europeiska konventet tillmättes betydelse av EU-domstolen i mål C-583/11, kan rapporten 

från arbetsgrupp IX om förenkling förklara varför det saknas formella regler om triloger i 

fördragen idag. Triloger omnämns inte i fördragen för att det just är trilogernas informella 

och flexibla karaktär som gör dem till ett effektivt tillvägagångssätt. 

3.1.3 Slutsats angående primärrätten  

Genomgången av primärrätten leder till slutsatsen att triloger inte regleras av fördragen och 

att man medvetet gjorde det valet vid utarbetandet av det senaste ändringsfördraget. 

Förarbetsmaterialet till Lissabonfördraget visar faktiskt att de institutionella aktörerna 

undersökte möjligheten att formalisera trilogerna, men att behovet av effektivitet i 

institutionernas beslutsfattande vägde tyngre än behovet av att stärka dess öppenhet genom 

att formalisera trilogerna. Således är det inte tillräckligt med en studie av 

fördragsbestämmelserna för att förstå fenomenet triloger och vad dess rättsliga status är. 

 I fördragen finns det endast generella och beskrivande regler om de formella stegen          

för att anta EU-lagstiftning. Det har därför varit aktörernas (institutionernas) uppgift att 

genom sin praxis utfylla reglerna om lagstiftningsförfarandet.  Därmed har det också varit 88

institutionernas ansvar att bestämma över hur de på ett effektivt sätt skulle genomföra 

reglerna i fördraget. I detta hänseende är institutionernas praxis ett utryck för unionens 

dynamiska natur eftersom institutionerna måste samarbeta för att den ska fungera och 

därmed driva det euroepiska projektet framåt.   89

 Artikel 294 FEUF ger bara en överskådlig bild över hur de formella förbindelserna          

mellan institutionerna går till och utgör endast den synliga delen av ett isberg. Den osynliga 

delen består av regler som institutionerna utformat i sin praxis och av informella 

interinstitutionella relationer.  Exempelvis innehåller fördraget endast regler om hur 90

kommissionärskollegiet, medlemsstaternas ministrar och Europaparlamentets ledamöter 

ska agera och rösta inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Även om dessa 

aktörer är de mest synliga så är det i praktiken ett snävare urval aktörer som har 

huvudrollen i förfarandet. Dessa aktörer består av deltagarna i trilogförhandlingarna där 

ofta lägre nivåer av representation gäller.  

 Lenaerts, K, och Gutiérrez-Fons, J, To Say What the Law of  the EU Is: Methods of  Interpretation and the European Court of  Justice, Academy of  86

European Law Distinguished Lectures of  the Academy, 2013, s. 20 f.

 Bergström, C.F & Hettne, J, Introduktion till EU-rätten, 2014, s. 65. 87

 Shackleton, M, The politics of  codecision, Journal Common Market Studies, 2000, s. 333.88

 Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Dalloz, 2015, s. 41 f.89

 Jacqué, J.P, Une vision réaliste de la procedure de codécision’, dans Collectif, Mélanges en hommage à Georges Vandersanden, Bruylant, 2009, s. 184.90
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 Fördragets rudimentära text gällande formerna för det ordinarie lagstiftnings-         

förfarandet är till viss mån erkänd i fördragen genom artikel 295 FEUF.  91

”Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska samråda och i samförstånd reglera 
formerna för sitt samarbete. I detta syfte får de med beaktande av fördragen ingå 
interinstitutionella avtal som kan vara bindande.” 

Den rättsliga grunden för IIA var en nyhet från Lissabonfördragets ändringar. Som ska 

studeras i nästa avsnitt har dessa IIA haft stor betydelse för EU:s normgivningsprocess 

eftersom fördragen inte fullt ut fastställer det interinstitutionella samarbetet och därmed 

lämnar flera gråzoner. 

3.2 Sekundärrätten 

3.2.1 Allmänt om interinstitutionella avtal  

Utöver enskilda rättsakter som utfärdas av EU:s institutioner omfattar sekundärrätten även 

avtal. Förutom internationella avtal förekommer också avtal som är resultat av 

överenskommelser mellan EU-institutionerna. De kallas då för interinstitutionella avtal 

(IIA) och utgör gemensamma överenskommelser mellan rådet, kommissionen och 

Europaparlamentet som har undertecknats av ordförandena för institutionerna. IIA brukar 

inräknas i en typ av rättsakter som kallas för atypiska eftersom de inte uppräknas i de 

kategorier av rättsakter som fastslås i artikel 288 FEUF.   92

Fundamenten för IIA 

IIA har sitt ursprung från institutionernas praxis och uttrycker därför, i skriftlig form, 

samarbetet mellan institutionerna. Dessa instrument har för unionens institutionella ram 

varit betydelsefulla genom att anpassa funktionssättet för de olika procedurerna beskrivna i 

fördragen. Genom att sluta IIA kan institutionerna skapa arrangemang och arbetsmetoder 

som de anser vara nödvändiga för ett effektivt och smidigt samspel dem emellan. I 

doktrinen har det beskrivits som att IIA fyller i gråzonerna i primärrätten och förtydligar 

det sätt hur de formella reglerna i fördragen tillämpas.  På de områden där EU:s tre 93

politiska institutioner tillsammans delar på befogenheter gör IIA det möjligt att fastställa 

god praxis, förebygga konflikter och att bevara institutionell jämvikt på dessa områden.   94

 IIA har därför spelat en särskild viktig roll för EU:s budgetförfarande och          

lagstiftningsförfarande, där de har förtydligat och förbättrat förfarandena som anges i 

 Schütze, R, European Union Law, Cambridge, 2015, s. 249.91

 Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Dalloz, 2015, s. 579 och Blumann, C, Les accords interinstitutionnels, Juris-Classeur Europe, vol. , 92

fasc. 193, 2012, s. 1.

 Jacqué, J.P, La pratique des institutions communautaires et les développements de la structure institutionnelle communautaire, dans R. Bieber; G.Ress, Die Dynamik des 93

Europäischen Gemeinschaftsrechts/The dynamics of  EC-law, Baden-Baden: Nomos, 1987, s. 379.

 Blumann, C & Dubouis, L, Droit institutionnel de l’Union européenne, LexisNexis, 2015, s. 199.94
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fördragen. Lagstiftningsförfarandet är ju konstruerat på ett sätt som kräver ett samarbete 

mellan de tre politiska institutionerna för att en rättsakt ska kunna antas. De statsliknande 

funktioner som EU-institutionerna har tilldelats av fördragen är inte alltid skarpt fördelade 

dem emellan.  Institutionernas funktioner i till exempel lagstiftningsförfarandet kan istället 95

förefalla invecklade och betraktas som sammanblandade.  Det räcker med att konstatera 96

att kommissionen och rådet (vilka ofta beskrivs som unionens verkställande institutioner) 

även deltar i den lagstiftande funktionen, för att påvisa institutionernas funktionella 

överlappningar.  Även om varje institution har en bestämd roll i lagstiftningsförfarandet, så 97

är deras roller också rörliga vilket kan leda till blockeringar av förfarandet om inte 

institutionerna visar god vilja och förmåga till interinstitutionellt samarbete. Därför har 

doktrinen även pekat på institutionernas befogenhet att själva organisera sig 

(institutionernas autonomi) som ett fundament för IIA i EU:s rättsordning.  Därmed bör 98

institutionerna också kunna inrätta gemensamma riktlinjer för sitt samarbete i sammanhang 

då fördragen medger sammankopplade funktioner. Stöd för institutionernas självstyrande 

befogenhet som fundament för IIA kan exempelvis finnas i EU-domstolens avgörande i 

mål 244/81.  99

 Doktrinen har även nämnt IIA anteciperande funktion som ett fundament. Denna          

bygger på att IIA utgör rättsliga instrument som vid flera tillfällen har föregripit senare 

fördragsreformer.  Till exempel har innehållet i protokollet om tillämpning av 100

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna sitt ursprung från ett IIA.  101

Oklar rättslig status 

IIA har länge haft en oklar rättslig status eftersom de stammar från institutionspraxis och 

för att det fram tills Lissabonfördraget saknades en allmän bestämmelse om en sådan 

mekanism i fördragen. Det var inte bara avtalens rättsliga grund som var oklar utan även 

huruvida de kunde vara rättsligt bindande eller inte. Oklarheten kring IIA rättsliga status 

kan också förklaras på grund av den stora variationen av både benämningar och 

substantiellt innehåll i avtalen.  IIA kan till exempel även benämnas uppförandekoder, 102

 Därför lämpar sig inte den traditionella maktdelningsprincipen för att beskriva EU:s institutionella struktur. Se Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union 95

Européenne, Dalloz, 2015, s. 236.

 Blumann, C, & Dubouis, L, Droit institutionnel de l’Union européenne, LexisNexis, 2015, s. 331.96

 Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Dalloz, 2015, s. 236 f.97

 Hummer, W, From ‘Interinstitutional Agreements’ to ‘Interinstitutional Agencies/Offices?´, European Law Journal, 2007, s. 56.98

 Mål 244/81, Klöckner-Werke mot kommissionen, EU:C:1983:128, punkt 11. ”In laying down that form of  consultation between the Commission and the Council, Article 58 99

did not determine its detailed arrangements. In those circumstances, it is a matter for the two institutions to provide, by common consent and in accordance with their respective powers, 
for the form which their cooperation shall take.”

 De Witte, B, Ratificeringen av EU:s nya fördrag – vad händer om den misslyckas?, SIEPS, 2004:8, s. 18.100

 Hettne, J, Subsidiaritetsprincipen: Politisk granskning eller juridisk kontroll?, SIEPS, 2003:4, s. 18.101

 Hummer, W, From ‘Interinstitutional Agreements’ to ‘Interinstitutional Agencies/Offices?’, European Law Journal, 2007, s. 51 f.102
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riktlinjer eller gemensamma förklaringar. Dessutom har IIA ingåtts på betydligt fler 

områden än budget- och lagstiftningsförfarandena. Det har till exempel förekommit IIA 

om grundläggande rättigheter , om förfaranden för att genomföra subsidiaritets-103

principen , och om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för 104

bedrägeribekämpning (OLAF).  Därtill är det svårt att bedöma exakt hur många avtal 105

som finns då de inte är föremål för något allmänt krav på offentliggörande och inte heller 

finns tillgängliga i någon särskild databas.  106

Rättsliga grunder för IIA 

De äldre EU-fördragen gav i vissa specifika fall en möjlighet för institutionerna att reglera 

sina inbördes förhållanden i IIA.  I praktiken sträckte sig dock institutionernas praxis 107

betydligt längre än dessa bestämmelser och många IIA förekom utan uttryckliga stöd i 

fördragen. Även om möjligheten att ingå IIA inte var fördragsfäst med en allmän 

bestämmelse innan Lissabonfördraget så har sådana överenskommelser informellt existerat 

i den institutionella praxisen sedan början av EU:s integrationsprocess.  Många av avtalen 108

mellan institutionerna har därför en oklar juridisk grund.  

 Eftersom EU-institutionerna endast är behöriga att anta sekundärlagstiftning i          

enlighet med principen om tilldelade befogenheter krävs en primärrättslig grund för dem 

att ingå IIA. I doktrinen lanserades därför förslag till olika teoretiska grunder för IIA. 

Teorin om att institutionernas skyldighet att samarbeta lojalt utgjorde en grund för IIA, var 

den som vann allmänt gehör.  Eftersom unionens institutionella funktionssätt bygger på 109

ett lojalt samarbete mellan institutionerna, visade sig IIA vara utmärkta instrument för 

genomförandet av detta samarbete.  110

 EU-domstolen utsträckte först skyldigheten för EU-institutionerna och medlems-         

staterna att samarbeta lojalt (enligt artikel 10 i EG-fördraget, idag artikel 4 FEU) till att 

även gälla förbindelserna mellan institutionerna.  Därefter ansåg doktrinen att artikel 10 111

 Gemensam förklaring om grundläggande rättigheter, EGT C 103, 27.4.1977, s. 1–1.103

 IIA om förfarandena för genomförandet av subsidiaritetsprincipen, Bull. EU 10-1993, s. 129.104

 IIA om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, EGT L 136, 31.5.1999, s. 15-19.105

 Bergström, C.F & Hettne J, Introduktion till EU-rätten, 2014, s. 47.106

 Exempelvis innehåller fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) i art. 193.3 en möjlighet för parlamentet, rådet och 107

kommissionen att genom ett gemensamt avtal närmare reglera formerna för parlamentets undersökningsrätt. Art. 218 i EG-fördraget innehåller en grund 
för IIA mellan rådet och kommissionen (Europaparlamentet utesluts). Se även, art. 228.1, art. 248.3, stycke 3, art. 272.9, stycke 5, samt art. 195.4 i EG-
fördraget.

 Tournepiche, A.M, Les Accords Interinstitutionnels dans l'Union Européenne, Bruylant, 2011, s. 16 f.108

 Blumann, C, Les accords interinstitutionnels, Juris-Classeur Europe, vol. , fasc. 193, 2012, s. 7.109

 Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Dalloz, 2015, s. 580.110

 Se mål 204/86, Grekland mot rådet, EU:C:1988:450, punkt 16 och mål C-65/93, Europaparlamentet mot rådet, EU:C:1995:91, punkt 23.111
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EG-fördraget kunde utgöra en implicit grund för IIA.  Idag stadgas principen om lojalt 112

samarbete mellan institutionerna i artikel 13.2 FEUF. Teorin om principen om lojalt 

samarbete som grund för IIA avspeglas också i en icke-bindande bilaga till Nicefördraget i 

form av en förklaring om artikel 10 i EG-fördraget.  113

3.2.2 Rättsliga verkningar av interinstitutionella avtal 

Speciella naturen hos IIA 

Enligt EU-domstolens praxis kan atypiska rättsakter också medföra rättsliga verkningar 

eftersom alla åtgärder vidtagna av institutionerna, oavsett karaktär eller form, som är 

avsedda att ha rättsliga verkningar är föremål för en talan om ogiltighetsförklaring.  Det 114

visade sig dock svårt att tillämpa kriterier som form, benämning, utseende och innehåll på 

IIA vilka snarare kännetecknades av parternas samförstånd att ingå en överenskommelse. 

IIA skiljer sig därmed från övriga atypiska rättsakter genom att de inte är unilaterala akter. 

 Den speciella naturen och karaktären hos IIA ledde därför institutionerna till olika          

uppfattningar om avtalens rättsliga verkningar. Europaparlamentet var entusiastisk till att ge 

bindande verkningar åt sådana typer av överenskommelser eftersom de utgjorde instrument 

som potentiellt kunde stärka dess institutionella position.  Rådet ansåg däremot att 115

gemensamma förklaringar endast kunde innehålla politiska åtaganden, vilket de bekräftade i 

ett svar på en skriftlig parlamentsfråga angående de juridiska verkningarna av gemensamma 

förklaringar.  Till följd av oklarheterna angående de rättsliga verkningarna av IIA blev det 116

EU-domstolens uppgift att avgöra denna fråga. 

Utvecklingen i EU-domstolens rättspraxis 

I ett fåtal mål erkände EU-domstolen endast politiska verkningar åt IIA och avfärdade 

möjligheten att IIA kunde vara rättsligt bindande.  Dock erkände EU-domstolen en 117

juridiskt bindande karaktär åt ett IIA i mål 34/86 som rörde en tvist om budgetförfarandet. 

Domstolen ansåg att den gemensamma förklaringen av den 30 juni 1982 om olika åtgärder 

för att förbättra budgetförfarandet ”inrättat ett interinstitutionellt förlikningsförfarande” och att 

 Hummer, W, From ‘Interinstitutional Agreements’ to ‘Interinstitutional Agencies/Offices?’, European Law Journal, 2007, s. 55.112

 Förklaringen anger både att skyldigheten till lojalt samarbete även styr relationerna mellan gemenskapsinstitutionerna själva och att institutionerna får 113

ingå interinstitutionella avtal, om det inom ramen för denna skyldighet till lojalt samarbete visar sig nödvändigt att underlätta tillämpningen av fördragen. Se 
3. Förklaring om artikel 10 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Nicefördraget bilaga.

 Se den s.k. ERTA-domen, Mål 22/70, Kommissionen mot Rådet, EU:C:1971:32, punkt 42.114

 Waelbroeck, M & D, Les "déclarations communes" en tant qu'instruments d'un accroissement des compétences du Parlement européen, Le Parlement européen dans 115

l'évolution institutionnelle, Bryssel, 1988, s. 79.

 ”The joint declarations to which the Honourable Member refers are political undertakings and in the final instance it would be for the Court of  Justice 116

to assess their legal implications.” Se skriftlig fråga n.128/77 från M. Dondelinger till den Europeiska gemenskapens råd, OT C 259/4.

 Se mål T-194/94, Carvel and Guardian Newspapers mot rådet, EU:T:1995:183, punkt 62 och mål C-58/94, Nederländerna mot rådet, punkterna 25-27.117
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”frågorna i målet kunde lösas inom denna ram.”  Domstolen avstod dock i målet från att 118

fastställa generellt tillämpliga kriterier angående IIA rättsliga verkningar. Likaså avstod 

domstolen från att utveckla sådana kriterier i mål 204/86 beträffande samma gemensamma 

förklaring om budgetförfarandet.  119

 EU-domstolen angav trots allt senare i sitt avgörande i mål C-25/94 en tydlig premiss          

under vilken ett IIA kan vara bindande: nämligen institutionernas avsikt att 

överenskommelsen ska vara ömsesidigt bindande dem emellan.  Domstolen erkänner i 120

målet en bindande verkan åt ett IIA genom att identifiera en gemensam avsikt att binda sig 

hos institutionerna, utan att pröva huruvida den atypiska rättsakten i sig kunde skapa 

rättsliga verkningar i enlighet med kriterierna från ERTA-domen. Det faktum att 

domstolen inte föll tillbaka på sin tidigare praxis kan tolkas som att domstolen beaktade 

den speciella naturen hos IIA vilka snarare är avtalsrättsliga överenskommelser än 

unilaterala akter.  Domstolen verkar därför acceptera att partsavsikten utgör det 121

avgörande kriteriet för att bedöma huruvida IIA är bindande.  

 I mål C-58/94 ansåg EU-domstolen att ett avtal i form av en uppförandekodex          

mellan rådet och kommissionen inte kunde tillmätas någon rättsverkan då kodexen enbart 

var ett uttryck för en frivillig samordning mellan institutionerna.  I denna dom föll 122

domstolen tillbaka på sin tidigare rättspraxis om atypiska rättsakters rättsverkan enligt 

ERTA-domen eftersom man inte kunde utläsa någon partsavsikt att ömsesidigt åta sig 

rättsliga skyldigheter. 

 Denna rättspraxis visar att det blir en bedömning från fall till fall angående den          

bindande verkan av IIA eftersom den gemensamma partsviljan att binda sig skiljer sig från 

avtal till avtal. Om institutionerna inte avsett att göra avtalet bindande så kommer avtalets 

bestämmelser endast att tolkas som politiska åtaganden.  Det är den subjektiva partsviljan 123

att bli bundna av avtalet som är avgörande enligt EU-domstolens praxis, vilken bör sökas i 

innehållet och ordalydelsen i avtalets bestämmelser. 

 För att bedöma den bindande verkan av ett IIA kan man också ta hänsyn till          

objektiva kriterier ifall avtalet inte är tillräckligt tydlig med den ömsesidiga partsviljan. Till 

de objektiva kriterierna hör de formella aspekterna (avtalets benämning och upprättande) 

 Mål 34/86, Rådet mot Parlamentet, EU:C:1986:291, punkt 50.118

 Mål 204/86, Grekland mot Rådet, EU:C:1988:450. Däremot tillförde G Mancini i sitt förslag till avgörande i mål Grekland mot Rådet riktlinjer angående 119

IIA:s bindande karaktär. Han ansåg att om de förpliktelser som följer av avtalet är tillräckligt tydliga så kan de få rättsligt bindande verkan under 
förutsättningen att det respekterar primärrätten eftersom de IIA endast kan utgöra en ”droit de complément”. Se förslag till avgörande i mål 204/86, 
Grekland mot rådet, EU:C:1988:259, punkt 9.

 Mål C-25/94, Kommissionen mot Rådet, EU:C:1996:114, punkterna 49-50.120

 Tournepiche, A.M, Les accords interinstitutionnels dans l’Union Européenne, Bruylant, 2011, s. 445 f.121

 Mål C-58/94, Nederländerna mot rådet, EU:C:1996:171, punkt 23-27.122

 Jacqué, J.P, La pratique des institutions communautaires et les développements de la structure institutionnelle communautaire, dans R. Bieber; G.Ress, Die Dynamik des 123

Europäischen Gemeinschaftsrechts/The dynamics of  EC-law, Baden-Baden: Nomos, 1987, s. 403.
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och de materiella aspekterna av avtalet (innehållet och syftet). Ett offentliggörande i den 

officiella tidningen under delen ”lagstiftning” kan till exempel utgöra ett tecken på att ett 

IIA är avsedd att vara rättsligt bindande.  Att ett avtal benämns uppförandekod eller 124

modus vivendi tyder däremot att institutionerna inte avsåg att ge en bindande karaktär åt 

avtalet. Valet av att benämna ett avtal ”gemensam förklaring” istället för ”interinstitutionellt 

avtal” kan också tolkas som att institutionerna inte avsett att ge avtalet rättsligt bindande 

verkningar.  

 Dock bör man inta en restriktiv bedömning av ett avtals bindande verkan på          

grundval av de formella aspekterna, eftersom EU-domstolen i sin praxis fäster större 

betydelse åt rättsakters funktionella aspekter såsom dess materiella innehåll.  Beträffande 125

avtalsvillkoren kan man se på vilken modus som används för verben, särskilt om franskans 

konditionalis används (även engelskans ”may” istället för ”shall”), för tecken på avtalets 

icke-bindande verkan. Användning av vaga formuleringar i avtalet tyder även på att det inte 

finns någon avsikt från institutionerna att binda sig.  Därutöver verkar inget hindra IIA 126

från att innehålla både bindande och icke-bindande bestämmelser.  Vissa delar av ett IIA 127

kan därmed medföra bindande verkningar medan andra delar av avtalet inte är avsedda att 

ha sådana effekter. 

 Vidare kan även syftet med ett IIA styra över dess bindande eller icke-bindande          

karaktär. Vissa IIA har inrättat nya och specifika mekanismer till ett i fördragen fastställt 

förfarande. Ett exempel är de successiva IIA om budgetförfarandet som har gett 

institutionerna en referensram för budgetförfarandet och som bland annat har inrättat 

bindande regler om distinktionen mellan obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter.  Ett 128

IIA med detta som ändamål kan tyda på att avtalet ska vara rättsligt bindande för 

institutionerna.  Däremot finns det andra typer av IIA som inte avser att inrätta nya 129

förfaranden, utan som syftar till att skapa riktlinjer för hur institutionerna ska handla inom 

ramen för ett redan existerande och etablerat förfarande. Dessa typer av IIA är mindre 

benägna att skapa rättsliga verkningar. 

 Skyldigheten för institutionerna att samarbeta lojalt med varandra gör att IIA i          

princip bör respekteras hela tiden. EU-domstolens knapphändiga praxis angående IIA visar 

att institutionerna, på ett allmänt plan, respekterat de förfaranden som inrättats via IIA. Att 

ett IIA saknar en bindande karaktär behöver dock inte nödvändigtvis innebära att den inte 

 Blumann, C, Les accords interinstitutionnels, Juris-Classeur Europe, vol. 1, fasc. 193, 2012, s. 21.124

 Se t.ex. mål C-58/94, Nederländerna mot Rådet, EU:C:1996:171.125

 Tournepiche, A.M, Les accords interinstitutionnels dans l'Union Européenne, Bruylant, 2011, s. 449.126

 Contribution of  the legal service of  20 July 2015, Council doc. 11096/15, punkt 6.127

 Det senaste är det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, EUT C 373, 20.12.2013. 128

Sedan Lissabonfördraget har dock skillnaden mellan obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter upphävt till följd av en reform av budgetförfarandet.

 Tournepiche, A.M, Les Accords Interinstitutionnels dans l'Union Européenne, Bruylant, 2011, s. 450.129
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kan medföra rättsliga verkningar. I ljuset av principen om lojalt samarbete mellan 

institutionerna kan även bestämmelser i IIA som är uttryckta i ett icke-bindande språk, få 

rättsliga verkningar dem emellan och genomsyrar därmed det interinstitutionella samarbetet 

i framtiden.  Att ett IIA är bindande bör tolkas som att institutionerna eller en tredje part 130

direkt kan åberopa förpliktelser som följer av överenskommelsen för en talan om 

ogiltigförklaring vid EU-domstolen.  131

 För övrigt har EU-domstolen i några avgöranden använt sig av IIA som bevisvärde i          

sin bedömning, utan att uttala sig om dess rättsliga ställning.  Oberoende av dess juridiska 132

eller politiska verkningar kan IIA därmed alltid fungera som tolkningsdata inför domstolen. 

3.2.3 Interinstitutionella avtal efter Lissabonfördraget 

Artikel 295 FEUF innebar en ny och explicit allmän grund för IIA.  Bestämmelsen 133

fastställer att avtalen kan vara bindande och utesluter därmed inte avtal som inte är 

bindande. Det stämmer väl överens med EU-domstolens distinktion mellan IIA som är 

juridisk bindande och sådana som enbart medför politiska verkningar. Avtalet i sig är inte 

bindande utan det är innehållet i avtalet som avgör dess juridiska värde. Den bindande eller 

icke-bindande karaktären beror alltså på hur institutionerna som signerat avtalet formulerat 

innehållet i denna och om det går att utläsa en partsavsikt att bli bundna av innehållet i 

avtalet. Då det är omöjligt att på ett allmänt sätt bedöma IIA bindande karaktär, krävs det 

en bedömning i det enskilda fallet. Till följd därav är det inte institutionerna som i 

slutändan bör fastställa ifall ett IIA eller ett enstaka åtagande i ett IIA är bindande eller inte, 

utan det är EU-domstolens uppgift. 

 Artikel 295 FEUF är därför en kodifiering av den praxis från EU-domstolen som          

beskrivits i föregående avsnitt.  Både de subjektiva och objektiva kriterier som EU-134

domstolen utformat i sin praxis bör därför användas för att bedöma ett IIA rättsliga 

verkningar.  

3.3 Interinstitutionella avtal i förhållande till triloger 
I detta avsnitt studeras de IIA som är relevanta för lagstiftningsförfarandet och triloger. 

Instrumentens påverkan på förfarandet och eventuella bindande verkningar utreds. Först 

studeras den gemensamma förklaringen, sedan det IIA om bättre lagstiftning som nyligen 

uppdaterades i april 2016.. 

 Contribution of  the legal service of  20 July 2015, Council doc. 11096/15, punkt 9.130

 Contribution of  the legal service of  20 July 2015, Council doc. 11096/15, punkt 4.131

 Mål C-106/96, Förenade kungariket mot Kommissionen, EU:C:1998:218, punkterna 25-26.132

 Tidigare hade en sådan allmän grund endast nämnts i den ovannämnda förklaringen om artikel 10 i EG-fördraget som saknade juridiskt värde.133

 Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Dalloz, 2015, s. 254.134
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3.3.1 Bakgrund till den gemensamma förklaringen 

Inrättandet av triloger som arbetsmetod för EU-institutionerna går tillbaka till 1980-talet då 

de infördes genom en gemensam förklaring som var avsedd att förbättra budget-

förfarandet.  Trilogerna blev därefter avgörande för att lösa de vanligt förekommande 135

interinstitutionella meningsskiljaktigheterna på budgetområdet och spred sig senare till 

lagstiftningsförfarandet.   136

 I och med att medbeslutandeförfarandet inrättades genom Maastrichtfördraget          

stärktes Europaparlamentets inflytande i lagstiftningsförfarandet avsevärt. Det krävdes ett 

nära samarbete mellan rådet och Europaparlamentet för att anta ny EU-lagstiftning. De 

interinstitutionella relationerna och förhandlingarna utkristalliserades, under 

medbeslutandeförfarandets första dagar, i den nyinrättade förlikningskommittén. Ett IIA 

ingicks mellan rådet, parlamentet och kommissionen i syfte att förtydliga hur de skulle 

genomföra denna nya förlikningsprocess.   137

 Förlikningskommittén visade sig dock efter en tid inte vara det mest adekvata sättet          

för Europaparlamentet och rådet att förhandla. Dels på grund av att det stora antalet 

personer som deltog i förlikningskommittén gjorde förhandlingarna komplicerade och 

mindre effektiva, dels på grund av att förlikningen ledde till en onödig förlängning av 

förfarandet.   138

 Informella dialoger och möten mellan institutionerna började därför etableras innan          

förhandlingsrepresentanterna möttes i förlikningskommittén i syfte att förenkla en 

överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet. Ett fåtal representanter från varje 

institution deltog i dessa informella möten där de identifierade meningsskiljaktigheterna 

och förberedde förlikningskommitténs arbete. Trilogerna började etablera sig i anslutning 

till förlikningar från och med 1995 och blev snabbt rutin i förfarandet. Vid själva 

förlikningskommittén behövde institutionerna därför endast att formellt bekräfta de 

överenskommelser man nått vid de informella trilogerna, för att enas om de gemensamma 

utkasten. Dessa praktiska förfaringssätt blev så småningom oskrivna regler som följdes av 

institutionerna.   139

 I och med Amsterdamfördragets ändringar blev det möjligt att anta kommissionens          

förslag redan vid första behandlingen vilket ledde till att förlikningsandan trängde sig 

igenom hela förfarandet och att triloger började anordnas under tidigare skeden av 

 Gemensam förklaring av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 30 juni 1982 om olika åtgärder för att säkerställa en bättre utveckling av 135

budgetförfarandet EGT C 194, 1982, s. 1.

 Driessen, B, Interinstitutional convention as checks and balances in EU-law, Leuven, 2007, s. 172.136

 Resolution bifogad till det interinstitutionella avtalet om subsidiaritet från 1993, EGT C 329, 6.12.1993, s. 132.137

 Jacqué, J.P, Une vision réaliste de la procedure de codécision’, dans Collectif, Mélanges en hommage à Georges Vandersanden, Bruylant, 2009, s. 202.138

 Shackleton har kallat dessa regler för ”rules of  engagement”. Se Shackleton, M, The politics of  codecision, Journal Common Market Studies, 2000, s. 355.139
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lagstiftningsförfarandet.  Lagstiftarnas trend och mål att nå överenskommelser så tidigt 140

som möjligt under förfarandet gjorde trilogerna till ett avgörande steg i lagstiftnings-

processen eftersom överenskommelser mellan lagstiftarna ofta nåddes tack vare trilog-

förhandlingarna.  

 I takt med att EU-lagstiftning antogs vid första behandlingen fanns det ett starkt          

incitament för institutionerna att upprätta riktlinjer för de informella arbetsmetoderna 

eftersom fördragen inte innehöll några regler om dessa. Institutionerna upprättade sådana 

riktlinjer genom interinstitutionella och intrainstitutionella regler i syfte att göra proceduren 

genomförbar.   141

 Trilogernas succé och institutionernas vilja att förtydliga detta informella förfarande          

bekräftades av den ”gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för det nya 

medbeslutandeförfarandet” från 1999 , som sedan omarbetades 2007.  142 143

3.3.2 Gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för 
medbeslutandeförfarandet 
Gemensamma förklaringen från 1999 

I samband med att Amsterdamfördraget trädde i kraft upprättade Europaparlamentet, rådet 

och kommissionen riktlinjer för den praktiska tillämpningen av det formella lagstiftnings-

förfarandet i en gemensam förklaring. I denna konstaterar institutionerna att de informella 

kontakterna mellan företrädarna för institutionerna har visat sig vara effektivt och att detta 

förfarande bör utvecklas under alla faser i medbeslutandeförfarandet.  I förklaringen 144

uppmuntras institutionerna också att använda sig av möjligheten att anta rättsakten vid 

första behandlingen genom att samarbeta lojalt för att så långt som möjligt närma sina 

respektive ståndpunkter.  Vidare bör institutionerna upprätta ”lämpliga kontakter” i syfte att 145

slutföra lagstiftningsförfarandet så tidigt som möjligt.  Kommissionens medlarroll under 146

lagstiftningsförfarandet förtydligades därutöver i den gemensamma förklaringen.  147

 Det är alltså i den gemensamma förklaringen som trenden mot tidiga överens-         

kommelser finner sitt formella ursprung. Den bekräftar också att effektiviteten av 

lagstiftningsprocessen är ett ömsesidigt mål för institutionerna. 

 Verksamhetsrapport 1993-1999 framlagd av vide ordförandena för parlamentets delegation till förlikningskommittén, s. 12.140

 Farrell, H, & Héritier, A, ’The Invisible Transformation of  Codecision: Problems of  Democratic Legitimacy’, SIEPS, 2003:7.141

 Gemensam förklaring om praktiska bestämmelser för det nya medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska 142

Gemenskapen), EGT C 148, 28.5.1999, s. 1–2.

 Gemensam förklaring om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG-fördraget), EUT C 145, 30.6.2007, s. 5-9.143

 Se ingressen till den gemensamma förklaringen från 1999.144

 Punkt 1 i avsnitt I i den gemensamma förklaringen från 1999.145

 Punkt 2 i avsnitt I och II i den gemensamma förklaringen från 1999.146

 Punkt 3 i avsnitt I och II i den gemensamma förklaringen från 1999.147
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Gemensamma förklaringen från 2007 

Den gemensamma förklaringen från 1999 behövdes dock uppdateras för att ta hänsyn till 

den praktiska utvecklingen av medbeslutandeförfarandet som framför allt bestod av 

informella förhandlingar mellan institutionerna under första och andra behandlingen. 

Institutionerna var måna om att närmare definiera formerna för de ”lämpliga kontakter” som 

förklaringen från 1999 uppmuntrade till.   148

 Enligt den ”gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för          

medbeslutandeförfarandet” från 2007 (härefter den gemensamma förklaringen) utgör 

trilogerna ofta forumen för det interinstitutionella samarbetet.  Dessa triloger är vanligtvis 149

informella och kan anordnas i alla skeden av förfarandet och med olika företrädare 

beroende på den diskussion som ska föras. Varje institution kommer att i enlighet med sin 

arbetsordning utse sina företrädare för varje möte, fastställa sina förhandlingsmandat och i 

god tid informera övriga institutioner om de praktiska detaljerna för mötena.  150

 Punkt 14 anger att ifall en överenskommelse nås vid en trilog, ska Corepers          

ordförande, i en skrivelse till ordföranden för det berörda parlamentsutskottet, i detalj 

redogöra för innehållet i överenskommelsen i form av ändringar av kommissionens förslag. 

I skrivelsen ska det anges att rådet är villigt att acceptera denna överenskommelse, med 

förbehåll för juristlingvisternas granskning, om den bekräftas vid omröstningen i plenum. 

 Den reviderade förklaringen ger därmed de tre institutionerna en tydligare          

uppsättning av praktiska regler för de informella förhandlingarna under lagstiftnings-

förfarandet och kompletterar därför fördragets bestämmelser. Institutionerna uppmuntrar i 

den gemensamma förklaringen användandet av triloger som arbetsrutin. Därmed utgör den 

gemensamma förklaringen den första kodifierade grunden i unionsrätten för triloger i 

samband med lagstiftningsförfarandet.  

 Den gemensamma förklaringen understryker därför att effektiviteten av          

lagstiftningsförfarandet bör eftersträvas. I punkt 3 åtar sig institutionerna att fullt ut 

respektera förklaringens åtaganden i linje med principerna om öppenhet, ansvarighet och 

effektivitet. Samtidigt som den gemensamma förklaringen värnar om effektiviteten var dess 

riktlinjer för trilogförhandlingarna även avsedda att minska bristen på transparens i 

förfarandet vilken var starkt kritiserad.   151

 Bestämmelserna om trilogförfarandet som har beskrivits i detta avsnitt, kommer att          

studeras närmare i nästa avsnitt för att utreda vad för rättsliga verkningar de har. Bristen på 

öppenhet i trilogerna studeras i kapitel 4. 

 Verksamhetsrapport 1999-2004 framlagd av vice talmännen för delegationerna till förlikningskommittén, s. 25.148

 Punkt 7 i den gemensamma förklaringen från 2007.149

 Punkt 8 i den gemensamma förklaringen från 2007. 150

 Gomez Léal-Perez. M, El procedimiento legislativo ordinario en la práctica: los acuerdos en primera lectura, Cuadernos europeos de Deusto, 2015, s. 118.151
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3.3.3 Den gemensamma förklaringens rättsliga status 

Rättslig grund 

Den gemensamma förklaringen saknar en uttrycklig juridisk grund eftersom artikel 295 

FEUF inte existerade när avtalet ingicks. Med hänsyn till att den gemensamma förklaringen 

anspelar på principen om lojalt samarbete mellan institutionerna och att denna princip 

ansetts utgöra en implicit grund för IIA av rättspraxis och doktrin, bör den gemensamma 

förklaringen anses ha sin grund i principen om lojalt samarbete.  Däremot är frågan om 152

dess juridiska eller politiska karaktär otydligare, vilket studeras näst. 

Rättsligt bindande eller icke-bindande? 

Den gemensamma förklaringen, som offentliggjordes i den officiella tidningen, fick inte 

benämningen IIA till följd av att rådet under förhandlingarna om överenskommelsen från 

1999 föredrog titeln gemensam förklaring.  Även om benämningen på ett IIA inte styr 153

över dess eventuella rättsliga verkningar så kan titeln utgöra ett tecken på om 

institutionerna avsett att göra avtalet bindande eller inte. Rådets vilja att benämna 

överenskommelsen ”gemensam förklaring” istället för ”interinstitutionellt avtal” kan tyda 

på en mer försiktig inställning gällande dess bindande karaktär och att förklaringen endast 

skulle ses ett politiskt åtagande. Därtill publicerades dokumentet i delen ”meddelanden” i 

den officiella tidningen vilket också talar mot att den avsåg att vara rättsligt bindande. 

 Dock är avtalets benämning endast ett av många indicium över avtalsparternas avsikt          

att ge bindande verkan åt avtalet. Det är bara genom en studie av avtalets innehåll och 

ordalydelse som man kan finna institutionernas vilja att bli juridiskt bundna av 

överenskommelsen.  

Subjektiva kriterier: parternas avsikt 

Det är institutionernas subjektiva vilja att binda sig genom åtaganden i IIA som i första 

hand styr över dess bindande eller icke-bindande karaktär. Formuleringarna av 

bestämmelserna i den gemensamma förklaringen är dock alltför varierande för att tydligt 

utläsa en ömsesidig vilja att rättsligt binda sig. De allra flesta åtaganden i den gemensamma 

förklaringen är uttryckta i ganska vaga formuleringar medan vissa åtaganden är uttryckta i 

mer bindande ordalag. Institutionerna åtar sig till exempel att fullt ut respektera de 

åtaganden som följer av den gemensamma förklaringen.  Ett allmänt åtagande att fullt ut 154

respektera instrumentets åtaganden kan tolkas som att det finns en ömsesidig vilja att ge 

 ”Institutionerna skall samarbeta lojalt under hela förfarandet för att så långt möjligt närma sina respektive ståndpunkter till varandra, så att rättsakten i fråga, när det är 152

lämpligt, kan antas i ett tidigt skede av förfarandet.” Punkt 4 i den gemensamma förklaringen från 2007.

 Report on the Joint Declaration on the Practical Arrangements for the New Codecision Procedure (Art 251 TEC). PE 230.581/fin, Brussels, 1999.153

 Punkt 3 i den gemensamma förklaringen från 2007.154
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bindande effekt åt avtalet. Men många av de åtaganden som följer av den gemensamma 

förklaringen uttrycks dock i vaga formuleringar som till exempel ”i så stor utsträckning som 

möjligt” , ”så lång som möjligt” , ”ska sträva efter att”  eller ”i den mån detta är praktiskt 155 156 157

möjligt”.  Det är därför svårt att utläsa en allmän avsikt att ge en bindande verkan åt den 158

gemensamma förklaringen.  

 Eftersom det subjektiva kriteriet om partsviljan inte räcker till för att bedöma den          

gemensamma förklaringens rättsliga verkningar, får man söka vägledning med hjälp av 

objektiva kriterier. 

Objektiva kriterier: syftet och materiella aspekter  

Syftet med ett IIA kan hjälpa till att utreda vad för typ av verkningar som avtalet är avsedd 

att ha. Det framgår av den gemensamma förklaringen att dess syfte var att förtydliga den 

praxis som vuxit fram mellan institutionerna och att tydliggöra hur medbeslutande-

förfarandet ska tillämpas i praktiken.  Det främsta syftet med förklaringen är därmed att 159

kodifiera en institutionell praxis och att komplettera bestämmelserna om lagstiftnings-

förfarandet i fördragen med praktiska riktlinjer för förfarandet. 

 Det verkar sålunda saknas en gemensam vilja från institutionerna att göra den          

gemensamma förklaringen rättsligt bindande eftersom målet inte var att skapa nya 

mekanismer för förfarandet utan endast att närmare förklara hur lagstiftningsförfarandet i 

artikel 294 FEUF skulle tillämpas i praktiken. Den kodifierade institutionspraxisen i den 

gemensamma förklaringen har därför inte förändrat innebörden och ordalydelsen av 

bestämmelserna om lagstiftningsförfarandet i artikel 294 FEUF, utan endast kompletterat 

dessa. Icke desto mindre har trilogförhandlingarna förändrat den praktiska tillämpningen av 

artikel 294 FEUF genom att inrätta ett tillvägagångssätt som lett till en utveckling mot 

överenskommelser vid första behandlingen. 

 Den stora förändringen i och med den gemensamma förklaringen är att den          

institutionella praxisen med triloger gick från oskriven till att regleras i ett IIA. Med andra 

ord har trilogförfarandet institutionaliserats genom den gemensamma förklaringen.  Även 160

om den gemensamma förklaringen kanske inte skapar rättsligt bindande åtaganden så 

skapar den åtminstone politiska åtaganden. Därmed existerar ett politisk åtagande för 

 Punkt 6 i den gemensamma förklaringen från 2007.155

 Punkterna 4, 9 och 11 i den gemensamma förklaringen från 2007.156

 Punkt 6 i den gemensamma förklaringen från 2007. 157

 Punkt 9 i den gemensamma förklaringen från 2007.158

 Se punkt 3 som säger att syftet är att ”förtydliga arbetsmetoder och förklara hur de skall tillämpas i praktiken.” Ett annat syfte är att ”komplettera det 159

interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning från 2003.” Det betyder att det inte finns ett enda konsoliderat dokument som styr över lagstiftningsförfarandets 
praktiska tillämpning. En analys av det IIA om bättre lagstiftning görs i avsnitt 3.3.4.

 Chalmers, C, Justifying institutional accommodation, European Law review, 2008, s. 455.160
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institutionerna att inleda förhandlingar i triloger i syfte att effektivisera lagstiftnings-

förfarandet.   161

 Med hänsyn till den gemensamma förklaringens syfte bör dess bestämmelser därför          

ses som politiska åtaganden. Med politiska åtaganden förstås icke-bindande åtaganden som 

inte kan verkställas av EU-domstolen. Även om institutionerna inte kan väcka talan vid 

EU-domstolen för åsidosättande av bestämmelser i ett IIA med framgång, så binder den 

gemensamma förklaringen institutionerna i praktiken på ett politisk plan och genomsyrar 

deras interinstitutionella samarbete under lagstiftningsförfarandet. Bestämmelserna i den 

gemensamma förklaringen kan därmed beskrivas som regler vilka, även om det inte är 

rättsligt bindande, begränsar institutionernas beteende genom att de ömsesidigt erkänner 

reglernas existens och värde i skriftlig form. 

 I doktrinen har de IIA som av institutionerna endast varit avsedda att ha politiska          

verkningar beskrivits som en typ av konstitutionell praxis (constitutional conventions), såsom 

den existerar i nationella rättssystem.  Med konstitutionell praxis förstås de högsta 162

statsorganens faktiska och upprepande tillämpning av grundlag.  Enligt denna 163

uppfattning kan bestämmelserna i den gemensamma förklaringen lämpligen jämföras med 

sådana typer av regler och utgöra ”interinstitutional conventions”.  Dessa är inte avsedda 164

att vara bindande, utan istället att göra tillämpningen av artikel 294 FEUF effektivare och 

bättre.  Andra åsikter i doktrinen har dock framhållit att IIA visserligen kan ha inflytelser 165 

från nationell konstitutionell praxis men att en sådan jämförelse inte är passande eftersom 

IIA kännetecknas av att de är skriftliga, något nationell konstitutionell praxis inte är.  166

Beträffande den gemensamma förklaringen så verkar förvisso en sådan jämförelse vara 

befogad eftersom innehållet i förklaringen just är en kodifiering av en institutionell praxis. 

Lojalt samarbete mellan institutionerna och den gemensamma förklaringen 

Principen om lojalt samarbete avspeglas tydligt i den gemensamma förklaringen eftersom 

avsikten att öka kontakterna mellan de tre institutionerna under hela lagstiftnings-

förfarandet, i syfte att påskynda lagstiftningsförfarandet, förutsätter ett samarbete byggt på 

ett ömsesidigt förtroende.  De informella trilogerna som kan anordnas närsomhelst under 167

 Driessen, B, Interinstitutional convention as checks and balances in EU-law, Leuven, 2007, s. 272.161

 Driessen, B, Interinstitutional conventions and institutional balance, European Law Review, 2008, s. 551.162

 I Storbritannien har den konstitutionella praxisen spelat en viktig roll då det engelska rättsystemet saknar en skriven konstitution, men konstitutionell 163

praxis förekommer även i andra medlemsländer. För konstitutionell praxis betydelse i svensk rätt se bl.a. Sterzel, F, Författning i utveckling, s. 35, Bull, T, 
Tryckt i tid? Om kungörelse, ikraftträdande och rättssäkerhet, Svensk Juristtidning, 1999, s. 955 och Nergelius, J, Om grundlagstolkning, grundlagsvänlig 
lagtolkning och åsidosättande av grundlagsstridig lag, Svensk Juristtidning, 1998, s. 852.

 Driessen, B, Interinstitutional conventions and institutional balance, European Law Review, 2008.164

 A.a. s. 556.165

 Blumann, C, Les caractéristiques générales de la coopération interinstitutionnelle, L’Union Européenne Carrefour de coopération, Paris, 2002, s. 3.166

 Punkt 4 i den gemensamma förklaringen från 2007 anger att ”Institutionerna skall samarbeta lojalt under hela förfarandet för att så långt möjligt närma 167

sina respektive ståndpunkter till varandra, så att rättsakten i fråga, när det är lämpligt, kan antas i ett tidigt skede av förfarandet.” Se också punkt 11.
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processen och kommissionens roll som ”honest broker” är exempel på bestämmelser i den 

gemensamma förklaringen som anger hur institutionerna bör samarbeta i syfte att förbättra 

och effektivisera lagstiftningsprocessen. Vidare innehåller punkt 4 i den gemensamma 

förklaringen en referens till skyldigheten för institutionerna att samarbeta lojalt. 

 Eftersom lagstiftningsförfarandet vilar på en dialog mellan institutionerna så måste          

de iaktta de ömsesidiga skyldigheterna till lojalt samarbete under hela proceduren.  168

Principen om lojalt samarbete verkar därför även vara tillämplig på det informella 

samarbetet mellan institutionerna. Därmed måste institutionerna även iaktta principen om 

lojalt samarbete under trilogförhandlingarna. 

 Av dessa skäl borde bestämmelserna i den gemensamma förklaringen tillmätas          

rättslig betydelse vid tolkningen och tillämpningen av principen om lojalt samarbete mellan 

institutionerna, även om de åtaganden som följer av den gemensamma förklaringen inte är 

juridisk bindande. Detta synsätt är särskilt befogat med hänsyn till att innehållet i principen 

om lojalt samarbete mellan institutionerna har ansetts som svårgripbart.  Vägledning om 169

vad som ska förstås med att samarbeta lojalt inom ramen för lagstiftningsförfarandet, 

inbegripet trilogförfarandet, ska därför sökas i de åtaganden som följer av den 

gemensamma förklaringen. 

Trilogernas informella och flexibla karaktär 

Enligt punkt 8 är trepartsmöten vanligtvis informella och kan anordnas i alla skeden av 

förfarandet med olika företrädare beroende på den diskussion som ska föras. Den 

gemensamma förklaringen anger också att varje institution, i enlighet med sin 

arbetsordning, utser sina företrädare för varje möte och fastställer sina förhandlingsmandat.  

 Det saknas därför formellt bindande regler i den gemensamma förklaringen om          

trilogernas funktionssätt och varaktighet. Den gemensamma förklaringen ger därmed 

utrymme för manöver och flexibilitet eftersom arbetsordningarna är interna dokument för 

respektive institution. Dessa kan inte skapa juridiskt bindande åtaganden gentemot andra 

institutioner. Det är endast den gemensamma förklaringen som styr över relationerna 

mellan institutionerna. Därmed saknas det också bindande regler mellan institutionerna för 

hur de ska fastställa förhandlingsmandat eftersom institutionerna arbetsordningar är 

unilaterala rättsakter. Bestämmelserna gällande institutionernas representanter och 

förhandlingsmandat vid triloger förutsätter alltså att institutionernas autonomi respekteras. 

  Beträffande institutionernas arbetsordningar är det endast Europaparlamentets         

interna regler som innehåller kodifierade förhandlingsregler.  Därmed har också Europa-170

 Mål C-65/93, Parlamentet mot rådet, EU:C:1995:91, punkt 23. 168

 Blumann, C, Les caractéristiques générales de la coopération interinstitutionnelle, L’Union Européenne Carrefour de coopération, Paris, 2002, s. 29–61.169

 Se art. 73 och 74 i arbetsordningen för bestämmelser om hur Europaparlamentet beslutar att inleda interinstitutionella förhandlingar och vilka 170

företrädarna är. Se också Bilaga XX: Uppförandekod för förhandlingar i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
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parlamentets arbetsordning också bidragit till institutionaliseringen av trilogförfarandet.  171

För rådets och kommissionens del är det en praxis som styr över deras interna 

förhandlingsregler eftersom trilogerna inte omnämns i deras respektive arbetsordningar.  172

Formalisering av överenskommelser vid triloger 

Till skillnad från reglerna om institutionernas förhandlingsmandat och om förfarandets 

varaktighet, vilka är informella och flexibla, innehåller den gemensamma förklaringen mer 

formaliserade regler angående vad som sker ifall trilogförhandlingarna resulterar i en 

överenskommelse. Punkt 14 för en överenskommelse vid första behandlingen och punkt 18 

för en tidig överenskommelse vid andra behandlingen förklarar hur institutionerna ska 

agera i sådana fall.   173

”Om enighet uppnås genom informella förhandlingar i trepartsmöten, skall Corepers 
ordförande, i en skrivelse till ordföranden för det berörda parlamentsutskottet, i detalj 
redogöra för innehållet i överenskommelsen i form av ändringar av kommissionens förslag. 
I skrivelsen skall det anges att rådet är villigt att acceptera denna överenskommelse, med 
förbehåll för juristlingvisternas granskning, om den bekräftas vid omröstningen i 
plenum.”   174

I praktiken innebär detta åtagande att ordföranden för Coreper skickar ett brev till 

ordföranden för parlamentsutskottet förklarande att rådet är beredd att godkänna 

parlamentets ståndpunkt utan ändringar enligt artikel 294.4 FEUF, ifall parlamentets 

kammare antar sin ståndpunkt i enlighet med kompromissförslaget från den senaste 

trilogen. Bestämmelsen skapar därmed en skyldighet att formellt bekräfta eventuella 

överenskommelser från triloger genom en slags avsiktsförklaring eller letter of  intent. 

 Punkt 14 är uttryckt i mer bindande ordalag än övriga bestämmelser i den          

gemensamma förklaringen. Användandet av skall (”shall” i den engelska versionen) tyder på 

att åtagandet är bindande för institutionerna. Vice talmännen med ansvar för förlikning 

fann dessutom i sin verksamhetsrapport från 2004-2009 att denna skyldighet allmänt 

verkade respekteras av institutionerna.  Detta tyder också på att institutionerna avsett att 175

ge en bindande verkan åt bestämmelsen. 

 Enligt Hubert Légal, chef  för rådets rättstjänst, utgör beslutet att översända          

skrivelsen en milstolpe i förhandlingsprocessen och har därutöver rättsligt bindande 

verkningar.  Ordföranden för Coreper är därmed rättsligt skyldig att få ett formellt 176

 Verksamhetsrapport om medbeslutande och förlikning 2009–2014 (den sjunde valperioden) framlagd av vice talmännen med ansvar för förlikning, s. 19.171

 Se broschyren från rådets generalsekretariat för en beskrivning av praxisen: ”Vägledning för det ordinarie lagstiftningsförfarandet”, November 2011.172

 För en överenskommelse vid andra behandlingen se punkt 23 i den gemensamma förklaringen.173

 Punkt 14 i den gemensamma förklaringen från 2007.174

 Verksamhetsrapport 2004-2009 framlagd av vice talmännen för delegationerna till förlikningskommittén, s. 27.175

 House of  Lords, European Union Committee, Codecision and national parliamentary scrutiny, 17th Report of  Session 2008-09, s. 28.176
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godkännande från Coreper för undertecknandet av skrivelsen och för att översända brevet 

till utskottsordföranden i Europaparlamentet.  

 Punkt 14 har i doktrinen tolkats som en bestämmelse som de facto föranleder          

Europaparlamentet och rådet att ”rubberstamp” en informell överenskommelse som nåtts 

vid trilog.  Det finns ett politiskt tryck på institutionerna att godkänna den 177

överenskommelse man enats om. Men punkt 14 innehåller även en begränsning då den 

förklarar att skrivelsen ska ange att rådet är villigt att acceptera denna överenskommelse, 

med förbehåll för juristlingvisternas granskning och om den bekräftas vid omröstningen i plenum. 

(egen kursivering). Även om skrivelsen torde kunna medföra rättsliga konsekvenser i ljuset 

av principen om lojalt samarbete, så är en sådan överenskommelse informell och måste 

alltså godkännas av de formella förfarandena enligt fördraget. Själva avsiktsförklaringen 

medför alltså inga juridiskt bindande skyldigheter för ministerrådet eller Europa-

parlamentets plenum att godkänna trilogöverenskommelser.  Det har dessutom hänt att 178

en informell trilogöverenskommelse inte bekräftas av omröstningen i parlamentet eller 

rådet.  179

3.3.4 Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning från 2003 

Allmänt om avtalet 

Vid sidan av fördragsändringar (Amsterdamfördraget som möjliggjorde att slutföra 

processen vid första behandlingen) och riktlinjer som förtydligar lagstiftningsförfarandet 

(gemensamma förklaringarna), vilka gjort lagstiftningsförfarandet effektivare, har 

institutionerna vidtagit kompletterande åtgärder för att förbättra lagstiftningsprocessen. Till 

följd av det alltmer snabbare lagstiftningsförfarandet har EU-institutionerna vidtagit olika 

åtgärder för att garantera att lagstiftningen behåller en hög kvalitetsnivå. En av dessa 

åtgärder är att förenkla och förbättra EU-lagstiftningen. Detta arbete har gått under 

beteckningen ”bättre lagstiftning” och avser att säkerställa att den befintliga lagstiftningen 

är enkel och tydlig, inte skapar onödiga bördor och håller jämna steg med den politiska, 

sociala och tekniska utvecklingen.   180

 Institutionerna har ingått flera IIA för att samarbeta bättre i detta syfte. Ett av de          

viktigaste avtalen i detta hänseende är det IIA om bättre lagstiftning från 2003.  Avtalet är 181

utformat för att återspegla ett gemensamt engagemang att förbättra hela det sätt på vilket 

lagstiftning antas på EU-nivå. Avtalet har det grundläggande målet att förbättra 

 Reh, C, m.fl, The informal politics of  legislation: explaining secluded decision making in the European Union, Comparative Political Studies, 2011, s. 1119.177

 Rugge, G, Il ruolo dei triloghi nel processo legislativo dell’UE, Il diritto dell’Unione Europea, 2015, s. 827.178

 Till exempel blockerade Tyskland det formella antagandet av en trilogöverenskommelse om bil-koldioxidutsläpp år 2013. Se http://www.politico.eu/179

article/germany-blocks-car-co2-limit-deal/

 KOM(2002) 278, Meddelande från kommissionen av den 5 juni 2002, Handlingsplan för en bättre och enklare lagstiftning.180

 IIA om bättre lagstiftning från 2003, EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.181
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lagstiftningens kvalitet genom en serie initiativ och förfaranden.  Nedan presenteras de 182

initiativ som är relevanta för lagstiftningsprocessen och trilogerna. 

Samordning av lagstiftningsprocessen  

Ett av initiativen för ”bättre lagstiftning” är att institutionerna ska verka för en bättre 

samordning av lagstiftningsprocessen. I detta syfte och av effektivitetsskäl åtar sig 

institutionerna att så långt möjligt synkronisera den behandling av gemensamma ärenden 

som sker hos parlamentsutskotten och rådets arbetsgrupper.  Vidare ska de tre 183

institutionerna fortlöpande genom hela lagstiftningsprocessen informera varandra om sitt 

arbete.  184

 Dessa åtaganden har nära kopplingar med triloger. Ett inledande av informella          

trilogförhandlingar, under ett tidigt skede av processen, förutsätter nämligen att Europa-

parlamentets och rådets behandlingar synkroniseras.  Normalt inleds förhandlingarna då 185

institutionernas ståndpunkter nått en tillräcklig hög grad av mognad. Det IIA om bättre 

lagstiftning avspeglar därmed också institutionernas gemensamma mål att göra 

lagstiftningsprocessen effektiv. 

Ökad öppenhet inom lagstiftningsarbetet 

Det IIA om bättre lagstiftning har också ökad öppenhet i lagstiftningsförfarandet som ett 

grundläggande mål. De öppenhetsrättsliga aspekterna i samband med triloger och 

lagstiftningsförfarandet kommer att studeras närmare i kapitel 4. 

Juridiskt värde? 

Det IIA om bättre lagstiftning är inte juridiskt bindande eftersom språket i åtagandena inte 

är formulerat i bindande ordalag, till exempel används aldrig ”skall” i avtalet. 

Avtalsbestämmelserna bör därför ses som politiska åtaganden vilka inte kan verkställas av 

EU-domstolen. Avtalet publicerades för övrigt inte i delen ”lagstiftning” i den officiella 

tidningen utan i ”meddelanden”, vilket också utgör ett tecken på att avtalet inte är avsedd 

att vara bindande. 

 Att avtalet inte är bindande har dock inte hindrat det från att ha stor betydelse.          

Överenskommelsen har varit ett verkligt ledmotiv för EU-arbetet sedan den ingicks, särskilt 

 Punkt 1 i IIA om bättre lagstiftning från 2003.182

 Punkt 5 i IIA om bättre lagstiftning från 2003.183

 Punkt 6 i IIA om bättre lagstiftning från 2003.184

 Ett annat informellt arrangemang mellan institutionerna som syftar till att samordna lagstiftningsprocessen är de s.k. speed-dating mötena mellan 185

representanter från rådets ordförandeskap och ordförandena eller föredragandena från de olika parlamentsutskotten. Dessa äger rum i början av varje 
ordförandeskaps mandatperiod för att identifiera institutionernas gemensamma prioriteringar för det kommande halvåret. Se Roederer-Rynning, C & 
Greenwood, J, The European Parliament as a developing legislature: coming of  age in trilogues?, Journal of  European Public Policy, 2016, s. 9.
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i fråga om att förenkla EU-lagstiftningen för att minska onödiga regelbördor för företag, 

förvaltning och enskilda.   186

 Vidare anger den gemensamma förklaringen från 2007 att den kompletterar det IIA          

om bättre lagstiftning vilket innebär att båda dessa instrument styr över den praktiska 

tillämpningen av lagstiftningsförfarandet.  Det faktum att IIA om bättre lagstiftning 187

saknar rättsligt bindande verkningar styrker uppfattningen att även den gemensamma 

förklaringen inte är bindande. 

 Institutionernas politiska åtaganden om de olika initiativen och förfaranden för          

”bättre lagstiftning” har dock inte helt och hållet infriats av institutionerna. Flera av de olika 

åtgärderna och metoderna som avtalet förutsåg har därför inte utnyttjats fullt ut av 

institutionerna.  Samordningen av institutionernas arbete under hela policycykeln har på 188

ett övergripande sätt varit begränsad, trots de gemensamma åtagandena i det IIA om bättre 

lagstiftning från 2003.  189

 Till följd av att institutionerna ansåg att avtalet föråldrats, presenterade          

kommissionen i maj 2015 ett paket för ”bättre lagstiftning” som även innehöll ett förslag 

till ett nytt IIA om bättre lagstiftning.  Förslaget blev föremål för interinstitutionella 190

förhandlingar under hösten 2015 och en politisk överenskommelse nåddes mellan rådet, 

Europaparlamentet och rådet i december 2015. 

3.3.5 Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning från 2016 

Bakgrund 

Det nya IIA om bättre lagstiftning undertecknades av ordföranden för institutionerna den 

13 april 2016 och trädde i kraft samma dag.  Likt sin föregångare är de allra flesta 191

avtalsbestämmelserna uttryckta i icke-bindande ordalag och gör därför bestämmelserna i 

avtalet endast till politiska åtaganden.  Avtalet innehåller åtaganden rörande alla faser av 192

EU:s policycykel och täcker därmed flera områden. För denna uppsats är dock endast 

delarna om ”verktyg för bättre lagstiftning” och ”öppenhet i lagstiftningsprocessen” relevanta.  

 Aspekterna om öppenhet kommer att studeras kapitel 4, nedan utreds vad för följder          

de den nya metoden med konsekvensbedömningar kan få på trilogförfarandet. 

 Blumann, C, Les accords interinstitutionnels, JCI. Europe, vol. 1, fasc. 193, 2012, s. 23.186

 Punkt 3 i den gemensamma förklaringen från 2007.187

 Jacqué, J.P, Éditorial: Mieux légiférer, RTDeur, 2015, s. 281.188

 Alemanno, A, How Much Better is Better Regulation? Assessing the Impact of  the Better Regulation Package on the European Union – A Research 189

Agenda, European Journal of  Risk Regulation, 2015, s. 4.

 COM(2015) 216 final, Proposal for an Interinstitutional Agreement on Better Regulation.190

 IIA om bättre lagstiftning från 2016, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1–14.191

 Endast delarna om delegerade akter och genomförandeakter har en bindande ordalydelse. Se Contribution of  the legal service of  20 July 2015, Council 192

doc. 11096/15, punkterna 7-8. 
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Verktyg för bättre lagstiftning: fokus på arbetet med konsekvensbedömningar 

Avtalet lägger stor vikt vid att förbättra lagstiftningens kvalitet genom en bredare 

användning av konsekvensbedömningar, samråd med berörda parter och ex-post 

utvärderingar av befintlig lagstiftning. Hela den procedur som kommissionen måste följa 

för att utarbeta nya lagförslag är mer omfattande och mer komplex än i avtalet från 2003. 

 Den stärkta rollen för konsekvensbedömningar i lagstiftningsförfarandet är en av de          

viktigaste nya aspekterna i avtalet. Konsekvensbedömningar utarbetas normalt av 

kommissionen i samband med framtagandet av nya lagstiftningsförslag för att utvärdera 

vad för ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser lagförslaget kan få och har en 

avgörande betydelse för om kommissionen beslutar att lägga fram lagförslaget till 

lagstiftarna.  Systemet med konsekvensbedömningar har visat sig vara effektivt för att ge 193

lagstiftarna faktaunderlag om fördelar och nackdelar med ett lagförslag.  194

 Det IIA om bättre lagstiftning från 2003 innehöll redan åtaganden för kommissionen          

att ta fram konsekvensbedömningar.  Institutionerna enades dessutom kort därefter om 195

en gemensam strategi för konsekvensanalyser.  Det nya IIA om bättre lagstiftning 196

vidareutvecklar den äldre regleringen av systemet med konsekvensbedömningar och 

innehåller flera åtaganden som är ägnade att stärka konsekvensbedömningarnas roll under 

lagstiftningsprocessen. Avtalet uppmuntrar till att använda konsekvensbedömningar i större 

utsträckning och förtydligar hur dessa verktyg bör användas under lagstiftningsförfarandet. 

 Enligt det nya avtalet utgör konsekvensbedömningar verktyg som ska hjälpa de tre          

institutionerna att fatta välinformerade beslut. Kommissionen åtar sig att ta fram 

konsekvensbedömningar innan man lägger fram lagförslag som kan få ekonomiska, sociala 

och miljömässiga konsekvenser.  Innan kommissionen publicerar sina konsekvens-197

bedömningar tillsammans med lagförslagen, granskas analysernas kvalitet av 

kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll.  198

 Dessa åtaganden är som sagt inga större nyheter rörande arbetet med          

konsekvensbedömningar eftersom systemet med konsekvensbedömningar existerat sedan 

tidigare. Det nya IIA om bättre lagstiftning innehåller trots allt vissa nyheter rörande 

användandet av konsekvensbedömningar, men dessa modifieringar är snarare av 

 Punkt 29 i IIA om bättre lagstiftning från 2003.193

 Wessman, P, Lagstiftningsarbetet i Europeiska Unionen - utvecklingen efter Sveriges EU-anslutning, Ny Juridik, 2014, s. 48.194

 Punkt 28 i IIA om bättre lagstiftning från 2003.195

 Interinstitutionella gemensamma strategin för konsekvensanalyser från 2005, 14901/05 JUR, antaget 29.11.2005.196

 Punkt 13 i IIA om bättre lagstiftning från 2016.197

 Punkt 13 i IIA om bättre lagstiftning från 2016. Nämnden består av 7 medlemmar, varav 3 externa experter som inte är från kommissionen.198
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institutionell art.  I nästa avsnitt presenteras dessa nya institutionella mekanismer. Sedan 199

diskuteras hur de kan påverka trilogförfarandet. 

Arbetet med konsekvensbedömningar i relation till triloger 

I sitt meddelande från den 19 maj 2015 uttrycker kommissionen sin oro över att 

medlagstiftarna, under slutskedet av förhandlingarna i triloger, inte tar full hänsyn till vad 

för direkta eller indirekta konsekvenser vissa kompromissändringar av kommissionens 

lagförslag kan få.  Kommissionen föreslår därför i sitt meddelande att göra hela 200

lagstiftningsprocessen mer evidensbaserad genom en bredare användning av konsekvens-

bedömningar. 

 Det nya IIA om bättre lagstiftning utsträcker därmed användandet av konsekvens-         

bedömningar till hela skedet av lagstiftningsförfarandet genom att medlagstiftarna åtar sig 

att fullt ut beakta kommissionens konsekvensbedömningar vid deras behandling av 

lagförslaget.  Dessutom uppmanas Europaparlamentet och rådet att utarbeta 201

kompletterande konsekvensbedömningar ifall de föreslår väsentliga ändringar av 

kommissionens lagförslag under lagstiftningsprocessen. Punkt 15 i avtalet lyder: 

”När Europaparlamentet och rådet anser att det är lämpligt och nödvändigt för 
lagstiftningsprocessen, kommer de att genomföra konsekvensbedömningar av de 
väsentliga ändringar de föreslår i kommissionens förslag. Europaparlamentet och 
rådet kommer som huvudregel att använda kommissionens konsekvensbedömning 
som utgångspunkt för sitt fortsatta arbete. Vad som ska utgöra en väsentlig 
ändring bör avgöras av respektive institution.” 

Det återstår att se när institutionerna kommer att anse det lämpligt och nödvändigt för 

lagstiftningsprocessen och hur lagstiftarna kommer att tolka vad som utgör en väsentlig 

ändring. Kommissionens ursprungliga förslag till IIA om bättre lagstiftning innehöll en 

skyldighet för lagstiftarna att systematiskt motivera väsentliga ändringar av kommissionens 

lagförslag genom konsekvensbedömningar.  Detta åtagande ströks under de 202

interinstitutionella förhandlingarna och ändrades till den mer vaga formuleringen ovan.  203

 Idén att även Europaparlamentet och rådet ska ta fram egna konsekvens-         

bedömningar är en helt och hållet ny institutionell mekanism inom lagstiftningsförfarandet. 

Konsekvensbedömningar är ett instrument som huvudsakligen endast kommissionen 

 Jacqué, J.P, Éditorial: Mieux légiférer, RTDeur, 2015, s. 282.199

 COM(2015) 215 final, Communication from the Commission, Better regulation for better results - An EU agenda, 19 maj 2015, s. 8.200

 Punkt 14 i IIA om bättre lagstiftning från 2016.201

 Proposal for an Interinstitutional Agreement on Better Regulation, COM(2015) 216 final, punkt 10.202

 Dessutom ströks kommissionens förslag till att en expertpanel bestående av tre experter från respektive institution skulle ha möjlighet att genomföra en 203

teknisk och fristående analys av de väsentliga ändringar som görs under processen, se punkt 12 i kommissionens förslag. Dessa strykningar från 
kommissionens ursprungliga förslag visar att medlagstiftarna inte var lika entusiastiska till den bredare användningen av konsekvensbedömningar som 
kommissionen.
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använt sig av.  Även om Europaparlamentets generalsekretariat inrättade en enhet för 204

konsekvensbedömningar 2012 och har viss erfarenhet av att utarbeta konsekvens-

bedömningar, så har den inte visat sig vara särskilt funktionsduglig.  Till skillnad från 205

Europaparlamentet saknar rådets generalsekretariat för närvarande en enhet med ansvar för 

konsekvensbedömningar. Rådets och Europaparlamentets skepticism mot att utarbeta 

konsekvensbedömningar är ett exempel på hur institutionerna inte utnyttjat de åtgärder och 

metoder som inrättades i avtalet från 2003.   206

 Rådets och Europaparlamentets eventuella framtida arbete med konsekvens-         

bedömningar föranleder vissa frågor om hur denna nya institutionella mekanism kommer 

att förenas med det informella trilogförfarandet där förhandlingarna om eventuella 

väsentliga kompromissändringar av lagförslag äger rum.  Hur kommer medlagstiftarnas 207

arbete med konsekvensbedömningar att förhålla sig till trilogförfarandets iterativa 

tidschema? Hur kommer dessa eventuella kompletterande konsekvensbedömningar att 

påverka hur själva trilogförhandlingarna går till?  

 För det första finns det en risk att de nya mekanismerna påverkar trilogernas          

effektivitet. Att utarbeta kvalitativa konsekvensbedömningar kan vara tidskrävande och 

riskerar därmed att göra lagstiftningsförfarandet och trilogerna mindre smidigare genom att 

förlänga hela proceduren. 

 För det andra är en möjlig konsekvens att medlagstiftarna förlorar visst          

manöverutrymme över deras rätt att föreslå ändringar. Kommissionens vilja att göra 

lagstiftningsprocessen mer evidensbaserad leder oundvikligen till att trilogförfarandet också 

blir mer evidensbaserad. Ifall medlagstiftarna kommer att behöva motivera sina 

ändringsförslag med en utförlig konsekvensbedömning, äventyras deras politiska rätt att 

fritt föreslå vilka ändringar man vill. I förlängningen riskerar alltså de mer evidensbaserade 

förhandlingarna att göra trilogerna mindre politiska. Därmed skulle en eventuell följd bli 

att den politiska dimensionen av trilogförfarandet minskar eftersom lagstiftarnas 

ändringsförslag ifrågasätts genom att kräva utarbetandet av kompletterande konsekvens-

bedömningar för att motivera väsentliga ändringar.   208

 Denna möjliga händelseutveckling skulle gynna kommissionen och möjligen stärka          

dess roll inom ramen för lagstiftningsförfarandet och inte minst skulle dess inflytande 

 Kommissionen har systematiskt utarbetat konsekvensbedömningar i enlighet med avtalet från 2003. Mellan 2007 och 2014 utarbetade kommissionen 204

över 700 konsekvensbedömningar. Under samma period utarbetade Europaparlamentet runt 20 konsekvensbedömningar medan rådet inte tog fram en 
enda konsekvensbedömningar. Se COM(2015) 215 final, Communication from the Commission, Better Regulation for Better Results, An EU Agenda, s. 8.

 Jacqué, J.P, Éditorial: Mieux légiférer, RTDeur, 2015, s. 282.205

 Därutöver har institutionerna inte diskuterat och undersökt möjligheten att fastställa en gemensam metod gällande användningen av 206

konsekvensbedömningar, i enlighet med avtalet från 2003. Se punkt 30 i IIA om bättre lagstiftning från 2003.

 Alemanno, A, How Much Better is Better Regulation? Assessing the Impact of  the Better Regulation Package on the European Union – A Research 207

Agenda, European Journal of  Risk Regulation, 2015, s. 22.

 Van den Abeele, E, “Better Regulation”: a bureaucratic simplification with a political agenda, European Trade Union Institute, working paper, 2015, s. 23.208
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stärkas inom trilogerna. Det mer evidensbaserade förfarandet skulle möjligen ge 

kommissionen ett övertag vid förhandlingsbordet eftersom de besitter en större teknisk 

expertis om det insamlade faktaunderlaget än medlagstiftarna. Kommissionen har ju i 

normalfallet redan utarbetat en konsekvensbedömning tillsammans med lagförslaget och 

känner därför väl till aktörerna och dynamiken i de enskilda lagstiftningsärendena.  209

Kommissionens inflytande över förhandlingarna, som redan är stark till följd av denna 

tekniska överlägsenhet, skulle alltså stärkas genom de mer evidensbaserade 

förhandlingarna. 

 Riskerna med en mindre effektiv och mindre politisk process adresseras dock i själva          

verket av punkt 12 i avtalet som stadgar: ”Konsekvensbedömningar får inte leda till onödiga 

förseningar i  lagstiftningsprocessen eller försämra medlagstiftarnas möjligheter att föreslå ändringar.” 

Denna bestämmelse fanns inte med i kommissionens förslag utan tillkom på rådets och 

Europaparlamentets begäran under de interinstitutionella förhandlingarna om det nya IIA. 

Avtalet bekräftar alltså den strikt politiska karaktären av beslutsprocessen inom 

lagstiftningsförfarandet, vilken inte bör vara beroende av tekniska och vetenskapliga 

analyser från konsekvensbedömningar. Detta synsätt verkar ligga i linje med EU-

domstolens praxis angående vilken roll konsekvensbedömningar har i lagstiftnings-

processen. Enligt dess praxis är inte kommissionens konsekvensbedömningar bindande för 

medlagstiftarna, vilka bör kunna göra ändringar fastän dessa inte omfattas av analyser i 

konsekvensbedömningar.  210

 Även om lagstiftarna har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vid deras          

beslutsfattande bör de beakta alla relevanta uppgifter och omständigheter för sina beslut 

och följaktligen ta hänsyn till konsekvensbedömningarna innan man fattar beslut om 

kompromissändringar.  211

 Den avgörande frågan i detta hänseende är hur avvägningen mellan kommissionens          

intresse att göra beslutsfattandet mer evidensbaserad och medlagstiftarnas intresse att 

behålla deras stora politiska utrymme för skönsmässig bedömning, kommer att resultera. 

Det är endast institutionernas framtida praxis gällande arbetet med konsekvens-

bedömningar och deras förhållningssätt till de åtaganden man överenskommit i det nya IIA 

som kommer att avgöra hur denna balansgång slutar. Ifall rådet och Europaparlamentet 

verkligen genomför åtagandet att utarbeta egna konsekvensbedömningar kommer denna 

nya praxis att behövas anpassas till de informella trilogernas tidslinje eftersom det är i dessa 

forum som medlagstiftarna enas om eventuella väsentliga ändringsförslag. En sådan 

händelseutveckling skulle troligen leda till att ytterligare stärka den pågående 

 Gomez Léal-Perez. M, El procedimiento legislativo ordinario en la práctica: los acuerdos en primera lectura, Cuadernos europeos de Deusto, 2015, s. 114.209

 Mål C-343/09, Afton Chemical, EU:C:2010:419, punkterna 30 och 57.210

 Som nämnts åtar sig rådet och Europaparlamentet att fullt ut beakta kommissionens konsekvensbedömningar vid deras behandlingar. Se punkt 14 i IIA 211

om bättre lagstiftning från 2016.
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institutionaliseringen av trilogförfarandet. Avtalet innehåller dock inga anvisningar om hur 

lagstiftarna bör anpassa deras konsekvensbedömnings-arbete med trilogerna. Förutom 

denna felande länk kvarstår även osäkerheter om vad som händer ifall rådet och 

Europaparlamentet gör två oförenliga analyser i sina konsekvensbedömningar. 

3.4 Rättspraxis från EU-domstolen: mål C-409/13 

3.4.1 Bakgrund till mål C-409/13 
EU-domstolens praxis har, som konstaterats i tidigare avsnitt, hjälpt till att utveckla den 

rättsliga statusen av IIA. EU-domstolen har tyvärr aldrig bedömt det rättsliga värdet av 

något IIA som har kopplingar till triloger eftersom varken de gemensamma förklaringarna 

eller IIA om bättre lagstiftning har varit föremål för någon domstolsprövning.  

 Mål C-409/13 var dock det första fallet där trilogerna spelade en avgörande roll för          

domens utfall.  Även om EU-domstolen inte direkt värderade trilogernas rättsliga status 212

så bekräftade den genom sin bedömning i målet att triloger existerar och att de utgör en 

viktig beståndsdel av EU:s lagstiftningsförfarande. Tvisten i målet handlade i första hand 

om villkoren för kommissionens rätt att återkalla lagförslag. Rådet och kommissionen har 

länge haft olika uppfattningar om förutsättningarna för en sådan återkallelserätt.  213

 Bakgrunden till domstolstvisten har redan behandlats i kapitel 2 i samband med          

fallstudien av lagstiftningsärendet om makroekonomiskt stöd åt tredjeländer. Nedan följer 

därför ett kort sammandrag av händelseförloppet som ledde till den interinstitutionella 

tvisten. 

1. Kommissionen föreslår i sitt lagförslag att tillämpa kommissionens genomförande-

befogenheter istället för det ordinarie lagstiftningsförfarandet för beviljande av stöd i 

syfte att göra beslutsprocessen snabbare. 

2. Europaparlamentets utskott föreslår i sitt betänkande att ersätta kommissionens förslag 

med en tillämpning av delegerade akter. (Parlamentets behandling) 

3. Rådet föreslår att behålla det ordinarie lagstiftningsförfarandet (Rådets behandling) 

4. Informella trilogförhandlingar inleds. Det märks tydligt att institutionerna har olika 

ståndpunkter. (trilog 1, 2 och 3) 

5. Kommissionen kommer med kompromissförslag som misslyckas. (trilog 4) 

6. Europaparlamentet och rådet kompromissar om att ändra kommissionens förslag så att 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska tillämpas istället. Kommissionen varnar för en 

återkallelse av lagförslaget. (trilog 4 och 5) 

 Mål C-409/13, Rådet mot kommissionen, EU:C:2015:217.212

 Se Kuijper, P.J, Commission’s right of  withdrawal of  proposals: Curtailment of  the Commission’s Right or Acceptance by the Court of  the 213

Commission’s long-standing position?, ACELG Blogactiv, 2015.
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7. Principöverenskommelse mellan medlagstiftarna att ändra på lagförslaget och därmed 

behålla det ordinarie lagstiftningsförfarandet som metod för beviljande av makro-

ekonomiskt stöd. Kommissionen motsätter sig överenskommelsen och meddelar att 

den skulle utgöra en förvanskning av lagförslaget. (trilog 6) 

8. Kommissionen beslutar att återkalla lagförslaget. Samma dag som en avslutande trilog 

skulle formalisera överenskommelsen.  214

9. Rådet väcker talan om ogiltigförklaring av kommissionens återkallelsebeslut. 

Rådet anförde tre grunder som stöd för sin talan.  

1. Åsidosättande av principen om tilldelade befogenheter i artikel 13.2 FEU och principen 

om institutionell jämvikt. Rådet argumenterade att kommissionen återkallelserätt är 

begränsad till objektiva situationer, till exempel att viss tid har förflutit eller att det 

framkommit nya omständigheter som medför att förslaget blir obsolet eller saknar 

föremål. Vidare menade rådet att kommissionens roll i det ordinarie lagstiftnings-

förfarandet borde inskränkas till en ”honest broker” mellan medlagstiftarna. 

2. Åsidosättande av principen om lojalt samarbete i artikel 13.2 FEU. Rådet argumenterade 

att kommissionen inte gett någon förvarning om en eventuell återkallelse alternativt att 

kommissionens tillkännagivit återkallelsebeslutet i ett alltför sent skede i 

lagstiftningsförfarandet. 

3. Åsidosättande av motiveringsskyldigheten i artikel 296 andra stycket FEUF. Rådet 

argumenterade att kommissionen inte upplyst om skälen bakom beslutet i sin skrivelse. 

3.4.2 EU-domstolens bedömning 
I ett första steg bekräftade domstolen att kommissionen har en rätt att återkalla lagförslag 

även om denna inte uttryckligen framgår av fördragen.  Domstolen ansåg därmed att 215

kommissionen inte hade åsidosatt medlagstiftarnas befogenheter enligt principen om 

tilldelade befogenheter.  216

 EU-domstolen underströk dock att kommissionens återkallelserätt inte får utgöra en          

vetorätt under lagstiftningsprocessen och fastställde tre villkor för dess utövande, ett 

materiellt och två processuella. 

 Det materiella villkoret är att kommissionen måste iaktta motiveringsskyldigheten i          

artikel 296 FEUF vilket var problematisk i målet eftersom kommissionens skrivelse till 

 Bultena, A, Negotiations in the Ordinary Legislative Procedure: The Perspective of  the European Parliament, Democracy and Rule of  Law in the European Union: 214

Essays in Honour of  Jaap W. de Zwaan, 2015, s. 99.

 Denna befogenhet följer av kommissionens initiativrätt enligt art. 17.2 FEU och av art. 293.2 FEUF som anger att kommissionen får ändra lagförslag så 215

länge rådet inte fattat beslut, men också av art. 17.1 enligt vilken kommissionen ska främja unionens allmänna intresse. Se punkterna 68-74 i domen.

 EU-domstolen godtog inte heller den tyska regeringens framförda argument att principen om demokrati, som enligt artikel 10.1 och 10.2 FEU kommer 216

till uttryck såväl i parlamentet som genom det faktum att ledamöterna i rådet tillhör regeringar som är politiskt ansvariga inför sina nationella parlament, 
skulle utgöra hinder för kommissionens generella återkallanderätt. EU-domstolen menade att kommissionens återkallelserätt inte kan skiljas från dess 
initiativrätt. Se punkt 96 i domen.
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rådet och Europaparlamentet, vilken underrättade dessa om återkallelsebeslutet, inte 

innehöll någon motivering till återkallelsen. Domstolen påpekade dock att bedömningen av 

om ett beslut uppfyller motiveringsskyldigheten, enligt fast rättspraxis, inte endast ska ske 

utifrån motiveringens lydelse, utan även utifrån det sammanhang i vilket den ingår.  217

Vidare ska en rättsakt som går någon emot anses vara tillräckligt motiverad om den har 

tillkommit i ett sammanhang som är känt för de berörda.  Med beaktande av denna 218

rättspraxis konstaterade domstolen att lagstiftarna hade underrättats om skälen för en 

eventuell återkallelse vid två trilogmöten och att detta räckte för att uppfylla 

motiveringsskyldigheten. Vid de femte och sjätte trilogerna hade kommissionen nämligen 

upplyst medlagstiftarna om att deras principöverenskommelse skulle innebära en 

förvanskning av kommissionens lagförslag. Enligt domstolen hade kommissionen därför 

sett till att skälen till återkallelsen på ett tillräckligt sätt hade kommit till rådets kännedom.   219

 Det första processuella villkoret är att en återkallelse måste göras innan rådet fattat          

något beslut enligt artikel 293.2 FEUF. EU-domstolen anger dock inte när detta inträffar. 

Artikel 293.2 FEUF bör dock läsas tillsammans med artikel 294.7 FEUF vilken tyder på att 

återkallelserätten slutar att gälla efter första behandlingen eftersom reglerna om andra 

behandlingen inte innehåller någon referens till kommissionens lagförslag utan anger rådets 

ståndpunkt vid första behandlingen som bas för den andra behandlingen. 

Generaladvokaten (GA) Jääskinen stödjer denna uppfattning i sitt förslag till avgörande.  220

 Det andra processuella kravet är att iaktta principen om lojalt samarbete mellan          

institutionerna. Principen om lojalt samarbete kräver enligt domstolen att kommissionen, i 

ett skede föregående beslutet att återkalla förslaget, för en dialog med medlagstiftarna om 

skälen för en eventuell återkallelse. Med andra ord ska kommissionens beslut att återkalla 

ett lagförslag inte komma som en överraskning för medlagstiftarna. I förevarande mål hade 

kommissionens representanter uttryckt möjligheten att återkalla förslaget under den fjärde 

trilogen och återupprepat detta vid den femte trilogen. Kommissionen hade därutöver, i ett 

tidigare skede av trilogförfarandet, presenterat kompromissförslag till lagstiftarna vilka till 

en början hade olika ståndpunkter. Det var enligt domstolen inte förrän vid tidpunkten det 

blev uppenbart att en kompromiss inte kunde nås och då lagstiftarna gemensamt avsåg att 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet skulle bibehållas, som kommissionen varnade om att 

återkalla förslaget. Domstolen drog därav slutsatsen att rådets argument att underrättelsen 

om återkallelse skett för sent i förfarandet inte kunde godtas. Den omständigheten att det 

angripna beslutet antogs samma dag som parlamentet och rådet avsåg att slutföra 

 Mål C-350/88, Delacre m.fl. mot kommissionen, EU:C:1990:71, punkt 16.217

 Mål C-417/11, Rådet mot Bamba, EU:C:2012:718, punkt 54.218

 Mål C-409/13, Rådet mot kommissionen, EU:C:2015:217, punkt 81.219

 GA förslag till avgörande i mål C-409/13, Rådet mot kommissionen, EU:C:2014:2470, punkterna 56-64.220
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trilogprocessen genom att formalisera deras principöverenskommelse kunde inte heller 

innebära att kommissionen åsidosatt principen om lojalt samarbete. Kommissionen hade 

därför, enligt domstolen, iakttagit principen om lojalt samarbete på ett tillfredsställande sätt.  

3.4.3 Avgörandets relevans för triloger 

Vad som är intressant med avgörandet för denna uppsats är att EU-domstolen verkar 

acceptera institutionernas informella arbetsmetoder och bekräftar därmed trilogerna 

existens.  För att uppfylla motiveringsskyldigheten för ett återkallelsebeslut räcker det med 221

att upplysa om skälen bakom beslutet till ett fåtal representanter från rådet och parlamentet 

vid en trilog. Man kan ifrågasätta ifall detta är ett adekvat forum för ett tillkännagivande 

eftersom endast ett begränsat antal personer från respektive institution tar del av 

kommissionens avsikter, även om förhandlingsgrupperna agerar på grundval av ett mandat 

och att de därmed ska återrapportera till sina institutioner i sin helhet. Att informera en 

informell trilog är i slutändan inte samma sak som att informera en institution.  222

 EU-domstolen uttalar sig dock inte om trilogernas rättsliga ställning i sitt avgörande,          

fastän det verkar som att rådets argument i målet implicit vilade på trilogbestämmelserna i 

den gemensamma förklaringen.  Den tyska regeringens argument om att en informell 223

trilogöverenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet borde hindra kommissionen 

från en återkallelserätt, avfärdas av domstolen utan att beakta vad för rättslig betydelse 

dessa bestämmelser i den gemensamma förklaringen kan få. I detta fall hade dock inte 

trilogöverenskommelsen formaliserats genom en brevutväxling mellan ordföranden i 

Coreper och utskottsordföranden i enlighet punkt 14 i den gemensamma förklaringen.  224

Hursomhelst skulle bestämmelser i en gemensam förklaring inte kunna väga tyngre än 

kommissionens konstitutionella rätt att återkalla lagförslag i enlighet med 

rättskällehierarkin. Dessutom åberopade varken rådet eller Tyskland den gemensamma 

förklaringen explicit till stöd för sin argumentering. Tyskland argumenterade istället att 

luckan i fördragen om återkallelserätten borde tolkas i ljuset av principen om demokrati. 

EU-domstolen tolkade snarare denna lucka i ljuset av fördragens institutionella 

bestämmelser och förklarade att kommissionens återkallelserätt inte går att skiljas från dess 

initiativrätt.  225

 Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, RTDeur, 2015, s. 843. Se också Peers, S, The Commission’s power of  initiative: the CJEU sets 221

important constraints, EU law analysis, 2016.

 Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, RTDeur, 2015, s. 843.222

 Rugge, G, Il ruolo dei triloghi nel processo legislativo dell’UE, Il diritto dell’Unione Europea, 2015, s. 833.223

 Se avsnitt 3.3.3 om detta.224

 EU-domstolen har kritiserats i doktrinen för att i sin dom inte tolka Tysklands argument i ljuset av den stärkta rollen principen om demokrati har fått 225

inom ramen för lagstiftningsförfarandet. Lissabonfördragets ändringar speglar en mer betydelsefull roll för denna princip genom att parlamentets ställning 
stärks. Samtidigt har kommissionens makt i lagstiftningsförfarandet försvagats till följd av att dess roll under trilogförfarandet begränsas till en ”honest 
broker”. Se Ritleng, D, Does the European Court of  Justice take democracy seriously? Some thoughts about the macro-financial assistance case, Common 
market law review, 2016, s. 11-33.
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 Däremot uttalar sig GA Jääskinen, i sitt förslag till avgörande, om den gemensamma          

förklaringens rättsliga status genom att bemöta Tysklands argument mer utförligt. Enligt 

GA Jääskinen tillhör trilogerna den politiska dimensionen av lagstiftningsförfarandet.  226

Han anser att den politiska dimensionen inte får ges företräde framför den juridiska 

dimensionen och finner stöd i den gemensamma förklaringen för att trilogerna inte utgör 

en juridisk tvingande fas i lagstiftningsförfarandet.  Därmed tolkade han punkt 14 i den 227

gemensamma förklaringen (om formaliseringen av en trilogöverenskommelse) som icke 

bindande. 

 I sin bedömning om hur kommissionen bör agera för att inte åsidosätta principen om          

lojalt samarbete mellan institutionerna vid ett återkallelsebeslut, beaktade EU-domstolen 

återigen vad som utspelat sig inom ramen för det informella trilogförfarandet. EU-

domstolen bekräftar därmed att principen om lojalt samarbete också är tillämplig på 

lagstiftningsförfarandets informella former. Eftersom trilogerna är ett viktigt uttryck för 

det interinstitutionella samarbetet bör institutionerna enligt EU-domstolen kunna förlita sig 

på uttalanden som de gör vid dessa möten för att bevisa att de uppfyllt de krav som följer 

av skyldigheten att samarbeta lojalt.  EU-domstolen beaktar därmed vad som utspelat sig 228

vid trilogerna utan att motivera varför och väljer att inte återge bestämmelserna om 

trilogförfarandet i den gemensamma förklaringen. Fastän EU-domstolen inte uttryckligen 

refererar till den gemensamma förklaringen i sitt avgörande så är dess bestämmelser om 

trilogförhandlingarna relevanta i målet för att fastställa innehållet i principen om lojalt 

samarbete. Detta synsätt bekräftas även av det nära och specifika sambandet som finns 

mellan principen om lojalt samarbete och IIA.  Till exempel tog EU-domstolen hänsyn 229

till att kommissionen utarbetade kompromissförslag som presenterades till medlagstiftarna 

innan de vid ett senare skede av trilogförfarandet upplyste om avsikten att återkalla 

lagförslaget. Kommissionens försök att närma rådets och Europaparlamentets 

ståndpunkter är ett tydligt uttryck för dess medlarroll som anges i den gemensamma 

förklaringen samt i det IIA om bättre lagstiftning.  230

 Det nära sambandet mellan IIA och principen om lojalt samarbete framgår ännu          

tydligare av GA Jääskinens förslag till avgörande. GA Jääskinens principiella ställnings-

tagande att trilogerna tillhör den politiska dimensionen tyder dock på att han hade svårt att 

acceptera att kommissionens upplysningar om återkallelsen under trilogförfarandet 

utgjorde en tillräcklig tillfredsställande åtgärd för att tillgodose principen om lojalt 

 GA Jääskinens förslag till avgörande i mål C-409/13, EU:C:2014:2470, punkt 64.226

 Se GA Jääskinens förslag till avgörande i mål C-409/13, EU:C:2014:2470, punkterna 64 och 101-103.227

 Se formuleringarna i punkt 104 i mål C-409/13: ”såsom framgår av de handlingar som tagits in i akten i målet” och ”Det framgår av såväl de handlingar 228

som var hänförliga till trepartsmötet den 27 februari 2013…” (egen kursivering).

 Se avsnittet om interinstitutionella avtal i kapitel 3.229

 Se punkt 13 i den gemensamma förklaringen från 2007 och punkt 32 i IIA om bättre lagstiftning från 2016.230
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samarbete.  Han använde sig emellertid av bestämmelser i IIA som tolkningsdata vid 231

bedömningen om principen om lojalt samarbete hade åsidosatts eller inte.  232

3.5 Sammanfattning av kapitel 3 
EU-fördragen innehåller ingen tydlig konstitutionell grund för triloger. Avsaknaden kan 

förklaras genom att granska förarbetena till den Europeiska konstitutionen som idag kan 

betraktas som förarbetsmaterial till de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget. 

Av detta material framgår att man bestämde sig för att inte formalisera trilogförfarandet i 

fördragen. Istället valde man att behålla trilogernas informella karaktär i syfte att säkerställa 

effektivitet i lagstiftningsprocessen. Ett första konstaterande är följaktligen att triloger inte 

har varit föremål för några formella fördragsändringar även om man diskuterat denna 

möjlighet.   233

 Å andra sidan har en institutionalisering av praxisen med triloger skett genom att          

gemensamt erkännas och förtydligas av institutionerna i IIA. Tillvägagångssättet med 

triloger har därför successivt utvecklats under åren genom samarbete mellan 

institutionerna. Den gemensamma förklaringen från 2007 och IIA om bättre lagstiftning 

från 2003 innehåller åtaganden som syftar till att effektivisera lagstiftningsförfarandet. I 

denna anda har institutionerna ömsesidigt åtagit sig att nå tidiga överenskommelser genom 

att använda informella trilogförhandlingar. Dessa avtalsbestämmelser om trilogerna har 

kompletterat fördragsbestämmelserna om det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 

informellt förändrat hur dessa tillämpas i praktiken. 

 Dessa instrument är typiska exempel på hur institutionerna kommer överens om          

formerna för sitt samarbete i enlighet med artikel 295 FEUF. Denna artikel är en 

kodifiering av EU-domstolens praxis angående IIA och konkretiserar att sådana avtal kan 

vara bindande. EU-domstolen har i sin praxis gjort en uppdelning mellan IIA som är 

juridiskt bindande och sådana som endast medför politiska verkningar. Dock är EU-

domstolens praxis på området ganska knapphändig och det kvarstår osäkerheter kring vad 

för rättsligt bindande effekter de olika IIA har eftersom det krävs en bedömning i det 

enskilda fallet. Till exempel har EU-domstolen inte uttryckligen uttalat sig om den 

gemensamma förklaringen är bindande eller icke-bindande. 

  I mål C-409/13 valde EU-domstolen, till skillnad från GA Jääskinen, att inte beakta          

den gemensamma förklaringen vid sin prövning av rådets talan som till viss del implicit 

 Chamon, M,, Upholding the "Community method": limits to the Commission's power to withdraw legislative proposals - Council v Commission (Case 231

C-409/13), European Law Review, 2015, s. 906.

 GA Jääskinen förslag till avgörande i mål C-409/13, Rådet mot kommissionen, EU:C:2014:2470, punkt 105.232

 Dock bäddade Amsterdamfördragets ändringar för en bredare användning av triloger till följd av möjligheten att nå tidiga överenskommelser vid första 233

behandlingen. Denna förändring skapade därmed ett utrymme som institutionerna använde sig av för att utforma informella regler för processen och som i 
praktiken tillämpades parallellt med fördragets formella regler. Se mer i avsnitt 3.1.3
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grundande sig på bestämmelser i denna. Domen är dock av speciell art då målet är det 

första som behandlar kommissionens konstitutionella rätt att återkalla lagförslag. Denna 

befogenhet för kommissionen kan inte uppvägas av sekundärrättsliga bestämmelser i IIA. 

 I doktrinen har de allra flesta bestämmelser i den gemensamma förklaringen tolkats          

som politiska åtaganden. Denna tolkning bygger på att syftet med vissa IIA inte varit att 

skapa rättsliga förpliktelser utan snarare att förtydliga institutionernas samarbete. Den 

gemensamma förklaringen har beskrivits som en form av kodifierad konstitutionell praxis 

som inte kan grunda verkställbara förpliktelser.  Punkt 14 i den gemensamma 234

förklaringen, som reglerar hur en trilogöverenskommelse mellan rådet och Europa-

parlamentet formaliseras genom en skrivelse, är däremot formulerad i mer bindande 

ordalag.  Denna bestämmelse har dock aldrig varit föremål för något domstolsavgörande 235

och kunde inte åberopas i mål C-409/13 eftersom en sådan avsiktsförklaring mellan 

institutionerna inte hade gjorts. 

 Dessutom har doktrinen också påpekat att riktlinjerna för trilogförfarandet i den          

gemensamma förklaringen medvetet förblev tillräckligt vaga för att ge institutionerna den 

nödvändiga graden av flexibilitet och handlingsfrihet gällande det praktiska genomförandet 

av lagstiftningsförfarandet.  236

 Fastän bestämmelserna om trilogförfarandet i den gemensamma förklaringen inte          

kan anses utgöra en bindande del av lagstiftningsförfarandet så har de haft en påverkan på 

processens funktionssätt. Dessa praktiska bestämmelser har i hög grad bidragit till att 

genomföra lagstiftningsförfarandet på ett effektivt sätt utan att materiellt ändra på de 

formella reglerna i fördragen. Faktum är att det idag är svårt att föreställa sig hur 

genomförandet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet hade lyckats utan användningen av 

triloger.  237

 Att den gemensamma förklaringen endast innehåller politiska bestämmelser betyder          

nödvändigtvis inte att sådana politiska IIA saknar rättsliga verkningar eftersom de uttrycker 

hur aktörerna (institutionerna) tolkar fördragets bindande regler i praktiken. I detta 

sammanhang är institutionerna ofta mer framträdande uttolkare av EU:s konstitutionella 

och institutionella rätt (tolkningen av fördragens bestämmelser) än EU-domstolarna, även 

om EU-domstolen alltid säkerställer respekten av fördragen.  Därför är det viktigt att 238

erkänna rättslig betydelse åt en sådan institutionell praxis eftersom de är nödvändiga för att 

 Driessen, B, Interinstitutional conventions and institutional balance, European Law Review, 2008, s. 550–562.234

 Se även punkterna 18, 23 och 37 i den gemensamma förklaringen från 2007. Jfr GA Jääskinens motsatta uppfattning i förslag till avgörande i mål 235

C-409/13, punkt 103.

 Detta ansåg Jacqué under den konferens som arrangerades av Europaparlament den 5 november 2013 för att fira medbeslutandeförfarandets 20 år. Se 236

20 Years of  Codecision: Conference report, s. 4.

 Shackleton, M, Politics of  Codecision, Journal of  Common Market Studies, 2000, s. 336.237

 Beukers, T, Law, practice and convention in the constitution of  the European Union, PhD thesis, Amsterdam Center for European Law and 238

Governance, 2011, s. 4. 
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förstå EU:s institutionella organisation. Denna praxis, vare sig kodifierad eller oskriven, är 

därför särskilt relevanta för unionens institutionella rätt. I detta sammanhang kan även icke-

bindande IIA (till exempel den gemensamma förklaringen och IIA om bättre lagstiftning) 

få rättsliga verkningar, i synnerhet i relation till principen om lojalt samarbete mellan 

institutionerna.  

 Eftersom lagstiftningsförfarandet bygger på en dialog och ett förtroende mellan          

institutionerna så fastställde EU-domstolen en skyldighet att samarbeta lojalt med varandra. 

Denna skyldighet förankrades sedan i Lissabonfördraget genom artikel 13.2 FEU som 

stadfäster en princip om lojalt samarbete mellan institutionerna. 

 Till följd av det nära sambandet mellan principen om lojalt samarbete och IIA verkar          

det som att IIA formaliserar och utfyller innehållet i principen om lojalt samarbete. IIA får 

därmed rättsliga betydelser genom att beaktas för att precisera hur det interinstitutionella 

samarbetet ska gå till. Principen genomsyrar inte bara lagstiftningsförfarandets 

fördragsrättsliga bestämmelser utan också de informella tillvägagångssätt som har 

utvecklats genom institutionernas praxis. Eftersom trilogerna är ett viktigt uttryck för det 

interinstitutionella samarbetet är vad som framkommit under trilogförfarandet även rättsligt 

relevant i syfte att fastställa ifall institutionerna åsidosatt principen om lojalt samarbete. Mot 

bakgrund av principen om lojalt samarbete kan alltså åtaganden i IIA få rättsliga verkningar 

genom att utgöra grunden för det framtida interinstitutionella samarbetet. Den 

gemensamma förklaringen och IIA om bättre lagstiftning har därför rättsliga betydelser för 

lagstiftningsförfarandets framskridande, inkluderande för trilogförhandlingarna. Detta 

konstaterande går implicit att utläsas av EU-domstolens dom i C-409/13 och bekräftas 

uttryckligen i GA förslag till avgörande. 

 Slutligen innehåller det nya IIA om bättre lagstiftning vissa åtaganden rörande          

institutionernas framtida praxis med konsekvensbedömningar som kan få vissa 

konsekvenser för hur trilogförfarandet kommer att formas i framtiden. Avtalet innehåller 

nämligen en ny institutionell mekanism som uppmuntrar Europaparlamentet och rådet att 

utarbeta egna konsekvensbedömningar ifall man gör väsentliga ändringar i kommissionens 

lagförslag. Ifall denna möjlighet i framtiden utnyttjas av medlagstiftarna kan det få 

konsekvenser för hur trilogförhandlingarna i framtiden organiseras eftersom det just är i 

dessa interinstitutionella forum som medlagstiftarna enas om eventuella väsentliga 

ändringar. Därför blir det särskilt intressant att se hur arbetet med konsekvensbedömningar 

under lagstiftningsprocessen kommer att förenas med trilogförfarandets iterativa karaktär. 

En fullt rimlig utveckling av det nya arbetet för en ”bättre lagstiftning” är att 

institutionaliseringen av trilogerna stärks vilket kan leda till ett mer formaliserat 

trilogförfarandet. 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4 Kritik mot triloger: brist på öppenhet och 
insyn 

4.1 Introduktion 
Systemet med informella triloger har kritiserats för att inte vara tillräckligt öppet mot 

offentligheten. Kritiken framhåller dels bristen på öppenhet i trilogförhandlingarna 

eftersom mötena anordnas bakom stängda dörrar, dit endast ett fåtal representanter från 

respektive institution har tillträde. Kritiken framhåller också bristen på insyn till följd av 

svårigheterna att följa hur ett specifikt lagstiftningsärende utvecklas inom ett 

trilogförfarande samt problemen att ta del av handlingar från triloger. 

 Den gemensamma förklaringen från 2007 förutser att förbättra insynen i trilogerna          

men dessa åtaganden är uttryckta med vaga formuleringar och institutionerna har därför 

inte fullföljt dem helt och hållet. Till exempel avsåg institutionerna att kungöra trilogmöten 

”i den mån det är praktiskt möjligt” och att information om en stundande trilog-

överenskommelse ska lämnas ”så snabbt som möjligt.”   239

 Normalt får allmänheten inte reda på vad som har förhandlats och beslutats vid          

trilogerna förrän i slutet av processen då medlagstiftarna nått en informell 

överenskommelse. Det är därför väldigt komplicerat för utomstående intresserade parter att 

få tillgång till information om vad som pågår i ett trilogförfarande. De vet inte vad för 

ändringar av lagförslaget som har tillkommit under processen och vad för argument som 

använts för dessa. Endast lobbyister med nära kontakter med aktörerna i trilogerna har 

möjlighet att påverka resultaten av det informella förfarandet.   240

 Det civila samhället  och samhällsvetenskapliga studier  har kritiserat bristen på          241 242

insyn i trilogerna. Även nationella parlament har deltagit i kritiken och framhållit att 

trilogförfarandet försvårar deras granskning av lagstiftningsprocessen fastän 

Lissabonfördraget just avsåg att stärka de nationella parlamentens roll i EU:s 

normgivningsprocess.   243

 Fallstudien av lagstiftningsärendet om makroekonomiskt stöd till tredjeländer i          

kapitel 2 och EU-domstolens avgörande i mål C-409/13, illustrerar också bristen på insyn i 

trilogerna. Det var inte förrän EU-domstolen avkunnade sin dom som det offentligt 

redovisades att det hade hållits sex triloger om lagstiftningsärendet. Vem som deltagit vid 

 Se punkterna 9 och 15 i den gemensamma förklaringen från 2007.239

 Chalmers, D, European Union law, Cambridge University Press, 2014, s. 123.240

 Bunyan, T, European Parliament: Abolish 1st [and 2nd] reading secret deals - bring back democracy “warts and all”, Statewatch analysis, 2009.241

 Se bl.a. Farrell, H &. Héritier, A, ‘The Invisible Transformation of  Codecision: Problems of  Democratic Legitimacy’, SIEPS, 2003:7.242

 House of  Lords, European Union Committee, Codecision and national parliamentary scrutiny, 17th Report of  Session 2008-09 och House of  Lords 243

European Union Committee , The Role of  National Parliaments in the European Union, 9th Report, 2014, s. 31.
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dessa sammankomster är fortfarande okänt för allmänheten. Dessutom skulle institution-

ernas ståndpunkter vid trilogerna inte heller varit kända om inte domstolstvisten uppstod. 

 Med anledningen av detta kan man fråga sig hur bristen på insyn i trilogerna går att          

förena med de krav på öppenhet som stadfästs i EU-fördragen. I nästa avsnitt presenteras 

därför vad för krav fördragen ställer på öppenheten i lagstiftningsprocessen och hur dessa 

förhåller sig till trilogerna.  

 I det efterföljande avsnittet redovisas hur rätten att få tillgång till handlingar, en          

central del av principen om öppenhet, förhåller sig till handlingar som härrör från triloger 

(triloghandlingar).  

 Slutligen studeras nyliga och stundande händelser som kan förändra hur          

trilogförfarandet i framtiden kommer att förhålla sig till kraven på öppenhet i 

lagstiftningsförfarandet. Dessa händelser utvärderas för att se ifall de möjligen kan stärka 

öppenheten och eventuellt förstärka institutionaliseringen av trilogerna. 

4.2 Regler om öppenhet i fördragen 

4.2.1 Lagstiftningsprocessens öppenhetsrättsliga standard i fördragen 
I och med Lissabonfördragets ändringar tillkom flera bestämmelser som understryker 

vikten av att EU:s beslutsfattande och lagstiftningsprocess ska ske på ett öppet och 

transparent sätt. I artikel 1 FEU finns en bestämmelse som föreskriver att unionens beslut 

ska fattas så öppet som möjligt och uttrycker därmed en allmän princip om institutionell 

öppenhet.  Dessutom är principen en viktig demokratisk princip enligt artikel 10.3 FEU 244

som anger att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv och att 

besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt. 

 Artikel 15.1 FEUF föreskriver att unionens institutioner, organ och byråer ska utföra          

sitt arbete så öppet som möjligt. Europaparlamentets och rådets sammanträden ska vara 

offentliga enligt artikel 15.2 FEUF. Vidare ska varje fysisk person som är bosatt inom 

unionen ha rätt att ta del av unionens institutioners, organs och byråers handlingar enligt 

andra stycket i artikel 15.3 FEUF. Denna sistnämnda artikel föreskriver också att 

Europaparlamentet och rådet ska säkerställa att handlingar som gäller lagstiftnings-

förfaranden offentliggörs på de villkor som fastställs i de förordningar som avses i andra 

stycket. 

 Inom EU manifesterar sig principen om öppenhet framförallt genom rätten att få          

tillgång till handlingar och information från EU:s institutioner. Denna aspekt av 

öppenhetsprincipen är den mest utvecklade inom EU och regleras i detalj genom 

förordning 1049/2001 om allmänhetens tillgång till institutionernas handlingar 

 Alemanno, A, Unpacking the Principle of  Openness in EU Law: Transparency, Participation and Democracy, HEC Paris Research Paper, 2013, s. 2.244
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(öppenhetsförordningen). Rätten att få tillgång till handlingar framgår också av artikel 42 i 

stadgan om de grundläggande rättigheterna.  245

4.2.2 Glapp mellan de formella och informella förfarandena 

Handlingar härrörande från triloger utgör dokument som vid en första anblick torde falla 

under fördragens regler om institutionell öppenhet och att institutionerna proaktivt därmed 

borde göra dessa handlingar publika. Trilogernas informella karaktär hindrar dock att så 

sker i praktiken. De utgör en informell institutionell praxis som inte är underkastade 

fördragens regler om öppenhet. Protokoll, deltagarlistor, sammanfattningar, rapporter, 

kalendrar, förhandlingsmandat och underlagsdokument från triloger är därför oftast inte 

tillgängliga för allmänheten eftersom de utgör informella dokument. 

 För att få tillgång till dokument från triloger har intresserade fått förlita sig på          

reglerna i öppenhetsförordningen vilka ofta förutsätter att man gör en ansökan om tillgång 

till en specifik handling. Möjligheterna att få tillgång till triloghandlingar på grundval av 

öppenhetsförordningen studeras i avsnitt 4.3.  

 Det finns alltså ett glapp mellan vad för krav man kan ställa på öppenhet och insyn          

beträffande lagstiftningsförfarandets formella delar och informella delar. I reella termer är 

öppenheten i lagstiftningsprocessen inte lika fulländad som fördragens formella regler 

förutser. Trilogernas informella karaktär förblir alltså ett hinder för ökad insyn och 

öppenhet trots den pågående institutionaliseringen av trilogerna.  

 Samtidigt har EU-domstolen i sin praxis ansett att informella regler av betydelse för          

unionens institutionella funktionssätt måste vara förenliga med fördragens formella 

regler.  Spänningen som existerar mellan formella och informella regler exemplifieras 246

därför tydligt av fenomenet triloger. Som konstaterats tidigare i uppsatsen har 

institutionerna diskuterat möjligheten att formalisera trilogerna i samband med formella 

fördragsändringar. Dessutom har institutionaliseringen av trilogerna, genom IIA och 

gemensamma förklaringar, lett till en viss formalisering av trilogförfarandet. Det 

bakomliggande syftet med diskussionen om en formalisering av trilogerna har alltså varit 

att stärka lagstiftningsprocessens transparens. 
 På grund av det ovannämnda är en central fråga hur det öppenhetsrättsliga glappet          

mellan de formella och informella förfarandena i framtiden ska kunna minskas; eller med 

andra ord hur det informella trilogförfarandet går att förenas med öppenhetsprinciperna i 

fördragen. Efter att ha presenterat hur öppenhetsförordningen är tillämplig på 

trilogförfarandet, studeras därför i avsnitt 4.4 några händelser som potentiellt kan bidra till 

att minska glappet. 

 Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter, 2012/C 326/02.245

 Se t.ex. mål C-133/06, Parlamentet mot rådet, EU:C:2008:257, punkt 60.246
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4.3 Tillgång till triloghandlingar 

4.3.1 Öppenhetsförordningen  
Artikel 15.3 FEU innehåller en skyldighet för institutionerna att offentliggöra handlingar 

som gäller lagstiftningsförfaranden i enlighet med öppenhetsförordningen. Trots att 

öppenhetsförordningen som antogs år 2001 inte har uppdaterats efter Lissabonfördraget, 

innehåller artikel 12.2 i förordningen en hänvisning till lagstiftningshandlingar och anger att 

sådana bör göras direkt tillgängliga för allmänheten i elektronisk form eller via ett register 

om inte ett skyddsvärt undantag är tillämpligt enligt öppenhetsförordningen.  Artikel 12 247

förutsätter därmed att lagstiftningshandlingar utlämnas automatiskt, utan att en specifik 

ansökan om tillgång till handlingarna behöver göras.  Därutöver anger ingresskälen av 248

förordningen att större tillgång till handlingar bör ges i de fall där institutionerna agerar i 

egenskap av lagstiftare samtidigt som effektiviteten i institutionernas beslutsförfarande 

bevaras.   249

 Den undantagsbestämmelse i förordningen som är relevant för trilogerna är främst          

artikel 4.3 som stadgar att utlämnande av handlingar ska vägras ifall det skulle undergräva 

institutionens beslutsförfarande. Detta undantag kan därför åberopas ifall ett lagstiftnings-

förfarande är pågående och förutsätter att ett formellt beslut ännu inte fattats. 

 Allmänhetens tillgång till lagstiftningshandlingar och de olika undantags-         

bestämmelserna har varit föremål för flera mål inför EU-domstolarna. Denna rättspraxis 

studeras härnäst. 

4.3.2 Rättspraxis om tillgång till lagstiftningshandlingar 
EU-domstolens rättspraxis angående tillgång till lagstiftningshandlingar har tydligt haft som 

mål att stärka öppenheten. I den så kallade Turco-domen uttalade sig EU-domstolen om 

lagstiftningshandlingar och menade att öppenhet i lagstiftningsprocessen bidrar till att: 

”…förstärka demokratin genom att göra det möjligt för medborgarna att kontrollera alla 
uppgifter som har legat till grund för en lagstiftningsakt. Medborgarnas möjlighet att få 
kännedom om vad som ligger till grund för lagstiftningsåtgärderna utgör ett villkor för att 
dessa konkret ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter.”   250

Turco-domen handlade visserligen om undantaget i artikel 4.2 i öppenhetsförordningen, 

men EU-domstolen konstaterar i målet att lagstiftningsprocessens öppenhet och 

 Enligt art. 12.2 i öppenhetsförordningen utgör en lagstiftningshandling ”handlingar som upprättats eller mottagits i samband med ett förfarande för att anta 247

rättsakter som är juridiskt bindande i eller för medlemsstaterna”.

 Openness, Transparency, and the right of  Access to Documents in the EU: in-depth analysis for the PETI-committee, PE 556.973, Europaparlamentet 248

2016, s. 7.

 Ingressskäl (6) av öppenhetsförordningen.249

 De förenade målen C-39/05 P och C-52/05 P, Sverige och Turco mot rådet, EU:C:2008:374, punkt 46.250
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förstärkningen av de europeiska medborgarnas demokratiska rättigheter utgör ett 

övervägande allmänintresse som kan motivera att lagstiftningshandlingar lämnas ut.  251

 Institutionerna har dock inte levt upp till förväntningar om att förbättrad insyn i          

lagstiftningsförfarandet genom att ge större tillgång till lagstiftningshandlingar. Trots EU-

domstolens tydliga praxis har till exempel rådets uppfattning varit att fördragets 

bestämmelser om offentlighet endast gäller handlingar som läggs fram för rådets beredning 

av den formella överläggningen eller omröstningen hos den relevanta råds-

konstellationen.  En viktig fråga i detta sammanhang är vid vilket skede av 252

lagstiftningsprocessen som institutionerna bör vara berättigade att vägra utlämna 

handlingar. Tolkningen av artikel 4.3 om undantaget för det pågående beslutsförfarandet är 

central för besvarandet av denna fråga eftersom den tillåter att handlingar vägras 

utlämnande med hänsyn till att ett formellt beslut ännu inte fattats av institutionerna. 

 EU-domstolens avgörande i mål C-280/11 P rörde tolkningen av artikel 4.3.  I          253

fallet hävdade rådet att offentliggörandet av olika medlemsstaters ståndpunkter i ett tidigt 

skede av förhandlingarna inom rådet, skulle beröva den flexibilitet som krävs för att 

säkerställa effektiviteten i rådets beslutsprocess. EU-domstolen fastslog dock att rådet inte 

hade visat att ett utlämnande av medlemsstaternas ståndpunkter inte skulle ge upphov till 

en verklig risk att underminera rådets beslutsfattande. Öppenheten i lagstiftningsprocessen 

vägde alltså tyngre än processens effektivitet i detta fall. I sitt förslag till avgörande i mål 

C-280/11 uttalade sig GA Cruz Villalón om den viktiga betydelsen av öppenhet i 

lagstiftningsprocessen:  

”Att ”lagstifta” är per definition en normbildande verksamhet som i ett demokratiskt 
samhälle endast får bedrivas genom ett offentligt, och därmed ”öppet”, förfarande. I annat 
fall vore det omöjligt att hävda att lagen är ett uttryck för viljan hos dem som ska följa 
den, vilket är själva grunden för dess legitimitet som obestridligt påbud. I en representativ 
demokrati, och detta begrepp torde vara tillämpligt på unionen, ska medborgarna ges 
möjlighet att få kännedom om lagstiftningsförfarandet. I annat fall kan de inte av sina 
representanter utkräva det politiska ansvar som åvilar dem genom att de blivit valda.”  254

 Ett pågående mål hos EU-tribunalen kommer att behandla rätten att få tillgång till          

triloghandlingar. Emilio de Capitani, en före detta Europaparlamentsledamot, väckte en 

talan om ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att inte bevilja honom fullständig 

tillgång till handlingar som härrörde från triloger i det pågående lagstiftningsförfarandet om 

den nya Europolförordningen.  Handlingarna som sökanden nekades tillgång till var så 255

 Undantaget i art. 4.2 avser att skydda juridisk rådgivning. I målet hade sökanden nekats tillgång till juridiska yttranden från institutionernas rättstjänster 251

som hade upprättats inom ramen för ett lagstiftningsförfarande.

 Leino, P, ‘On knowledge as power: transparency of  EU law-making procedures’, EU Law Analysis, 2016.252

 Mål C-280/11 P, Rådet mot Access Info Europe, EU:C:2013:671.253

 GA Cruz Villalón förslag till avgörande i mål C-280/11P, Rådet mot Access Info Europe, EU:C:2013:325, punkt 63.254

 Mål T-540/15, De Capitani mot Parlamenetet. (De Capitani-målet)255
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kallade fyrakolumnsdokument vilka är de centrala arbetsdokumenten vid trilog-

förhandlingarna och som används som underlag för förhandlingarna.  Då dessa 256

handlingar innehåller kompromissförslag som institutionerna enats om under 

förhandlingarna, åberopade Europaparlamentet skyddet för beslutsförfarandet enligt artikel 

4.3. De Capitani menar å sin sida att ett utlämnande av handlingarna inte skulle undergräva 

beslutsförfarandet i lagstiftningsprocessen och att förarbeten inom lagstiftningsförfarandet, 

särskilt efter Lissabonfördraget, omfattas av principen att största möjliga tillgång ska ges.  

 EU-domstolen står inför en principiellt viktigt avgörande som kommer att klargöra          

när institutionerna kan vägra att utlämna handlingar som härrör från triloger i en pågående 

lagstiftningsprocess och kommer därmed att fastställa räckvidden för undantaget i artikel 

4.3 gällande triloghandlingar. Kommer EU-domstolen fortsätta att främja den legislativa 

öppenhetsprincipen och tillgång till lagstiftningshandlingar i överensstämmelse med Turco 

och Access Info Europe-avgörandena eller kommer den att värna om trilogförfarandets 

effektivitet och flexibilitet? Kommer medborgarnas rätt att kontrollera all relevant 

information som har legat till grund för en lagstiftningsakt, i enlighet med Turco-domen, 

även att omfatta en rätt att ta del av triloghandlingar? EU-domstolen kommer sannolikt att 

ha en del att säga. Det vore önskvärt att EU-domstolen fortsatt främjar öppenheten och 

därmed stärka allmänhetens möjligheter att få insyn i trilogerna. Det blir särskilt intressant 

att se hur domstolen kommer att förhålla sig till glappet mellan lagstiftningsprocessens 

formella och informella former. Den viktiga frågan i detta hänseende är ifall EU-domstolen 

kommer att betrakta en triloghandling som en lagstiftningshandling enligt definitionen i 

artikel 12 i öppenhetsförordningen eller ifall den kommer att behandla triloghandlingar 

annorlunda än andra lagstiftningshandlingar på grund av trilogernas informella natur.  

 Det är dessutom inte helt osannolikt att tribunalen kommer att beröra frågor om          

trilogernas art och organisation i sin bedömning vilket skulle vara av stor institutionell 

betydelse för Europaparlamentets och rådets framtida praxis vad gäller triloger.  

4.4 Påtryckningar för ökad öppenhet i triloger 

4.4.1 Ombudsmannens undersökning om öppenheten kring triloger 
I maj 2015 öppnade den Europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly, på eget initiativ, i 

enlighet med artikel 228 FEU, en undersökning mot Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om öppenheten i trilogförfarandet.  Undersökningen avsåg att utreda 257

 Den första kolumnen visar kommissionens lagförslag, den andra kolumnen visar Europaparlamentets ståndpunkt om förslaget, den tredje kolumnen 256

visar rådets ståndpunkt och den sista kolumnen är reserverad för kompromissförslag. Dessa dokument uppdateras inför varje trilogmöte till följd av 
trilogernas iterativa karaktär. Se Enheten för förlikning och medbeslutande, Europaparlamentet 2014, s. 19. Dessa underlagsdokument omnämns i art. 5.2 i 
Europaparlamentets uppförandekod (Bilaga XX).

 Press Release 9/2015, Ombudsman opens investigation to promote transparency of  ’trilogues’, 28 May 2015. Se också Ombudsmannens stadga, EUT L 257

189, 17.7.2008, s. 25. 
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huruvida institutionernas praxis med triloger är förenlig med fördragens bestämmelser om 

öppenhet, men fokuserade i slutändan endast på institutionernas proaktiva utlämnande av 

triloghandlingar.  Detta till följd av att institutionerna delvis ifrågasatte ombudsmannens 258

mandat för undersökningen. 

 Inom ramen för undersökningen ställde nämligen ombudsmannen i brev till          

institutionerna en rad frågor om trilogernas organisation och hanteringen av trilog-

handlingar.  Rådet, Europaparlamentet och kommissionen ansåg i sina svar att 259

ombudsmannen delvis handlat utanför sitt mandat. Enligt fördragen har ombudsmannen 

endast befogenhet att upplysa om administrativa missförhållanden i institutionernas 

arbete.  I sina svar underströk institutionerna att själva organisationen av trilog-260

förhandlingarna inte utgör ett administrativt förfarande utan att det bör ses som en del av 

utövandet av den lagstiftande befogenheten.  Däremot ansåg institutionerna att deras 261

hantering av dokument inom ramen för trilogerna kan anses utgöra en administrativt 

verksamhet. Denna markering från institutionerna visar att de motsätter sig att 

ombudsmannen lägger sig i frågan om öppenhet i deras lagstiftande verksamhet.  262

 Efter konsultationen med institutionerna organiserade ombudsmannen ett offentligt          

samråd som en del av undersökningen.  Inom ramen för denna inkom många svar både 263

från det civila samhället och från den akademiska världen med synpunkter på 

undersökningen. Flera bidrag till det offentliga samrådet förespråkade en reform av 

trilogerna i syfte att göra lagstiftningsprocessen mer transparent. Till exempel föreslog 

Access info Europe i sitt bidrag att trilogförhandlingarna bör vara helt öppna och att alla 

dokument härrörande från trilogerna proaktivt bör lämnas ut under processen.  Även 264

nationella parlament välkomnade i sina bidrag ombudsmannens undersökning och 

uppfordrade institutionerna att stärka insynen i trilogprocessen.  Värt att uppmärksamma 265

är att Regionkommittén, ett rådgivande EU-organ som lämnar yttranden om lagförslag 

 Decision of  the European Ombudsman setting out proposals following her strategic inquiry OI/8/2015/JAS concerning the transparency of  Trilogues, 258

12 juli 2016, punkt 10.

 Letter to the Council of  the EU opening the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/8/2015/FOR concerning transparency of  trilogues, 26 259

May 2015 och Letter to the European Parliament opening the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/8/2015/FOR concerning transparency 
of  trilogues, 26 May 2015.

 Fördraget innehåller ingen definition av ”missförhållanden”. Enligt ombudsmannens praxis ska dock ”missförhållanden i unionsinstitutionernas 260

verksamhet” förstås som oegentligheter i ett administrativt förfarande. Institutionernas politiska och legislativa verksamhet kan därför inte betraktas som ett 
administrativt förfarande. Detta följer av Ombudsmannens årliga rapporter. Se t.ex. Annual Report on the activities of  the European Ombudsman for the 
year 1995, s. 9.

 Opinion of  the European Commission in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/8/2015/JAS concerning transparency of  trilogues, 261

Opinion of  the European Parliament in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/8/2015/JAS concerning transparency of  trilogues och 
Opinion of  the Council in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/8/2015/JAS concerning transparency of  trilogues.

 Leino, P, ‘On knowledge as power: transparency of  EU law-making procedures’, EU Law Analysis, 2016.262

 Ombudsman launches public consultation on transparency of  ”trilogues”, Press release no. 15/2015, 10 December 2015.263

 Submission to the European Ombudsman public consultation on the transparency of  trilogues, Access info Europe, 18 March 2016.264

 Se Submission by the House of  Lords European Union Committee to the European Ombudsman public consultation on the transparency of  trilogues, 265

16 March 2016, Submission of  the European Scrutiny Committee of  the House of  Commons to the European Ombudsman, 9 March 2016 och 
Submission to the public consultation from the Assemblée nationale française, 30 March 2016.
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rörande det lokala och regionala styret till medlagstiftarna , också kritiserade trilogernas 266

svåröverskådliga natur. Ifall kommissionens lagförslag väsentligen har ändrats under 

trilogförfarandet menade Regionkommittén att dess roll som permanent remissorgan 

åsidosätts om inte ytterligare samråd äger rum på grundval av trilogöverenskommelsen.   267

 I ombudsmannens beslut som offentliggjordes den 14 juli 2016 presenterar          

ombudsmannen sina rekommendationer till institutionerna. Ombudsmannen valde som 

sagt att utesluta institutionspraxisen om organisationen av trilogförfarandet från 

undersökningen och avgav därmed endast rekommendationer rörande institutionernas 

proaktiva utlämnande av information från trilogerna.  268

 Ombudsmannen föreslår i sina rekommendationer att institutionerna bör utlämna          

information från trilogförfarandet i större utsträckning än man gör idag. 

Rekommendationerna föreslår att institutionerna systematiskt bör offentligöra sina 

ursprungliga ståndpunkter vid inledandet av trilogförhandlingarna, kalendrar för 

kommande triloger och deltagarlistor från mötena.  Ombudsmannens anser att dessa 269

typer av dokument bör kunna göras publika under pågående förhandlingar utan att det 

negativt påverkar processen.  

 Ombudsmannen erkänner däremot att offentliggörandet av andra typer av trilog-         

handlingar kan få negativa konsekvenser genom att skada pågående förhandlingar. Detta 

anser ombudsmannen vara fallet för institutionernas egna protokoll och rapporteringar från 

trilogerna eftersom de ofta innehåller respektive institutions förhandlingsstrategier och 

kritiska bedömningar av övriga institutioners ståndpunkter.  Ombudsmannen avger 270

samma rekommendation gällande fyrakolumnsdokumenten eftersom kompromiss-

ändringarna i den fjärde kolumnen kan förändras eller återkallas under processen och 

därmed vilseleda allmänheten ifall dessa handlingar görs publika under pågående 

förhandlingar.  Ombudsmannen förespråkar istället att fyrakolumnsdokumenten bör 271

offentliggöras så fort som möjligt efter att trilogförhandlingarna har avslutats. 

 Slutligen uppmuntrar ombudsmannen institutionerna till att tillsammans arbeta för          

att så fort som möjligt göra information och dokumentation från trilogförhandlingarna 

tillgängliga för allmänheten. I detta avseende välkomnar ombudsmannen de stärkta 

 För regleringen i fördragen om Regionkommittén se kapitel 3 avsnitt 2 FEUF.266

 I sitt bidrag föreslår Regionkommittén att de bör kunna närvara vissa trilogförhandlingar för att stärka processens ansvarsskyldighet. Se Submission to 267

the public consultation from the European Committee of  the Regions, 30 March 2016.

 Decision of  the European Ombudsman setting out proposals following her strategic inquiry OI/8/2015/JAS concerning the transparency of  Trilogues, 268

12 July 2016, punkt 10.

 Decision of  the European Ombudsman setting out proposals following her strategic inquiry OI/8/2015/JAS concerning the transparency of  Trilogues, 269

12 July 2016, punkterna 37, 44 och 59.

 Decision of  the European Ombudsman setting out proposals following her strategic inquiry OI/8/2015/JAS concerning the transparency of  Trilogues, 270

12 July 2016, punkt 57.

 Decision of  the European Ombudsman setting out proposals following her strategic inquiry OI/8/2015/JAS concerning the transparency of  Trilogues, 271

12 July 2016, punkt 54.
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åtagandena för öppenhet i det nya IIA om bättre lagstiftning från 2016 vari institutionerna 

åtagit sig att skapa en gemensam databas för spårbarheten av lagstiftningsärenden.  272

 Det återstår att se hur institutionerna kommer att reagera på ombudsmannens förslag          

eftersom ombudsmannen i sitt beslut ber institutionerna att informera henne om eventuella 

åtgärder de har vidtagit i förhållande till förslagen senast den 15 december 2016. Dessutom 

utgör dessa förslag i slutändan endast rekommendationer och är därmed inte bindande för 

institutionerna. Om institutionerna inte accepterar rekommendationerna och underlåter att 

vidta åtgärder för att genomföra dessa kan ombudsmannen skriva en särskild rapport till 

Europaparlamentet som då kan vidta åtgärder.  273

 Fastän ombudsmannens mandat begränsades till att undersöka institutionernas          

hantering av triloghandlingar så kan några av ombudsmannens rekommendationer trots allt 

få vissa effekter för den framtida organiseringen av triloger. Ombudsmannens förslag om 

att institutionerna proaktivt bör offentliggöra trilogkalendrar och deltagarlistor skulle på så 

sätt innebära att de blir mindre informella. Dessa rekommendationer skulle därmed kunna 

förstärka den pågående institutionaliseringen och kanske till och med leda till en viss 

formalisering. Till följd av dessa förslag från ombudsmannen skulle alltså medlagstiftarnas 

handlingsfrihet gällande anordnandet av trilogförfarandet i viss mån begränsas. 

 Dock är ombudsmannens rekommendationer i sig inte tillräckligt för att vi ska kunna          

förvänta oss mer transparens gällande trilogerna. Reella förbättringar rörande trilogernas 

öppenhet kommer endast att ske genom gemensamma åtaganden mellan institutionerna. 

Närmare bestämt kommer det krävas interinstitutionellt samarbete för att finna en lösning 

på de problem som uppmärksammats i ombudsmannens undersökning. Därför studeras 

åtagandena som avser att stärka öppenheten i trilogerna i det nya IIA om bättre lagstiftning 

i nästa avsnitt. 

4.4.2 Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning från 2016 

Ökad öppenhet och insyn av lagstiftningsprocessen: ett politiskt åtagande  

Det IIA om bättre lagstiftning från 2016 innehåller stärkta skrivningar om öppenhet och 

insyn i lagstiftningsprocessen jämfört med avtalet från 2003. I ingressen anges att 

institutionerna är måna om ett öppet samarbete under hela lagstiftningscykeln och enligt 

artikel 1 är institutionerna eniga om att främja största möjliga öppenhet i lagstiftnings-

processen. Vidare ska institutionerna säkerställa öppenhet i lagstiftningsförfarandet på 

grundval av relevant lagstiftning och rättspraxis, inbegripet en lämplig hantering av 

trilaterala förhandlingar (triloger).  Dessa åtaganden tar alltså hänsyn till att trilogerna 274

 Mer om detta i nästa avsnitt (4.4.2). 272

 Ombudsmannen kan inte själv dra ett ärende inför domstol. Det är dessutom ovanligt att ombudsmannen går så långt som att ta fram särskilda 273

rapporter med ytterligare rekommendationer.

 Punkt 38 i IIA om bättre lagstiftning 2016.274
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påverkar insynen i lagstiftningsprocessen och uppmuntrar därför institutionerna att stärka 

insynen i förhandlingarna. Dock råder viss osäkerhet kring åtagandet eftersom avtalet inte 

definierar vad som ska förstås med den vaga formuleringen ”lämplig hantering”.  

 Förhoppningsvis kommer ombudsmannens rekommendationer från hennes          

undersökning att hjälpa till att precisera vad som ska förstås med en lämplig hantering. 

Därutöver kommer troligen EU-domstolens praxis, speciellt den kommande domen i De 

Capitani-målet, också att bidra till att förtydliga innebörden av en ”lämplig hantering”. 

 Enligt punkt 39 i avtalet åtar sig de tre institutionerna att förbättra spårbarheten av          

processen genom att senast den 31 december 2016 identifiera sätt att vidareutveckla 

plattformar och verktyg för detta ändamål, i syfte att inrätta en gemensam specialiserad 

databas med information om hur arbetet med lagstiftningsärendena fortskrider.  275

Lagstiftningsprocessens spårbarhet kan möjliggöra en bättre förståelse bland medborgare 

för hur lagstiftningsprocessen fungerar i praktiken. Exempelvis skulle institutionernas 

mandat under trilogförhandlingarna kunna offentliggöras i denna databas, i syfte att 

förstärka insynen i processen.   276

 Den gemensamma databasen skulle potentiellt kunna utgöra ett framsteg och stärka          

öppenheten. Vilka åtgärder som vidtas för att genomföra detta åtagande kommer i första 

hand bestämmas av medlagstiftarna eftersom kommissionens främsta är att agera medlare 

under förhandlingarna. Det krävs dock att medlagstiftarna verkligen tar åtagandet på allvar 

för att nå en gemensam lösning. De politiska åtagandena är verkningslösa om inte 

institutionerna aktivt strävar efter att förverkliga dessa, vilket flera av bestämmelserna i det 

IIA om bättre lagstiftning från 2003 visar. 

 Samtidigt som avtalet avser att stärka öppenheten i lagstiftningsprocessen, så håller          

den fast vid effektivitet som en viktig egenskap av processen. Ingresskäl (2) och punkt 32 i 

det IIA visar att institutionerna fäster stor vikt vid lagstiftningsförfarandets effektivitet. 

Detta framgår desto tydligare i punkt 36 som föreskriver att de tre institutionerna i vissa fall 

borde kunna ”samordna sina ansträngningar för att påskynda lagstiftningsprocessen”. Denna 

bestämmelse tyder på en samordning tidigare i processen och kan möjligen leda till en 

användning av informella trilaterala möten i ett ännu tidigare skede av förfarandet.  277

Eventuella konsekvenser för trilogerna av den nya strategin med konsekvensbedömningar 

Som konstaterades i avsnitt 3.4 innehåller det nya IIA om bättre lagstiftning åtaganden som 

syftar till att göra lagstiftarnas politiska beslutsfattande under lagstiftningsprocessen mer 

 Punkt 39 i IIA om bättre lagstiftning 2016.275

 Det rör sig framförallt om rådets mandat eftersom Europaparlamentsutskotten i normalfallet oftast offentliggör sina mandat under alla mellanliggande 276

skeden i lagstiftningsprocessen.

 Marissen, V, Ways to improve efficiency and transparency in trilogues and EU law-making, 2015, s. 2.277
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välinformerad, genom att utsträcka användningen av konsekvensbedömningar till hela 

lagstiftningsförfarandet. Eventuella kompletterande konsekvensbedömningar för 

kompromissändringar som nås under trilogförfarandet kan göra trilogförhandlingarna mer 

evidensbaserade och därmed mindre politiska.  

Det mer evidensbaserade trilogförfarandet kan möjligen skapa incitament för fler 

ansökningar om tillgång till triloghandlingar. Utomstående aktörer som vill påverka 

lagstiftningen kommer att vilja få tillgång till informationen som samlas ihop under 

trilogförfarandet och resten av lagstiftningsförfarandet.  Dessa eventuella påtryckningar, 278

som utövas av intresserade parter, kan leda till fler ansökningar om tillgång till 

triloghandlingar och möjligen till fler bekräftande ansökningar.  Även fler klagomål till 279

ombudsmannen angående triloghandlingar kan förväntas. I förlängningen kan denna 

händelseutveckling leda till fler domstolsavgöranden gällande triloghandlingar och 

öppenheten i lagstiftningsprocessen. EU-domstolen kommer i så fall att behöva ta ställning 

till balansgången mellan effektivitet och öppenhet i lagstiftningsprocessen i sin framtida 

rättspraxis. 

5 Avslutande slutsatser 

Bakgrund till trilogerna i förhållande till lagstiftningsförfarandet 

Ursprungligen inrättades trilogerna genom ett IIA som syftade till att förbättra och 

påskynda beslutsprocessen inom budgetförfarandet. Metoden spred sig sedan till 

lagstiftningsförfarandet i form av en informell institutionell praxis i anslutning till 

förlikningskommitténs sammanträden vid tredje behandlingen. Uppkomsten av det trilog-

förfarande som vi har idag hör ihop med ikraftträdandet av Amsterdamfördraget som 

möjliggjorde att lagstiftning kunde antas under första behandlingen. Denna möjlighet och 

institutionernas vilja att effektivisera lagstiftningsförfarandet, ledde snabbt till ett ökat antal 

tidiga överenskommelser.  

 Enigheten som krävdes mellan parlamentet och rådet för att anta ny lagstiftning vid          

första behandlingen förutsatte skapandet av informella interinstitutionella forum under ett 

tidigt skede av processen. Trilogerna spelade en central roll i denna utveckling mot tidiga 

överenskommelser och har idag i princip ersatt den formella förlikningskommittén som 

forumen för interinstitutionella förhandlingar om lagstiftningsärenden. 

 Better regulation watchdog är en sammanslutning av intresserade aktörer som framöver kan utöva påtryckningar för att få tillgång till mer handlingar 278

och faktaunderlag som samlas ihop under lagstiftningsprocessen och trilogerna. Det är en sammanslutning av 58 icke-statliga organisationer som noggrant 
följer kommissionens ”better regulation” agenda. Nätverket avser identifiera vad för risker kommissionens arbete med better-regulation kan medföra för de 
sociala, miljömässiga, konsumentskydd, finansiell reglering och folkhälso- standarderna. http://www.betterregwatch.eu/

 En bekräftande ansökan är ett överklagande av institutionernas beslut att inte utlämna handlingarna som den primära ansökan avsåg. Se Art. 7.2 och 8 i 279

öppenhetsförordningen.
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Har institutionaliseringen av triloger förändrat deras rättsliga betydelse? 

Fastän trilogerna inte omnämns i EU-fördragen har detta informella förfarande trots allt 

institutionaliserats och kodifierats i IIA. Institutionerna behöver iaktta ett visst regelverk i 

och med dessa instrument. Europaparlamentet har relativt tydliga riktlinjer för 

trilogförhandlingarna i sin interna arbetsordning och behöver därmed iaktta ett mer 

omfångsrikt regelverk än rådet.   280

 För Europaparlamentets del innehåller deras arbetsordning bestämmelser om när          

trilogförhandlingar får påbörjas, om förhandlingsmandat och återrapportering samt 

riktlinjer för hur förhandlingsgruppen bör uppföra sig under förhandlingarna.  Dessa 281

regler är dock interna och kan därmed inte skapa rättsliga verkningar gentemot rådet eller 

kommissionen. 

 Däremot behöver institutionerna iaktta bestämmelserna i den gemensamma          

förklaringen, särskilt de som reglerar hur trilogförfarandet slutförs genom en viss 

formalisering av trilogöverenskommelser.  Andra viktiga bestämmelser i den 282

gemensamma förklaringen är de som fastställer kommissionens roll som medlare under 

trilogförfarandet.   283

 Förutom de ovan nämnda reglerna om slutförandet av trilogförhandlingarna vilka          

kan anses utgöra en formalisering av förfarandet, är de övriga reglerna emellertid ganska 

allmänt formulerade. Bestämmelserna om triloger ger utrymme för flexibilitet och är inte 

formulerade i ett bindande språk. Dessa har därför endast ansetts kunna medföra politiska 

verkningar. Till exempel är trilogernas varaktighet och processens fortskridande inte 

underkastade specifika regler, dessa är snarare ganska vaga och lämnar över ansvaret för 

hur trilogförfarandet anordnas till respektive institution. Dessutom har institutionalisering 

inte hindrat trilogförhandlingarna från att bevara sin informella karaktär vilket uttryckligen 

framgår av den gemensamma förklaringen.  Trilogernas informella karaktär kvarstår alltså 284

där trots den pågående institutionaliseringen. 

 Bestämmelserna rörande trilogerna i den gemensamma förklaringen har dock ännu          

inte tolkats av EU-domstolen, därför är det fortfarande oklart ifall trilogöverenskommelser 

verkligen kan medföra rättsligt bindande verkningar.  EU-domstolen beaktade dock 285

triloger i sin bedömning i dom C-409/13 och bekräftade därmed att triloger existerar. 

Domstolen tog däremot inte hänsyn till den gemensamma förklaringen vid sin bedömning. 

 Gomez Léal-Perez, M, El procedimiento legislativo ordinario en la práctica: los acuerdos en primera lectura, Cuadernos europeos de Deusto, 2015, s. 107.280

 Se artiklarna 73 och 74 i Europaparlamentets arbetsordning samt dess Bilaga XX: Uppförandekod för förhandlingar i det ordinarie 281

lagstiftningsförfarandet.

 Se punkterna 14, 18, 23 och 35 i den gemensamma förklaringen från 2007.282

 Se punkterna 13, 17 och 22 i den gemensamma förklaringen från 2007.283

 Se punkt 7 i den gemensamma förklaringen från 2007.284

 Chalmers, C, Justifying institutional accommodation, European Law review, 2008, s. 455285
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Genom att inte beakta den gemensamma förklaringen skulle man kunna tro att domstolen 

inte verkar tillmäta någon rättslig betydelse åt trilogförfarandet. Avgörandet bör dock inte 

tjäna som grund för det principiella ställningstagandet att triloger inte kan medföra rättsliga 

verkningar eftersom målet primärt handlade om kommissionens återkallanderätt. 

Kommissionens återkallanderätt har en primärrättslig status och kan därmed inte 

åsidosättas av en informell praxis som finns kodifierad i ett IIA. Det är till exempel inte 

säkert att EU-domstolen hade gjort samma bedömning angående trilogernas rättsliga värde 

ifall rådet hade väckt talan mot kommissionen för att inte ha agerat som en ”honest 

broker” under trilogförfarandet i ett specifikt lagstiftningsärende.   286

 Det är därför fortfarande oklart ifall institutionerna med framgång kan väcka en talan          

om ogiltigförklaring mot en antagen eller icke- antagen sekundärrättslig rättsakt om en av 

institutionerna, i en bestämd lagstiftningsprocess, brutit mot något av sina åtaganden som 

följer av den gemensamma förklaringen eller av andra IIA. I detta hänseende uppmärk-

sammas sambandet mellan IIA och principen om lojalt samarbete mellan institutionerna.   287

Rättslig betydelse av triloger i förhållande till det interinstitutionella samarbetet 

Principen om lojalt samarbete medför inte bara ömsesidiga skyldigheter för institutionerna 

att respektera varandras tilldelade befogenheter, utan tillåter också inrättandet av 

förfaranden som syftar till att säkerställa ett välfungerande interinstitutionellt samarbete. 

Möjligheten att ingå interinstitutionella överenskommelser har numera en primärrättslig 

grund i artikel 295 FEUF. Därmed klargörs ofta innebörden av principen om lojalt 

samarbete genom bestämmelser i IIA. Dessa kan därför få rättsliga konsekvenser för det 

interinstitutionella samarbetet eftersom detta samarbete vilar på ett ömsesidigt förtroende. 

Detta förtroende belyses tydligt av EU:s lagstiftningsförfarande vilken handlar om att 

uppnå enighet mellan Europaparlamentet och rådet under en förhandlingsorienterad dialog 

och process. Denna dialog, eller rättare sagt trilog eftersom kommissionen även deltar i 

förhandlingarna, förutsätter att institutionerna har ett ömsesidigt förtroende för varandra. 

Förtroendet manifesteras juridiskt genom principen om lojalt samarbete i artikel 13.2 FEU.  

 Inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet och trilogerna tjänar därmed          

principen om lojalt samarbete som underlag för de interinstitutionella relationerna. 

Trilogernas avgörande betydelse i samband med principen om lojalt samarbete illustreras i 

EU-domstolens avgörande i mål C-409/13.  I målet använde sig EU-domstolen av 288

uttalanden som kommissionen gjort vid triloger och av dokument härrörande från triloger 

 Se punkt 13, 17 och 23 den gemensamma förklaringen från 2007. Se också punkt 32 i det IIA om bättre lagstiftning från 2016 ”Kommissionen ska spela en 286

medlande roll genom att behandla de båda grenarna av den lagstiftande myndigheten lika, med full respekt för de roller de tre institutionerna tilldelats enligt fördragen.”

 Som konstaterades i kapitel 3 utgjorde principen om lojalt samarbete mellan institutionerna den implicita rättsliga grunden för interinstitutionella avtal 287

innan tillkomsten av art. 295 i Lissabonfördraget.

 Trilogernas viktiga betydelse för principen om lojalt samarbete framgår ännu tydligare av GA Jääskinens förslag till avgörande i mål C-409/13.288
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som tolkningsdata i sin bedömning om kommissionen brutit mot principen om lojalt 

samarbete. 

Trilogernas öppenhetsrättsliga brister: vad talar för en förändring? 

Ytterligare en slutsats som kan dras från avgörandet i mål C-409/13 är att EU-domstolen 

accepterar de informella trilogerna som arbetsmetod inom ramen för lagstiftnings-

processen. Domstolen gör denna bedömning utan att verka vara bekymrad över trilogernas 

informella och slutna karaktär. I ljuset av principerna om öppenhet i fördragen, kan man 

fråga sig om det verkligen räcker med att informera ett fåtal personer vid en trilog om en 

avsikt att återkalla ett lagförslag eftersom trilogförhandlingarna är slutna. För sådana fall 

eller andra beslut med betydelsefulla institutionella konsekvenser vore det önskvärt att 

institutionerna meddelar allmänheten på ett mer transparent sätt. Avgörandet illustrerar i 

detta hänseende de negativa konsekvenserna trilogerna har fått på insynen i 

lagstiftningsprocessen, trots att trilogerna i hög utsträckning bidragit till processens 

effektivitet och succé. Trilogernas informella karaktär innebär att det skapats olika 

öppenhetsrättsliga standarder för det formella lagstiftningsförfarandet respektive det 

informella trilogförfarandet. 

 Trilogerna har under de senaste åren väckt tvivel på grund av förfarandets brist på          

öppenhet och insyn. Den växande kritiken mot trilogerna föranledde ombudsmannen att 

inleda en undersökning om öppenhet i trilogerna. Ombudsmannen var mån om att 

uppmärksamma trilogförfarandets brist på öppenhet eftersom öppenhetsprincipen utgör 

en vägledande princip för EU:s konstitutionella organisation enligt Lissabonfördraget. 

Ombudsmannens rekommendationer, vilka presenterades den 14 juni 2016, kan leda till 

vissa öppningar gällande insynen och därmed stärka allmänhetens möjligheter att få tillgång 

till triloghandlingar. Allmänheten har haft mycket begränsade möjligheter att få ta del av 

dessa handlingar till följd av trilogernas informella karaktär och institutionernas extensiva 

tolkning av skyddet för institutionens beslutsförfarande i artikel 4.3 i öppenhets-

förordningen.  

 Den centrala frågan för ombudsmannens undersökning blev att identifiera när under          

trilogförfarandet det kan vara lämpligt att proaktivt offentliggöra triloghandlingar. I sina 

rekommendationer föreslår ombudsmannen att kalendrar för kommande triloger och 

institutionernas ursprungliga ståndpunkter vid början av trilogförhandlingarna bör kunnas 

göras publika under pågående lagstiftningsprocesser.  Däremot accepterar 289

ombudsmannen att ett systematiskt offentliggörande av andra typer av handlingar (bland 

annat fyrakolumnsdokument) kan resultera i sämre och mindre effektiva trilog-

 Angående de ursprungliga förhandlingsmandaten är det huvudsakligen offentliggörandet av rådets ståndpunkt som behöver förbättras eftersom 289

Europaparlamentets alltid framgår av utskottsbesluten.
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förhandlingar och att institutionerna därmed kan vänta med att göra dessa handlingar 

tillgängliga tills förhandlingarna är avslutade.  290

 En annan möjlighet att stärka trilogernas öppenhet vore genom en översyn av          

öppenhetsförordningen eftersom fördraget har förändrats sedan förordningen antogs 

2001.  Dessutom har institutionernas praxis också förändrats som en följd av det 291

systematiska användandet av triloger för att nå tidiga överenskommelser. 

 Samtidigt som institutionerna måste iaktta fördragens krav på öppenhet, behöver de          

lagstiftande organen utrymme för att interagera på ett smidigt och informellt sätt i syfte att 

säkerställa lagstiftningsförfarandets effektivitet. Det är upp till unionsdomstolarna att 

avgöra hur effektivitet och öppenhet ska balanseras mot varandra, med beaktande av att 

båda dessa intressen har stöd i fördragen. Den kommande domen i De Capitani-målet 

kommer möjligen att belysa hur denna avvägning ska bedömas vad gäller frågan om 

tillgång till triloghandlingar. Dessutom innehåller den gemensamma förklaringen och IIA 

om bättre lagstiftning från 2016 stöd för både principen om effektivitet och principen om 

öppenhet.  292

 Det är därutöver inte osannolikt att De Capitani-domen kommer att beröra          

trilogernas organisation och därmed stärka den pågående institutionaliseringen av 

trilogförfarandet. Institutionaliseringen kan i sin tur leda till ökade förväntningar på 

förbättrad öppenhet och insyn i förfarandet. Den pågående institutionaliseringen kan 

därför leda till minskat glapp mellan de öppenhetsrättsliga krav man kan ställa på formella 

respektive informella förfarandena. 

 Det nya IIA om bättre lagstiftning avser också att stärka öppenheten genom en          

lämplig hantering av trilogerna på basis av EU:s öppenhetslagstiftning och EU-domstolens 

praxis. Detta åtagande avser alltså även att stärka öppenheten i trilogerna. Den vaga 

formuleringen ”lämplig hantering” tyder dock på att institutionerna ännu en gång 

understrukit behovet av att skydda trilogernas informella karaktär, liksom man gjorde vid 

diskussionerna om triloger vid det Europeiska konventet och vilket även uttryckligen 

framgår av den gemensamma förklaringen från 2007. Omvänt kan bestämmelsen även 

tolkas som att institutionerna bör undvika att fästa alltför mycket betydelse åt 

öppenhetskraven, vilket skulle vara olämpligt, eftersom det skulle kunna resultera i en 

 Samma avvägning mellan öppenhet och effektivitet kommer att behövas göra ifall institutionerna eventuellt utarbetar kompletterande 290

konsekvensbedömningar vid väsentliga ändringar av lagförslagen under trilogförfarandet (i enlighet med det IIA om bättre lagstiftning från 2016). Eftersom 
dessa konsekvensbedömningar troligen kommer få stor betydelse för trilogförhandlingarna är frågan om dessa kan offentliggöras under pågående 
förhandlingar eller inte.

 Det finns dock risker för mindre öppenhet i lagstiftningsprocessen ifall en översyn av öppenhetsförordningen blir av, eftersom det för närvarande inte 291

verkar finnas någon blockerande minoritet av öppenhetsvänliga medlemsstater i rådet. De medlemsstater som förespråkar mer öppenhet är Sverige, 
Finland, Nederländerna, Danmark, Estland och Slovenien. Se Non paper - Enhancing transparency in the EU, April 2015.

 Enligt punkt 32 i IIA om bättre lagstiftning 2016 är institutionerna ”fast beslutna att ytterligare förbättra det arbete som utförts inom ramen för det ordinarie 292

lagstiftningsförfarandet i linje med principerna om lojalt samarbete, öppenhet, ansvarighet och effektivitet.” Se också punkt 3 i den gemensamma förklaringen från 2007.

�73



alltför styv beslutsprocess eller i värsta fall i ett hinder för lagstiftningsprocessens 

genomförande. 

 Trots den vaga formuleringen ”lämplig hantering” kan de institutionella åtagandena          

ändå få reella verkningar beroende på hur institutionerna gemensamt avser att 

implementera åtagandena. Även EU-domstolens rättspraxis angående triloghandlingar 

kommer vara av betydelse för hur institutionerna genomför åtagandet om en lämplig 

hantering av trilogerna. Denna rättspraxis är dock för närvarande obefintlig. Förutom det 

stundande De Capitani-domen finns det anledning att tro att fler ansökningar om tillgång 

till triloghandlingar i framtiden kommer att göras vilket i slutändan kan leda till fler 

avgöranden från EU-domstolarna.  En faktor som möjligen kan påskynda denna 293

händelseutveckling är det så kallade ”bättre lagstiftnings”- arbetet. 

”Bättre lagstiftnings-arbetets” potentiella konsekvenser för trilogerna 

Kommissionens arbete med ”bättre lagstiftning”, med vice presidenten Frans Timmermans 

i spetsen, syftar bland annat till att göra EU-lagstiftningen mer evidensbaserad. I detta syfte 

innehåller det nya IIA om bättre lagstiftning åtaganden som avser att stärka konsekvens-

bedömningarnas roll under lagstiftningsförfarandet och fördjupa konsekvensbedömningar 

som arbetsmetod. Några nya institutionella mekanismer i avtalet kan få konsekvenser för 

trilogförfarandet ifall dessa implementeras av institutionerna. Rådets och Europa-

parlamentets åtagande att genomföra kompletterande konsekvensbedömningar är en sådan 

institutionell mekanism som i förlängningen möjligen kan stärka den pågående 

institutionaliseringen av triloger och därmed omforma hur trilogförfarandet kan tänkas 

anordnas i framtiden. Hur institutionernas arbete med eventuella kompletterande 

konsekvensbedömningar kommer att passa in med trilogernas tidsschema, är något som 

saknas i det IIA. Ifall sådana konsekvensbedömningar i framtiden utarbetas vid väsentliga 

ändringar innan överenskommelser nås inom ramen för triloger, kan det resultera i ett mer 

formaliserat trilogförfarande. 

 En annan konsekvens av den bredare användningen av konsekvensbedömningar i          

lagstiftningsprocessen är att det kan få en inverkan på trilogförhandlingarnas politiska 

karaktär. Eftersom konsekvensbedömningarna syftar till att hjälpa institutionerna att fatta 

välinformerade beslut gör de processen, inkluderande trilogerna, mer fakta- och 

evidensbaserad. Utöver de eventuella kompletterande analyserna så förutser IIA även att 

göra trilogförhandlingarna mer evidensbaserade genom att understryka att kommissionens 

inledande konsekvensbedömningar ska användas som utgångspunkt vid förhandlingarna.  294

 Se också det pågående målet T-710/14 som avser en vägran om tillgång till en e-post-korrespondens mellan institutionernas rättstjänster som 293

upprättades under trilogförfarandet i anslutning till den avslutade lagstiftningsprocessen rörande den nya tobaksförordningen. Tribunalen kommer att tolka 
räckvidden av undantaget i art. 4.2 om juridisk rådgivning. Dock inte säkert att trilogernas roll och organisation kommer att beaktas av tribunalen eftersom 
processen är avslutad.

 Punkt 15 i IIA om bättre lagstiftning 2016.294
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En mer evidensbaserad lagstiftningsprocess kan leda till en minskning av processens 

politiska karaktär trots att avtalet uttryckligen understryker att det inte är målet.  295

Unionslagstiftarna står inför ett dilemma som följd av nyheterna i IIA. Kommer insamlat 

faktaunderlag och statistik från kommissionens konsekvensbedömningar kunna åsidosätta 

lagstiftarnas legitimt politiska vilja? Kommer kommissionens teknokratiska slutsatser i en 

konsekvensbedömning hindra medlagstiftarna från att föreslå ändringar?  296

 En följdfråga till problemet med ett mer evidensbaserat lagstiftningsförfarande, är          

om trilogernas eventuella mindre politiska karaktär i framtiden kan stärka deras rättsliga 

betydelse? Ifall väsentliga kompromissändringar under trilogförfarandet kommer att 

underkastas en omfattande analys av både motiven till ändringarna och potentiella 

konsekvenser av dessa, är det sannolikt att dessa konsekvensbedömningar i framtiden 

tillerkänns rättslig betydelse i egenskap av förarbetsmaterial till den senare antagna 

rättsakten. Konsekvensbedömningarna skulle ju innehålla information om vilka avsikter 

och överväganden som legat till grund för en viss ändring och därmed få betydelse för 

tolkningen och tillämpningen av rättsakten i fråga. EU-domstolens praxis visar på att 

användningen av förarbeten som tolkningskälla inom EU-rätten har ökat.  297

Kommissionens lagförslag och dess tillhörande konsekvensbedömningar utgör en nära 

motsvarighet till den regeringens propositioner inom svensk lagstiftning.  Motiv 298

härrörande från kommissionens konsekvensbedömningar har redan beaktats av EU-

domstolen i flera avgöranden vid prövningen av giltigheten av en unionsrättsakt.  299

Lagstiftarnas eventuella kompletterande konsekvensbedömningar, vilka i så fall kommer 

användas vid trilogerna och därmed avspegla de interinstitutionella förhandlingarna, 

kommer också att bli rättslig relevanta i egenskap av förarbetsmaterial. Därför kommer 

trilogförhandlingarna möjligen få rättsliga betydelser i ett senare led av EU:s policycykel. 

Det bör dock påpekas att konsekvensbedömningarna inte är rättsligt bindande för 

unionslagstiftaren under lagstiftningsprocessen och kan därmed inte påtvinga rådet eller 

Europaparlamentet. 

 Se punkt 12 i IIA om bättre lagstiftning 2016 som stadgar att ”konsekvensbedömningar får inte leda till onödiga förseningar i lagstiftningsprocessen eller försämra 295

medlagstiftarnas möjligheter att föreslå ändringar”.

 Jacqué, J.P, Droit institutionnel de l’Union Européenne, RTDeur, 2015, s. 845.296

 Bergström, C.F & Hettne J, Introduktion till EU-rätten, 2014, s. 58-62.297

 Öberg, U, Tre lösa trådar: mer om förarbeten, statens processföring vid EG-domstolen och det gemenskapsrättsliga uppenbarhetsrekvisitet, Svensk 298

Juristtidning, 2003, s. 505.

 Mål C-58/08, Vodafone m.fl. mot Secretary of  State for Business m.fl., EU:C:2010:321, punkterna 55 och 65; mål C-358/14, Polen mot Europaparlamentet, EU:C:299

2016:323, punkterna 27, 57, 101 och 109; mål C-477/14, Pillbox 38, EU:C:2016:324, punkt 57 och mål C-547/14, Philip Morris Brands m.fl. mot Secretary of  
State for Health, EU:C:2016:325, punkt 189.
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Reform av trilogförfarandet? 

Det nya IIA om bättre lagstiftning och ombudsmannens undersökning kommer troligen att 

medföra vissa förändringar som stärker trilogernas transparens. Avtalets stärkta 

bestämmelser rörande öppenhet kommer förhoppningsvis att leda till större möjligheter för 

allmänheten att få tillgång till triloghandlingar eftersom den förutser att öka öppenheten 

genom en lämplig hantering av trilogerna. Av betydelse för hur institutionerna kommer att 

förhålla sig till transparensen i trilogerna är åtagandena i IIA som avser att förbättra 

kommunikationen till allmänheten om trilogöverenskommelser  och de som avser att 300

stärka spårbarheten i lagstiftningsförfarandet.   301

 Samma avtal öppnar även för möjligheten att förhandla fram förbättrade praktiska          

arrangemang för samarbete och informationsutbyte inom ramen för fördragen.  I detta 302

sammanhang är en översyn av den gemensamma förklaringen relevant. Europaparlamentet 

har redan uttryckt en vilja att stärka insynen i trilogförfarandet genom en omarbetning av 

den gemensamma förklaringen som enligt parlamentet inte innehåller tillräckligt starka 

bestämmelser om öppenhet och insyn i lagstiftningsförfarandet.  Vidare är en översyn 303

berättigad för att införa riktlinjer om hanteringen av lagstiftningshandlingar som har 

koppling till trilogerna. På ett mer grundläggande plan finns det även fog för en översyn av 

den gemensamma förklaringen för att ta hänsyn till Lissabonfördragets ändringar eftersom 

den gemensamma förklaringen är från tiden före Lissabonfördragets ikraftträdande. 

 Det är egentligen inte helt korrekt att tala om en reform av trilogerna. En reform          

skulle snarare innebära att den pågående institutionaliseringen skulle motsvara en 

fullbordad formalisering av trilogerna. En total transparens i trilogerna är dock inte alltid 

önskvärd eftersom balansen mellan behovet av en effektiv lagstiftningsprocess och 

öppenhetsprincipen kan rubbas på ett oproportionerligt vis. Tack vare trilogernas 

informella natur är en öppen och rättfram dialog under förhandlingarna möjlig och befriar 

därmed lagstiftningsprocessen från en viss rigiditet.  Att formalisera lagstiftnings-304

förfarandets informella delar och på så sätt göra trilogerna offentliga vore därför 

ogynnsamt eftersom institutionerna behöver utrymmen för konfidentiella förhandlingar. 

Ett lagstiftningsförfarande där deltagarna inte ges någon möjlighet till privata 

överläggningar, kan utmynna i att de blir oförmögna att nå kompromisser och därmed 

hindra dem från att effektivt åstadkomma resultat.  

 Se punkt 38 i IIA om bättre lagstiftning 2016.300

 Se punkt 39 i IIA om bättre lagstiftning 2016.301

 Punkt 40 i IIA om bättre lagstiftning 2016.302

 Verksamhetsrapport 2004–2009 (sjätte valperioden) framlagd av vice talmännen för delegationerna till förlikningskommitténs, s. 27.303

 Enligt Jacqué skulle helt offentliga trilogförhandlingar leda till att institutionerna fattar beslut i forum utanför de själva trilogerna. Därmed skulle glappet 304

mellan fördragens formella regler och trilogernas informella natur bara ökas. Se Jacqué, J.P, Éditorial: Mieux légiférer, RTDeur, 2015, s. 283 f.
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 Denna informella karaktär är dessutom inte unik för EU:s lagstiftningsförfarande,          

utan förekommer också i nationella rättssystem.  Dock bör man vara försiktig med att 305

jämföra det ordinarie lagstiftningsförfarandet med nationella lagstiftningsmodeller till följd 

av EU:s särskiljande drag. Till exempel blir ungefär 90 % av kommissionens 

lagstiftningsförslag i slutändan antagna rättsakter, vilket inte går att jämföra med statistik 

från nationella rättssystem där den är betydligt lägre.  Därmed blir också balansgången 306

mellan effektivitet och öppenhet något annorlunda inom EU än i nationella rättssystem. 

 Att trilogförfarandet än idag behåller sin informella karaktär kan alltså förklaras med          

att institutionerna värnar om lagstiftningsprocessens effektivitet och välfungerande 

funktionssätt. Effektivitet kan ses som en pol i EU:s författningspolitiska vägval.  I 307

relation till lagstiftningsförfarandet prioriterades just effektivitetsspåret framför öppenhet, 

vilket förarbetena till Lissabonfördraget visar på. EU förväntas fortfarande att effektivt 

reagera på dagens utmaningar (flyktingkrisen, terrorhotet, eurokrisen) genom att snabbt 

anta ny lagstiftning. 

 Trilogernas negativa inverkan på lagstiftningsprocessens transparens är emellertid          

också en stor utmaning för EU-institutionerna. För att göra processen mer transparent bör 

utomstående ha större möjligheter att ta del av triloghandlingar och institutionerna borde 

proaktivt göra vissa av dessa handlingar offentliga. I synnerhet behöver sättet att informera 

allmänheten om trilogförhandlingarna förbättras. Detta i syfte att förankra unionens 

beslutsprocesser bättre bland medborgarna, företagens och civilsamhällets intressegrupper. 

Det handlar framförallt om att klargöra hur EU vill förmedla bilden av lagstiftnings-

processen och att stärka tilliten till densamma. Denna tillit är bevisligen försvagad runtom i 

Europa och har redan bidragit till ett planerat utträde ur unionen av en medlemsstat efter 

att lämna-sidan vann folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU. 

 EU-institutionerna bör därför sträva efter att öka insynen i trilogerna så att          

allmänheten och medierna enklare kan informera sig om pågående förhandlingar. Även 

kommunikationen till allmänheten vid slutförda förhandlingsprocesser borde förbättras så 

att allmänheten kan förstå resonemangen bakom de beslut som har fattats. Samtidigt får 

dock strävan mot mer transparens inte hämma processens effektivitet. Det är avvägningen 

mellan effektivitet och öppenhet vi bör ha i åtanke när vi diskuterar trilogernas roll i EU:s 

lagstiftningsprocess. 

Examensarbetet lämnades in den 16 juli 2016.  

 Spänningen mellan effektivitet och öppenhet finns även i andra länders konstitutionella rätt, särskilt de med ett tvåkammarsystem. Se Fasone, C & Lupo, 305

N, Transparency vs. Informality in Legislative Committees: Comparing the US House of  Representatives, the Italian Chamber of  Deputies and the 
European Parliament, The Journal of  Legislative Studies, 2015, s. 342.

 Richardson, J & Mazey, S, European union: power and policy making, 2015, s. 153.306

 Von Sydow, G, & Wetter, A, Styrning och förvaltning mellan det nationella och europeiska, Statsförvaltningen efter 20 år i EU, 2016, s. 28.307
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