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1. INLEDNING 

1.1  Problembakgrund 
Den fria rörligheten för personer är en av de fyra grundläggande friheterna inom 
Europeiska unionen. Varje unionsmedborgare skall ha rätt att fritt röra sig och uppehålla 
sig inom unionens gränser.1 Ett av unionens mål är att ”bevara och utveckla unionen 
som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där den fria rörligheten för personer 
garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre gränser, 
asyl, invandring och förebyggande och bekämpande av brottslighet”.2 Dessutom skall 
unionen främja ekonomiska och sociala framsteg, en hög sysselsättningsnivå och uppnå 
en väl avvägd och hållbar utveckling. Ett medel för att kunna nå de uppställda målen är 
den inre marknaden – ett område utan inre gränser, där fri rörlighet säkerställs för varor, 
personer, tjänster och kapital.3  
 
Rätten till fri rörlighet för arbetstagare regleras i fördragstexten. Artikel 39 EG 
föreskriver att rätten till fri rörlighet för arbetstagare skall säkerställas inom 
gemenskapen. Denna rätt innebär att medborgare i en medlemsstat har rätt att förflytta 
sig fritt inom de andra medlemsstaternas territorium och att uppehålla sig där för att 
söka arbete samt rätt att anta faktiska erbjudanden om anställning.4 Den nämnda artikeln 
föreskriver även att fri rörlighet för arbetstagare skall innebära att all diskriminering av 
arbetstagare från medlemsstaterna på grund av nationalitet skall avskaffas vad gäller 
anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor. Den fria rörligheten är dock 
inte absolut utan den begränsas på olika sätt. Redan i fördragstexten finns det förbehåll 
för de begränsningar som grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa.5 
Dessutom finns det undantag utanför fördraget, s.k. tvingande hänsyn i allmänintresset, 
som EG-domstolen har uttalat sig om och i vissa fall även godtagit.6 
 
EU-medborgarnas rörlighet inom EU är mindre än 0,4 % av den bofasta befolkningen 
per år, något som motsvarar ungefär 1,5 miljoner personer.7 Även om det inte är så stor 
andel av unionens befolkning som använder den fria rörligheten för arbetstagare anses 
denna frihet vara mycket betydelsefull för medlemsländernas ekonomier eftersom den 
                                                           
1 Artikel 18.1 EG, mål C-413/99, Baumbast och R mot Secretary of State for the Home Department, REG 
2002, s. I-7091, C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and Pensions, REG 
2004, s. I-2703, C-456/02, Michel Trojani mot Centre public d´aide sociale de Bruxelles (CPAS), REG 
2004, s. I-7573. 
2 Artikel 2 st. 1 EU. 
3 Artikel 3.1 c EG, 14.2 EG. 
4 Artikel 39.1 EG, rådets förordning (EEG) nr. 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom gemenskapen, EGT L 257, 19.10.1968.  
5 Artikel 39.3 EG, mål 36/75, Roland Rutili mot inrikesministern, REG 1975, s. 1219, mål C-100/01, 
Ministre de I´Intérieur mot Aitor Oteiza Olazabal, REG 2002, s. I-10981 (det sista fallet gäller båda 
allmän ordning och säkerhet), förenade målen C-482/01 och 493/01, Georgios Orfanopoulos m.fl. mot 
Land Baden-Württemberg, REG 2004, s. I-5257. 
6 Mål C-106/91, Claus Ramrath mot Justitieminister, REG 1992 s. I-3351, C-19/92, Dieter Kraus mot 
Land Baden-Württemberg, REG 1993, s. I-1663, C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati e Procuratori di Milano, REG 1995, s. I-4165, C-237/94, John O´Flynn mot Adjudication 
Officer, REG 1996, s. I-2617, C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and 
Pensions, REG 2004, s. I-2703. 
7 Se avsnitt 3 (p. 4) i Nya europeiska arbetsmarknader, öppna och tillgängliga för alla, Meddelande från 
kommissionen till rådet, 28.02.2001, KOM/2001/0116/slutlig.  
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främjar en harmonisk utveckling av näringslivet och höjer medborgarnas 
levnadsstandard. 
 
Fri rörlighet för arbetstagare var något som uppmärksammades i stor omfattning före 
Östutvidgningen. I Sverige såväl som i andra medlemsländer diskuterades behovet av 
eventuella övergångsregler. En invasion från de nya medlemsländerna och ”social 
turism” befarades - de nya unionsmedborgarna skulle söka sig till de gamla 
medlemsländerna endast för att söka socialbidrag och de skulle ta anställningar till 
betydligt lägre löner och på så sätt ta jobben från landets egna medborgare.8  
 
Regelverket för den fria rörligheten för personer är relativt omfattande. Förutom 
reglerna i fördraget återfinns reglerna i flera förordningar och direktiv, något som 
försvårar överskådligheten av gällande rätt. EG-domstolen har en avgörande roll när det 
gäller tolkning av enskilda lagbestämmelser och olika rättsakter. Domstolen har tolkat 
reglerna om fri rörlighet för arbetstagare och därmed givit ett innehåll till flera begrepp 
som är nödvändiga i detta sammanhang och som numera har gemenskapsrättslig 
betydelse.9 Den 29 april 2004 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 
direktiv 2004/38 EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt 
röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Det så kallade 
rörlighetsdirektivet kommer att ersätta de befintliga direktiven om unionsmedborgares 
rätt till inresa och vistelse i andra medlemsstater. Rörlighetsdirektivet träder i kraft den 
30 april 2006 och för Sveriges del innebär det en del författningsändringar.10 
 

1.2 Problemformulering  
Vilka åtgärder omfattas av diskrimineringsförbudet respektive undantaget i artikel 39 
EG? Förutom nationella regler som omfattas av diskrimineringsförbudet finns det regler 
som endast anses ha en begränsande påverkan på den fria rörligheten utan att dessa 
samtidigt förbjuds. Var går gränsen mellan regler som är tillåtna och förbjudna, 
avseende regler som begränsar den fria rörligheten för arbetstagare?  
 
Vilka rättfärdigandegrunder utöver de uttryckliga undantagen i fördraget har domstolen 
använt sig av för att begränsa arbetstagares rätt till fri rörlighet? 
 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syften är att dels redogöra för vilka regler som gäller för unionsmedborgare 
som i form av arbetstagare använder sin rätt till fri rörlighet, dels analysera EG-
domstolens praxis avseende vilka nationella regler som står i strid med artikel 39 EG. 
Huvudsyftet är att klargöra var gränsen går mellan nationella bestämmelser som är 
förbjudna och sådana regler som anses tillåtliga. Gränsen mellan dessa regler är 
avgörande för omfattningen av diskrimineringsförbudet i artikel 39 EG. 
                                                           
8 För diskussion kring dessa frågor se Nyman Metcalf, K., Fri rörlighet för arbetstagare och utvidgning av 
EU – konkurrens på olika villkor, Europaperspektiv 2002, s. 53-55, Brors, H., Rävspel om östregler kan 
bli ett nej, Dagens Nyheter, 23.03.2004, Brors, H., TV-inslag fick Persson att byta fot, Dagens Nyheter, 
05.04.2004. 
9 T.ex. begreppet arbetstagare i mål 53/81, D.M. Levin mot Secrétaire d`État à la justice, REG 1982, s. 
1035, p. 16-17, mål 66/85, Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, REG 1986, s. 2121, p. 
16-17.   
10 Se SOU 2005:49. 
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EG-domstolens rättspraxis är vägledande för att kunna visa på vilka grunder denna har 
godtagit begränsningar i den fria rörligheten för arbetstagare. Med hjälp av rättspraxis 
avser jag utreda diskrimineringsförbudets omfattning i artikel 39 EG samt redogöra för 
vilka undantag som kan godtas från den fria rörligheten. I en analys av 
rättfärdigandegrunder ligger tyngdpunkten på undantag som ligger utanför fördraget, 
exempelvis när domstolen har hänvisat till tvingande hänsyn till allmänintresset. I 
domstolens praxis och litteraturen kallas denna rättfärdigandegrund ibland för åtgärder 
som kan objektivt försvaras. 
 

1.4 Avgränsningar 
Den fria rörligheten för personer omfattar samtliga unionsmedborgare – ekonomiskt 
aktiva medborgare11 såväl som ekonomiskt icke-aktiva medborgare12. Framställningen 
behandlar huvudsakligen frågor och problem rörande den fria rörligheten för 
arbetstagare men även arbetssökande. Följaktligen utgår jag från unionsmedborgare som 
omfattas av artikel 39 EG. Med unionsmedborgare avses varje person som är 
medborgare i en annan medlemsstat.13 Begreppet unionsmedborgare klarläggs endast i 
den mån det anses nödvändigt för att läsaren skall förstå hur detta begrepp har påverkat 
tolkningen av regler som rör arbetstagares fria rörlighet.   
 
Uppsatsen behandlar ej de skatterättsliga frågorna beträffande arbetstagare som 
använder sin rätt till fri rörlighet. 
 
Det s.k. rörlighetsdirektivet behandlas i uppsatsen endast i den mån jag anser det 
relevant att läsaren skall få kunskap om vissa bestämmelser som skiljer sig från den 
befintliga regleringen. 
 

1.5 Metod 
Jag använder mig av EG-fördraget, direktiv, EG-domstolens praxis och doktrin för att 
utreda och redogöra för de gällande reglerna för medborgare som i form av arbetstagare 
använder sin rätt till fri rörlighet. En analys av EG-domstolens avgöranden sker 
företrädesvis för att få klarhet i omfattningen av artikel 39 EG. 
 
I ett stort antal rättsfall har EG-domstolen tolkat reglerna om fri rörlighet för 
arbetstagare. De första avgörandena på området medförde bl.a. att begreppet 
arbetstagare gavs en gemenskapsrättslig betydelse. Därefter har frågan aktualiserats om 
särbehandling av migrerande arbetstagare men även egna medborgare på grund av att 
dessa har använt sig av rätten till fri rörlighet. Av den omfattande rättspraxis som finns 
på området har jag varit tvungen att göra ett urval. De rättsfall som presenteras och 
                                                           
11 Artikel 39 EG och 43 EG, rådets förordning (EEG) nr. 1612/18 av den 15 oktober 1968 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, EGT L 257, 19.10.1968, rådets direktiv 90/364/EEG av 
den 28 juni 1990 om rätt till bosättning, EGT L 180, 13.07.1990. 
12 Ibid., artikel 18 EG, direktiv 90/364/EEG, rådets direktiv 90/365/EEG av den 28 juni 1990 om rätt till 
bosättning för anställda och egna företagare som inte längre är yrkesverksamma, EGT L 180, 13.07.1990, 
Council Directive 93/96/EEC of 29 October 1993 on the right of residence of students, EGT L 317, 
18.12.1993, mål C-184/99, Rudy Grzelcyk mot Centre public d´aide sociale d´Ottignies-Louvain-la-
Neuve, REG, 2001, s. I-6193, C-85/96, María Martinez-Sala mot Freistaat Bayern, REG 1998, s. I-2691. 
13 Artikel 17.1 EG. 
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analyseras i denna uppsats handlar huvudsakligen om tolkningen av artikel 39 EG. Dels 
handlar det om rättsfall som är nödvändiga för att förklara omfattningen av begreppet 
arbetstagare, dels rättsfall där EG-domstolen har prövat huruvida nationella regler har 
begränsat den fria rörligheten för arbetstagare samt eventuella rättfärdigandegrunder.   
 
Artikelhänvisningarna i denna uppsats avser numreringen enligt Amsterdamfördraget. I 
äldre rättsfall kommer jag dock att hänvisa till den äldre, i domslutet använda, 
numreringen medan den nya numreringen anges i parentes. 
  

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en kort introduktion till EG-rätten. I början av detta kapitel 
beskriver jag kort historisk bakgrund till Europeiska unionen och fortsätter därefter med 
att redogöra för EG-rätten samt hur denna förhåller sig i förhållande till nationell rätt. 
Detta för att bidra till ökad förståelse för dels EG-rättens inflytande på den nationella 
lagstiftningen, dels betydelsen av EG-domstolens praxis avseende fri rörlighet för 
arbetstagare. I kapitel 3 behandlas först reglerna om fri rörlighet för personer och 
därefter sker en beskrivning av likabehandlingsprincipen för att sedan redogöra för 
direkt och indirekt diskriminering samt icke-diskriminerande regler. Detta kapitel 
avslutas med en beskrivning av rättfärdigandegrunder. Kapitel 4 handlar om 
omfattningen av artikel 39 EG och inleds med begreppet arbetstagare som är av central 
betydelse i denna artikel. Därefter beskriver jag situationen för arbetssökande eftersom 
även denna personkategori omfattas av arbetstagares fria rörlighet. De sista avsnitten i 
detta kapitel behandlar de uttryckliga undantagen i den berörda artikeln. I kapitel 5 har 
jag valt att redogöra för relevant rättspraxis. Rättsfallen är indelade enligt 
diskriminerande och icke-diskriminerande regler, detta utifrån karaktären av de 
nationella bestämmelser som har givit upphov till tvisten. Kapitel 6 innehåller en 
sammanfattande analys och kapitel 7 är en sammanfattning av hela uppsatsen.  
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2. INTRODUKTION TILL EG-RÄTTEN 

2.1 Historisk bakgrund 
Det europeiska samarbetet började med upprättandet av Europeiska kol- och 
stålgemenskapen, EKSG.14 I början avsåg samarbetet endast gemensam kol- och 
stålproduktion i samma organisation men snart kom det även en tanke om att bl.a. skapa 
en gemensam europeisk marknad och fredligt utnyttjande av kärnkraft, allt detta i syfte 
att fördjupa samarbetet och bevara freden. Samarbetet fördjupades på det ekonomiska 
och handelspolitiska området och nästa steg var en gemensam marknad med fri rörlighet 
över gränserna för arbetstagare, varor, tjänster och kapital.15 Institutionerna av de tre 
gemenskaperna sammanslogs och ”det blev härefter adekvat att som gemensam 
beteckning för EKSG, EEG och Euratom tala om” Europeiska gemenskapen, EG.16 
 
Skapandet av den inre marknaden var en del av den europeiska enhetsakten 1986 och 
fullbordades först vid utgången av 1992.17 Den inre marknaden är en väsentlig del av 
förverkligandet av den gemensamma marknaden och innebär att nationella hinder som 
begränsar den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital inom unionens 
gränser, skall avskaffas.18 Maastrichtfördraget innebar en ny fas i samarbetet: 
Europeiska unionen upprättades för att skapa en fastare sammanhållning mellan 
europeiska folken. Ett ökat samarbete på det ekonomiska området ledde till upprättandet 
av den ekonomiska och monetära unionen, EMU. En av de viktigaste ändringar som 
Amsterdamfördraget medförde var en omnumrering av de flesta av EG-fördragets 
artiklar. Sedan januari 2002 använder tolv av medlemsländerna en gemensam valuta, 
euro.19 Tanken är att de nya medlemsländerna efter Östutvidgningen så småningom 
skall börja använda euron. 
 
Numera finns det ett nytt begrepp i gemenskapsrätten; unionsmedborgarskap i artikel 17 
EG. Unionsmedborgarskapet är ett medborgarskap i EU och förutsätter att personen är 
medborgare i en medlemsstat. Således kan unionsmedborgarskapet ses som ett 
komplement till det nationella medborgarskapet.20 
  

2.2 Regelverket 
EU:s regelverk brukar kallas för l´acquis communautaire, dvs. det i Gemenskapen 
förvärvade eller uppnådda.21  L´acquis communautaire omfattar, förutom de 
grundläggande fördragen även förordningar, direktiv och anslutningsfördragen samt 
rekommendationer och yttranden. Den lagstiftande makten utövas gemensamt av 
Europaparlamentet och rådet, eller självständigt av rådet och kommissionen.22 
 
                                                           
14 Detta fördrag upphörde att gälla den 23 juli 2002. 
15 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 8-10. 
16 Ibid., s. 11. 
17 Den inre marknaden fullbordades den 31 december 1992. 
18 Artikel 3.1c och 14.2 EG, Bernitz, U., s. 30. 
19 Bernitz, U., s. 31. 
20 Se Lokrantz Bernitz, H., Medborgarskapet i Sverige och Europa. Räckvidd och rättigheter, s. 54-55, 
Bernitz, U., s. 246. 
21 Bernitz, U., s. 35-36. 
22 Artikel 249 EG. 
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De befintliga rättsakterna delas in i primär och sekundär rätt med den skillnaden att 
primärrätten får företräde i förhållande till den sekundära rätten. Primär rätt omfattar de 
grundläggande fördragen23 med till dessa knutna protokoll och förklaringar samt 
anslutningsfördragen.24 Den sekundära rätten omfattar den lagstiftning och rättsbildning 
i övrigt som kan härledas ur den kompetens som EG-institutionerna har enligt fördraget. 
De viktigaste delarna av sekundärrätten är förordningar, direktiv och beslut.  
 
Förordningar har allmän giltighet. I regel är dessa direkt tillämpliga i medlemsstater och 
kan åberopas av enskilda i fall de ur förordningar härledda rättigheterna inte tillgodoses 
i nationell lagstiftning.25 Direktiv däremot måste implementeras i den nationella 
lagstiftningen av de nationella myndigheterna. Direktiv föreskriver ett visst resultat som 
medlemsstaten måste uppnå i sin lagstiftning. Tillvägagångssättet för genomförandet får 
medlemsstaten själv bestämma, vilket framgår av artikel 249 st. 3 EG. 
 
Kommissionen har kontrollfunktionen i gemenskapen, denna skall bl.a. övervaka 
tillämpningen av bestämmelserna i fördraget och av bestämmelser som antagits av 
institutionerna med stöd av fördraget.26 Denna funktion ger kommissionen rätten att 
ingripa eller väcka talan om fördragsbrott när en medlemsstat har underlåtit att uppfylla 
en skyldighet enligt fördraget.27 Exempelvis kan en situation där en medlemsstat har 
implementerat ett direktiv på ett ofullständigt sätt eller om det har implementerats efter 
avsedda tidsperiodens utgång ge upphov till fördragsbrottstalan mot denna stat. En 
sådan situation förelåg i fallet Kommissionen mot Belgien28. EG-domstolen kom fram 
till att Belgien hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 49 EG-
fördraget (numera artikel 39 EG) EG och enligt rådets direktiv 68/360/EEG, om 
avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för 
medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer. Anledningen till att underlåtelsen 
ansågs föreligga var att den belgiska lagstiftningen föreskrev att medborgare från andra 
medlemsstater som söker anställning i Belgien var skyldiga att lämna territoriet efter en 
tidsperiod av tre månader. 
 

2.3 EG- rätten i förhållande till nationell rätt 
Den EG-rättsliga lagstiftningen har givit upphov till ändringar i nationella lagstiftningar. 
De tydligaste ändringarna märks på områden där den lagstiftande makten har lämnats 
till gemenskapen. På områden där lagstiftningen inte har harmoniserats kan 
medlemsstaterna själva lagstifta, dock måste dessa bestämmelser vara fördragsenliga.29 
Ett av de områden som har reglerats av EG-institutionerna är fri rörlighet för personer. 
Anledningen till detta är att den fria rörligheten för personer är en del av den inre 
                                                           
23 De grundläggande fördragen är EKSG-fördraget (som upphörde att gälla den 23 juli 2002), EG-
fördraget och Euratomfördraget. Till de grundläggande fördragen räknas även de tillägg och ändringar 
som har tillkommit bl.a. genom Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget och Nicefördraget. Se Hettne, 
J., Otken Eriksson, I., EU-rättslig metod, s. 25. 
24 Bernitz, U., s. 36. 
25 Se Art 249 st. 2, Bernitz, U., s. 40-41, Hettne, J., Otken Eriksson, I., s. 98. 
26 Artikel 211 EG. 
27 Artikel 226 EG. 
28 Mål C-344/95, Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien, REG 1997, s. I-1035. 
29 Se EG-domstolens yttranden i följande målen: C-135/99, Ursula Elsen mot Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte, REG 2000, s. I-10409, p. 33, C-294/00, Deutsche Paracelsus Schulen für 
Naturheilverfahren GmbH mot Kurt Gräbner, REG 2002, s. I-6515, p. 26.  
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marknaden och bidrar till den önskade sammanhållningen mellan europeiska folken 
samtidigt som den tillgodoser några av unionens mål, nämligen en hög 
sysselsättningsnivå men även en höjning av levnadsstandarden.30 En gemensam 
lagstiftning skulle öka rättssäkerheten och målen med samarbetet skulle vara avsevärt 
lättare att uppnå. 
 
Även om de grundläggande rättigheterna rörande fri rörlighet för arbetstagare finns i 
fördragstexten och förordningarna, är det vissa frågor som medlemsstaterna själva får 
bestämma utifrån av rådet utfärdade direktiv. Syftet med dessa direktiv är dels ge en 
mer precis reglering av fördragsbestämmelser, dels harmonisera medlemsstaternas 
nationella regler för medborgarnas uppehåll i medlemsstaterna.31 Genom dessa direktiv 
har medlemsstaternas regler på området för fri rörlighet för personer närmat sig 
varandra. 
 

2.3.1 Gemenskapsrättens företräde 
I fördragstexten finns det inget svar på frågan om vad som blir konsekvensen av en 
situation där en nationell bestämmelse står i strid med en gemenskapsrättsregel. 
Principen om EG-rättens företräde i förhållande till nationella rättsordningar fastslogs 
av EG-domstolen i målet Costa mot ENEL32. EG-domstolen uttalade om att EEG-
fördraget är en särskild rättsordning som införlivades i medlemsstaternas rättssystem 
när fördraget trädde i kraft och som är bindande för deras domstolar. Med hänvisning 
till gemenskapens upprättande fann domstolen att staterna har, fastän inom begränsade 
områden, inskränkt sina suveräna rättigheter och skapat ett regelverk som är tillämpligt 
på deras medborgare och på dem själva. Domstolen fortsatte med att säga att den makt 
som utövas genom gemenskapsrätten inte kan variera från en stat till en annan.  
Gemenskapsrättens företräde ansågs vara bekräftad genom artikel 189 EG-fördraget 
(numera artikel 249 EG), enligt vilken en förordning är bindande och direkt tillämplig i 
varje medlemsstat. 
 
I ett senare rättsfall Simmenthal33 anförde EG-domstolen följande: ”Enligt principen om 
gemenskapsrättens företräde skall dessutom fördragsbestämmelserna och 
institutionernas direkt tillämpliga rättsakter ha den verkan i förhållande till 
medlemsstaternas inhemska rätt att de inte endast medför att varje motstridande 
föreskrift i den befintliga nationella lagstiftningen blir automatiskt otillämplig i och med 
att gemenskapsreglerna träder i kraft, utan även hindrar – genom att dessa bestämmelser 
och rättsakter utgör en integrerad del av och har företräde inom den rättsordning som är 
tillämplig inom varje medlemsstats territorium – att nya nationella lagstiftningsakter 
antas med giltig verkan till den del de är oförenliga med gemenskapsreglerna.” 34 Även i 
detta fall fortsatte domstolen med att hänvisa till fördragets mål och själva syftet med 
samarbetet genom att tillägga att det skulle innebära ett förnekande av den faktiska 
karaktären av medlemsstaternas ovillkorliga och oåterkalleliga åtaganden enligt 
                                                           
30 Se unionens mål i artikel 2 EU, samt artikel 2 EG. 
31Rådets direktiv 90/364/EEG av den 28 juni 1990 om rätt till bosättning, EGT L 180, 13.07.1990, EGT L 
180, 13.07.1990, rådets direktiv 90/365/EEG av den 28 juni 1990 om rätt till bosättning för anställda och 
egna företagare som inte längre är yrkesverksamma, EGT L 180, 13.07.1990, Council Directive 
93/96/EEC of 29 October 1993 on the right of residence of students, EGT L 317, 18.12.1993.  
32 Mål 6/64, Flamino Costa mot E.N.E.L., REG 1964, s. 585. 
33 Mål 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal SpA., REG 1978, s. 629. 
34 Ibid., p. 17. 
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fördraget och därmed ifrågasätta själva grunderna för gemenskapen om nationella 
bestämmelserna skulle ges företräde framför gemenskapsreglerna.  
 
De ovan nämnda fallen Costa mot ENEL och Simmenthal styrker medlemskapets 
långtgående konsekvenser för medlemsstaterna och tydliggör gemenskapsrättens 
särskilda status. De viktigaste konsekvenserna av medlemskapet är gemenskapsrättens 
företräde framför nationell lagstiftning och överlåtande av lagstiftningsmakten inom 
vissa rättsområden. I sin motivering av domsluten kan EG-domstolen sägas finna stöd i 
syftet med samarbetet och institutionernas roll. Lagstiftningen på EG-nivå vore utan 
verkan om medlemsstaterna kunde kringgå dessa. Vissa överordnade rättsregler är dock 
nödvändiga. Detta med tanke på EG:s särskilda form – medlemmar i denna organisation 
är medlemsstater som delvis har lämnat ifrån sig den lagstiftande makten till förmån för 
gemenskapens institutioner, något som kännetecknar en federation. 
  

2.3.2 Direkt effekt 
Vissa EG-rättsliga regler kan ha direkt effekt. Utöver vissa bestämmelser i fördragen har 
förordningar som huvudregel direkt effekt medan direktiven kan ha direkt effekt men 
inte nödvändigtvis. EG-domstolen har i målet Van Gend en Loos35 fastslagit att med 
direkt effekt menas att en gemenskapsregel ger upphov till individuella rättigheter som 
det åligger de nationella domstolarna att skydda. Direkt effekt hos en viss regel 
förutsätter att denna regel är ovillkorlig samt klar och precis.36 Bestämmelsen är 
ovillkorlig när den kan tillämpas direkt utan att det måste vidtas kompletterande 
åtgärder såsom implementering i den nationella lagstiftningen eller införande av nya 
regler. Villkoret ”klar och precis” innebär att regelns tillämpning inte får vara beroende 
av en lämplighetsprövning. En rättsregel som uppfyller de nämnda kraven kan åberopas 
inför nationella domstolar och myndigheter.37  
 
Direkt effekt kan uppdelas i vertikal och horisontell. Vertikal direkt effekt innebär att en 
regel som ger upphov till rättigheter och skyldigheter kan av den enskilde åberopas 
gentemot staten. Den horisontella direkta effekten innebär att de av bestämmelsen 
härledda rättigheterna kan åberopas gentemot en annan enskild person.38 Denna 
uppdelning görs även om det i praktiken endast är den vertikala direkta effekten som är 
aktuell på grund av att de flesta EG-rättsliga regler avser förhållande mellan staten och 
den enskilda.39 Direktiven kan endast ha vertikal direkt effekt40, medan regler i 
fördragen och förordningar kan ha såväl vertikal som horisontell effekt. 
 
Direkt effekt på området för fri rörlighet för personer 
Inom området för den fria rörligheten för personer kan man skilja mellan den vertikala 
och den horisontella direkta effekten. Den vertikala direkta effekten är vanligast på detta 
område eftersom det huvudsakligen är staten som kan hindra den fria rörligheten. Den 
                                                           
35 Mål 26/62, en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska skatteförvaltningen, REG 
1963, s. 1. 
36 Se målet van Gend & Loos, Bernitz, U., s. 88. 
37 Bernitz, U., s. 87.  
38 Bernitz, U., s. 89.   
39 Hettne, J., Otken Eriksson, I., s. 96. 
40 Bernitz, U. s. 90, Rogers, N., Scannell, R., Free movement of Persons in the Enlarged European Union, 
s. 30. 
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horisontella effekten kan dock bli aktuell gentemot en privat arbetsgivare som hindrar 
den fria rörligheten för arbetstagare.41 
 
Om direktivens direkta effekt har EG-domstolen uttalat sig i fallet Van Duyn42. Fallet 
handlade om en kvinna med nederländskt medborgarskap som vägrades inresa till 
Storbritannien eftersom hon skulle påbörja anställning hos Scientologkyrkan. Denna 
vägran grundades på det faktum att regeringen ansåg att kyrkans verksamhet utgjorde en 
fara för samhället. Således handlade frågan om hinder för den fria rörligheten för 
arbetstagare i artikel 39 EG samt förbehåll i 39.3 EG med hänsyn till allmän ordning. 
Ms Van Duyn åberopade till sin förmån artikel 3.1 i direktiv 64/221 som föreskriver att 
åtgärder vidtagna med hänsyn till allmän ordning eller säkerhet skall grunda sig 
uteslutande på den berörda personens eget uppförande. Det faktum att förordningar 
enligt artikel 189 EG-fördraget (numera artikel 249 EG) skall anses vara direkt 
tillämpliga och i sig är ägnade att ha direkt effekt ansågs inte hindra att de övriga 
kategorier av rättsakter i denna artikel aldrig kan ha en sådan effekt. Enligt EG-
domstolen skulle det vara oförenligt med den bindande verkan, som artikel 189 EG-
fördraget tillerkänner direktiv att i princip utesluta, att de berörda personerna kan 
åberopa den skyldighet som föreskrivs i direktiven.43 Särskilt skulle en sådan rättsakts 
ändamålsenliga verkan försvagas om de enskilda hindrades att inför nationella 
domstolar åberopa rättsakten och om dessa domstolar hindrades att beakta rättsakten 
som en del av gemenskapsrätten. Slutsatsen av fallet blev att den nämnda artikeln i 
direktivet har direkt effekt. 
 
Beträffande fri rörlighet för personer kan det påpekas att såväl artikel 12 EG, 
innehållande diskrimineringsförbud på grund av nationalitet44, som artikel 39 EG, om 
fri rörlighet för arbetstagare45, har direkt effekt.  
 

2.3.3 Direkt tillämplighet 
EG-domstolen fastslog EG-rättens särskilda natur i fallet Van Gend en Loos46 och i 
Costa mot ENEL47 principen om EG-rättens företräde i förhållande till nationell 
lagstiftning. Direkt tillämpliga gemenskapsregler skiljer sig från reglerna som har direkt 
effekt eftersom de förstnämnda direkt kan tillämpas i medlemsstater utan att behövas 
implementeras i den nationella lagstiftningen. Direkt tillämpliga är följande delar av 
gemenskapsrätten: de grundläggande fördragen, förordningar48, internationella avtal 
som har ingåtts av gemenskapens institutioner49 och sådana beslut som är riktade till 
                                                           
41 Mål C-281/98, Roman Angonese mot Cassa di Risparmio di Bolzano SpA., REG 2000, s. I-4139. 
42 Mål 41/74, Yvonne van Duyn mot Home Office, REG 1974, s. 1337. 
43 Ibid., p. 12.  
44 Förenade målen C-92/92, Collins mot Imtrat Handelsgesellschaft GmbH och 326/92, Patricia Im-Und 
Export Verwaltungsgesellschaft GmbH mot EMI Electrola GmbH, REG 1993, s. I-5145. 
45 Mål 41/74, Yvonne van Duyn mot Home Office, REG 1974, s. 1337 och 13/76, Gaetano Donà mot 
Mario Mantero, REG 1976, s. 1333, p. 20. 
46 Mål 26/62 en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska skatteförvaltningen, REG 
1963, s. 1. Domstolen uttalade sig om att gemenskapen utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars 
förmån staterna, låt vara på begränsade områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och som inte 
enbart medlemsstaterna utan även dessas medborgare lyder under. 
47 Mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L., REG 1964, s. 585. 
48 Artikel 249 st. 2 EG. 
49 Artikel 300 p. 7 EG. 
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skilda verksamheter eller personer50. Dessa bestämmelser medför omedelbart rättigheter 
och skyldigheter såväl för medlemsstaterna som för enskilda och är en del av den 
nationella lagstiftningen. Direktiven är inte direkt tillämpliga eftersom dessa först måste 
införlivas i den nationella lagstiftningen, vilket framgår av artikel 249 st. 3 EG. 
 
I fallet Simmenthal51 hade EG-domstolen att besvara två frågor om tillämpningen av 
principen om gemenskapsrättens direkta tillämplighet enligt artikel 189 EG-fördraget 
(numera artikel 249 EG) för att sedan avgöra vilka konsekvenser denna princip har i de 
fall en nationell bestämmelse strider mot en gemenskapsrättslig regel. Domstolen 
uttalade sig om innebörden av direkt tillämplighet och fann att gemenskapsrättsreglerna 
skall tillämpas fullt ut och på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater, från och med dagen 
för reglernas ikraftträdande och under hela giltighetstiden.52 De nationella regler som 
strider mot gemenskapsreglerna skall anses vara otillämpliga och därmed lämnas åt 
sidan till förmån för gemenskapsreglerna. Förordning 1612/6853 har en betydelsefull roll 
på området för fri rörlighet för arbetstagare. Rättigheter som härleder sig från denna 
förordning, som kan ses som en precisering av likabehandlingsprincipen i artikel 39 EG, 
har givit upphov till ett stort antal rättsfall i EG-domstolen.54 
 

2.4 EG-domstolens roll 
EG-rätten sägs med all rätt vara domarskapt i större omfattning än vad som är vanligt i 
kontinentaleuropeiska stater.55 Domstolens betydelse för rättsutvecklingen inom 
gemenskapen har framgått av de ovan redovisade rättsfallen som visar hur EG-
domstolen har utvecklat principen om att EG-fördragets regler har direkt tillämplighet 
och till stora delar direkt effekt i medlemsstaterna likaså principen om 
gemenskapsrättens allmänna företräde i förhållande till nationell rätt.  
 
EG-domstolen skall säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av 
fördraget.56 Det som är främmande för svensk rättstradition är att EG-domstolen 
använder förarbetena i betydligt mindre omfattning än domstolar i svensk rätt.57 Här kan 
nämnas att i doktrinen förekommer även uppfattningen om att EG-rätten i stort sett 
saknar förarbeten och därför även möjligheten att vid tolkning av en viss bestämmelse 
gå tillbaka och se vilka avsikter lagstiftaren hade med den aktuella bestämmelsen.58 
Förarbeten finns men dessa har inte offentliggjorts på samma sätt som de svenska 
förarbetena och gemenskapen saknar en likadan rättstradition som i Sverige. 
Gemenskapsrätten är domarskapt och EG-domstolen har onekligen en avgörande roll i 
rättsutvecklingen. Vid tolkning av olika rättsakter hämtar EG-domstolen vägledning i 
                                                           
50 Artikel 249 st. 3 EG.  
51 Mål 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal SpA., REG 1978, s. 629. 
52 Ibid., p. 14. 
53 Rådets förordning (EEG) 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom 
gemenskapen, EGT L 257, 19.10.1968. 
54 Se bl.a. mål 53/81 D.M.Levin mot Secrétaire d’État  à la justice, REG 1982, s. 1035, 131/85, Emir Gül 
mot Regierungspräsident Düsseldorf, REG 1986, s. 1573, C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary 
of State for Work and Pensions, REG 2004, s. I-2703.    
55 Hettne, J., Otken Eriksson, I., s. 31. 
56 Artikel 220 st. 1 EG. 
57 Se Öberg, U., Några anteckningar om användningen av förarbeten inom gemenskapsrätten, Juridisk 
Tidskrift,  2000-01, s. 492-494. 
58 Bernitz, U., s. 47. 
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fördragens grundläggande syften och allmänna principer som domstolen tidigare har 
utbildat.59 
 
Förhandsavgöranden 
EG-domstolen skall tillse att gemenskapsreglerna tolkas enhetligt i samtliga 
medlemsstater. För att kunna tillse enhetlig tolkning finns det möjlighet för de 
nationella domstolarna att begära förhandsavgörande hos EG-domstolen.60 En nationell 
domstol som dömer i sista instans är skyldig att begära förhandsavgörande när frågan 
handlar om tolkning av gemenskapsrättsregler. Det är väsentligt att påpeka att EG-
domstolen inte avgör den nationella tvisten utan endast tolkningen av den berörda 
gemenskapsrättsregeln. Därefter skall EG-domstolens tolkning beaktas av den 
nationella domstolen när denna beslutar i själva saken. Det bör påpekas att skyldighet 
att begära förhandsavgörande bortfaller när den nationella domstolen finner att den 
ifrågavarande rättsregeln är så uppenbar att det inte finns utrymme för något rimligt 
tvivel om hur frågan skall avgöras samt att saken skall vara lika uppenbar för domstolar 
i övriga medlemsstater och för EG-domstolen.61 Skyldigheten att följa EG-domstolens 
beslut i den aktuella tolkningsfrågan följer av medlemsstaternas lojalitetsplikt i artikel 
10 EG.62 EG-domstolen kan även pröva en nationell rättsregel som följer av direktivet 
eftersom direktiven skall implementeras i nationell lagstiftning och skall uppnå de i 
direktiven föreskrivna målen. Om den nationella bestämmelsen inte motsvarar det i 
direktivet uppställda syftet, kan det bli fråga om fördragsbrott eller statsskadestånd.63 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
59 Bernitz, U., s. 44-45.  
60 Artikel 234 EG. 
61 Mål 283/81, Srl CILFIT m.fl. och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero della sanità, REG 1982, s. 
3415, p. 16. 
62 Se mål 14/83, Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordhein-Westfalen, REG 1984, s. 
1891. 
63 Se t.ex. mål C-344/95, Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien, REG 1997, s. I-1035, C-
479/93, Andrea Francovich mot Italienska republiken, REG 1995 s. I-3843. 
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3. FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE 

3.1 Allmänt om fri rörlighet för personer 
Fri rörlighet för personer är en av de fyra grundläggande friheterna inom gemenskapen. 
Den inre marknaden kännetecknas av att hindren för fri rörlighet för varor, personer, 
tjänster och kapital avskaffas mellan medlemsstaterna. Den fria rörligheten för personer 
omfattade ursprungligen endast ekonomiskt aktiva personer, dvs. arbetstagare som 
regleras i artikel 39 EG och personer som utnyttjade den fria rörligheten för tjänster och 
etableringsrätten.64 Således kunde endast personer som klarade sig själva och bidrog till 
värdlandets ekonomi, utan att belasta denna, använda sig av rätten till fri rörlighet. 
Beträffande arbetstagare har reglerna om uppehållstillstånd blivit betydligt mer 
generösa. Vid samarbetets början kunde arbetstagare från andra medlemsstater endast få 
sådana anställningar där värdlandets egna medborgare inte fanns tillgängliga. Migrerade 
arbetstagares uppehållstillstånd gällde så länge som anställningen varade. Personer, som 
inte utövar ekonomisk aktivitet, fick rätten till fri rörlighet senare.65  
 
Sedan Maastrichtfördraget 1993 har alla unionsmedborgare i medlemsstaterna rätt att 
fritt röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionen.66 För ekonomiskt icke aktiva 
personer gäller särskilda krav beträffande rätten till uppehållstillstånd och dessa har en 
särskild reglering i direktiven. Rätten till sociala förmåner i värdlandet beror på vilken 
kategori den migrerande unionsmedborgare tillhör.67  
 

3.2 Fördragsregler på området för fri rörlighet för personer 
Utgångspunkten är att reglerna om personers rätt till fri rörlighet återfinns i EG-
fördraget. Gemenskapens mål68 skall uppnås genom olika medel såsom en inre marknad 
med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital samt en gemensam politik på 
flera områden.69 Artikel 5 st. 1 EG ger uttryck för legalitetsprincipen genom att 
föreskriva att gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som den har 
tilldelats och de mål som har ställts upp för den i fördraget. Den nämnda artikeln 
innehåller även en av de viktigaste principerna i gemenskapen – 
proportionalitetsprincipen. Denna princip innebär att gemenskapen inte skall vidta 
någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördraget eller 
syftet med en specifik gemenskapsregel. 
 
Likabehandlingsprincipen framgår av artikel 12 EG och förbjuder all diskriminering på 
grund av nationalitet.70 Varje person som är medborgare i en medlemsstat skall anses 
                                                           
64 Bernitz, U., s. 245, Van der Mei, P., Free movement of Persons within the European Community, s. 10-
11. 
65 Barnard, C., The substantive law of the EU, s. 232, Bernitz, U., s. 245-246. 
66 Se artikel 18 EG.  
67 Se artikel 7.2 i rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom gemenskapen, EGT L 19.10.1968 samt förordning (EEG) 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av system för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom 
gemenskapen, EGT L 149, 05.07.1971. 
68 Artikel 2 EG. 
69 Artikel 3.1 EG. 
70 Mål C-85/96, María Martinez-Sala mot Freistaat Bayern, REG 1998, s. I-2691. 
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vara unionsmedborgare.71 Varje medborgare skall ha rätt att fritt röra sig och uppehålla 
sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av fördraget och i 
bestämmelserna om genomförandet av detta.72 
 
Utöver bestämmelserna för arbetstagare i artikel 39-42 EG finns det en särskild 
reglering av etableringsfrihet i artikel 43-48 EG och fri rörlighet för tjänster som 
återfinns i artikel 49-55 EG. Eftersom uppsatsen handlar om fri rörlighet för 
arbetstagare, skall reglerna om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster inte beröras 
i den senare framställningen. Arbetstagares rätt till fri rörlighet får en mer precis 
reglering i sekundärrätten. Några av de viktigaste bestämmelserna är: rådets förordning 
1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, rådets förordning 1408/71 
om tillämpningen av system för social trygghet när arbetstagare, egna företagare och 
deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, rådets direktiv 68/360 om 
avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för 
medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer. Dessa bestämmelser behandlas mer 
utförligt senare i uppsatsen.73 
 

3.3 Sekundärreglering av arbetstagares fria rörlighet 
Arbetstagares rätt till fri rörlighet får en närmare precisering i sekundärrätten. I 
ingressen till förordning 1612/68 föreskrivs att den fria rörligheten utgör en 
grundläggande rättighet för arbetstagare och deras familjer. Principen om icke-
diskriminering betonas och föreskrivs i förordningen. Bestämmelserna om bosättning 
återfinns i direktiv 68/360.74 Syftet med detta direktiv är att avskaffa restriktioner inom 
gemenskapen som rör rörlighet och bosättning för medlemsstaternas medborgare och 
deras familjemedlemmar, vilka omfattas av förordning 1612/68. Medlemsstaterna skall 
tillåta de personer för vilka förordning 1612/68 är tillämplig att resa in i territoriet 
endast mot uppvisande av giltigt identitetskort eller pass.75 Inresevisum eller 
motsvarande dokument får inte krävas av arbetstagare.76 Medborgare från andra 
medlemsstater skall ha samma förtur till en ledig befattning i en medlemsstat som 
statens egna medborgare.77  
 
Medlemsstaterna skall bevilja uppehållstillstånd för arbetstagare under förutsättningen 
att denne kan uppvisa det dokument med vilket han eller hon reste in i territoriet samt 
                                                           
71 Artikel 17 EG, mål C-184/99, Rudy Grzelczyk mot Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-
la-Neuve, REG 2001, s. I-6193.   
72 Artikel 18.1 EG, mål C-413/99, Baumbast och R mot Secretary of State for the Home Department, 
REG 2002, s. I-7091, mål C-456/02, Michel Trojani mot Centre public d´aide sociale de Bruxelles 
(CPAS), REG 2004, s. I-7573. 
73 Gemenskapslagstiftning som gäller för personer som inte utövar ekonomisk aktivitet återfinns i fotnot 
12. 
74 Rådets direktiv 68/360 EEG av den 15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och 
bosättning inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer, EGT L 257, 
19.10.1968. 
75 Ibid., artikel 3.  
76 Mål 157/79, Regina mot Stanislaus Pieck, REG 1980, s. 2171. EG-domstolen fastslog att uttrycket 
”inresevisum eller motsvarande dokument” inbegriper varje formalitet som syftar till att utfärda tillstånd 
för inresa på en medlemsstats territorium och som krävs utöver kontrollen av pass eller identitetskort vid 
gränsen. 
77 Artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet 
inom gemenskapen, EGT L 257, 19.10.1968. 
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en bekräftelse om anställning från arbetsgivaren eller ett anställningsintyg.78 Om 
personen i fråga har hittat en anställning kan denne omedelbart påbörja denna utan att 
behöva invänta ett uppehållstillstånd.79 Uppehållstillståndet är giltigt inom hela landets 
territorium och måste vara giltigt minst fem år från dagen för utfärdandet och kunna 
förnyas automatiskt under förutsättningen att personen i fråga fortfarande är att se som 
arbetstagare.80 En arbetstagare som har anställning som inte förväntas vara mer än tre 
månader behöver dock inget uppehållstillstånd81 och arbetstagare som avser att arbeta 
längre än tre månader men mindre tid än ett år får ett uppehållstillstånd som är 
begränsat till den förväntade anställningstiden.82 Direktivet föreskriver även att ett 
giltigt uppehållstillstånd inte får återkallas endast på grund av att arbetstagaren inte 
längre är anställd.83 Medlemsstaterna har rätt att avvika från direktivets bestämmelser 
endast med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa.84 
  

3.4 Likabehandlingsprincipen 
Likabehandling är ett av de mest centrala begreppen i gemenskapsrätten. 
Likabehandlingsprincipen har möjliggjort förverkligandet av den inre marknaden med 
de fyra friheterna. Det förefaller naturligt att medlemsstaterna önskar att skydda landets 
egna produkter och ge jobb först till egna medborgare än andra. Beträffande 
personernas fria rörlighet avser likabehandlingsprincipen framför allt arbetstagare. 
Handeln mellan medlemsstaterna i den utsträckning som den sker idag samt personernas 
rätt att etablera sig och ta anställning i andra medlemsstater hade inte kunnat 
genomföras utan denna princip.   
  
Likabehandlingsprincipen i artikel 12 EG förbjuder all diskriminering på grund av 
nationalitet. Förbudet är dock inte absolut eftersom artikeln inte tillämpas om det finns 
mer precist formulerade diskrimineringsförbud som kan åberopas i det aktuella fallet.85 
Exempelvis kan en person som omfattas av EG-domstolens tolkning av begreppet 
arbetstagare inte åberopa diskrimineringsförbudet i artikel 12 EG eftersom i artikel 39 
EG återfinns det en mer precis reglering för denna personkategori. De personer som inte 
utövar någon ekonomisk aktivitet kan åberopa sina rättigheter som unionsmedborgare 
enligt artikel 17-18 EG samt likabehandlingsprincipen i artikel 12 EG.86 
 
Medborgare från andra medlemsstater skall behandlas på samma sätt som statens egna 
medborgare. Frågan om diskriminering aktualiseras när det förekommer en form av 
                                                           
78 Artikel 4.1 och 4.3 i direktiv 68/360 av den 15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för 
rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer, EGT L 
257, 19.10.1968. 
79 Ibid., artikel 5. 
80 Om kriterier som måste vara uppfyllda för att en person skall omfattas av begreppet arbetstagare se 
avsnitt 4.2, 4.2.1 samt 4.2.2.  
81 Artikel 8.1 i rådets direktiv 68/360 av den 15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för 
rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer, EGT L 
257, 19.10.1968. 
82 Ibid., artikel 6.3. 
83 Ibid., artikel 7.1. 
84 Ibid., artikel 10. 
85 Detta följer av artikel 12 st. 1 EG som inleds med ”Inom detta fördrags tillämpningsområde och utan att 
det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördraget….”, se Rogers, N., och Scannell, 
R., s. 198.  
86 Se även Bernitz, U., s. 247.  
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särbehandling. När det gäller arbetstagare är det vanligt att behandling av utländska 
arbetstagare jämförs med nationella arbetstagare. En regel som påverkar medborgare 
från andra medlemsstater i högre grad än landets egna medborgare anses vara indirekt 
diskriminerande men kan rättfärdigas med såväl tvingande hänsyn i allmänintresset som 
uttryckliga undantag i artikel 39 EG.87 Det krävs att den hindrande regeln skall vara 
grundad på objektiva hänsyn som är oberoende av de berörda personernas nationalitet 
och som står i proportion till det legitima syfte som eftersträvas med den nationella 
regeln.88 EG-domstolen har fastställt att för att en åtgärd skall vara diskriminerande på 
grund av nationalitet, så som det avses i artikel 39 EG, krävs det inte att denna åtgärd 
gynnar alla nationella arbetstagare eller endast missgynnar migrerande arbetstagare med 
uteslutande av nationella medborgare.89 Jag redogör senare i uppsatsen för 
klassificeringen av regler som begränsar den fria rörligheten för personer, se avsnitt 
3.4.2 - 3.4.4.  
 
Ursprungligen var den fria rörligheten för arbetstagare avsedd endast för personer som 
hade en anställning på heltid. Artikel 39 EG som ger uttryck för 
diskrimineringsförbudet föreskriver att all diskriminering av arbetstagare från 
medlemsstaterna på grund av nationalitet skall avskaffas vad gäller anställning, lön och 
övriga anställningsvillkor.90 Med all diskriminering avses såväl direkt diskriminering 
som indirekt diskriminering på grund av nationalitet.91 EG-domstolen har utvidgat 
rätten till fri rörlighet för arbetstagare och därmed även rättigheter som denna grupp kan 
åberopa. Numera omfattar arbetstagares rätt till likabehandling bland andra 
arbetssökande92, arbetstagare som jobbar deltid eller mindre93 och arbetstagare som har 
slutat sin anställning men stannar kvar i värdlandet för att börja studera94. Begreppet 
arbetstagare belyses närmare i avsnitt 4.2. 
 

3.4.1 EG-domstolens tolkning  
I doktrinen har författare beskrivit EG-domstolens tillvägagångssätt beträffande mål 
som handlar om diskrimineringsförbudet i artikel 39 EG. Innan det kan fastställas 
huruvida det handlar om diskriminering måste situationen jämföras med en annan för att 
kunna fastställa om dessa är likadana samt om en särbehandling faktiskt förekommer. 
Van Thiel kommenterar det som att den primära utgångspunkten för en sådan 
jämförelse borde vara en situation där två personer befinner sig i likadana situationer, 
det vill säga att de är engagerade i samma ekonomiska aktivitet och under samma 
                                                           
87 White, R., Workers, Establishment and Services in European Union, s. 54-55.  
88 Mål C-237/94, John O’Flynn mot Adjudication Officer, REG 1996, s. I-2617, p. 19, C-224/98, Marie-
Nathalie D’Hoop mot Office national de l’emploi, REG 2002, s. I-6191, p. 36.  
89 Mål C-281/98, Roman Angonese mot Cassa di Risparmio di Bolzano SpA., REG 2000, s. I- 4139, p. 
41, mål C-388/01, Europeiska kommissionen mot Italienska republiken, REG 2003, s. I-721, p. 14. 
90 Artikel 39.2 EG. 
91 Förenade målen C-259/91, C-331/91 och C-332/91, Pilar Allué och Carmel Mary Coonan m.fl. mot 
Università degli studi di Venezia och Università degli studi di Parma, REG 1993, s. I-4309, p. 11, mål C-
27/91, Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la 
Savoie (URSSAF) v Hostellerie Le Manoir SARL., ECR 1991, p. I-5531, p. 10. 
92 Mål 292/89, The Queen mot Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, 
REG 1991, s. I-745, p.13, C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and Pensions, 
REG 2004, s. I-2703, p. 57. 
93 Mål 53/81, D.M.Levin mot Secrétaire d’État  à la justice, REG 1982, s. 1035. 
94 Mål 39/86, Sylvie Lair mot Universität Hannover, REG 1988, s. I-3161. 
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omständigheter.95 Van Thiel tillägger att det är sällsynt att domstolen faktiskt använder 
sig av en sådan tolkning. Det är vanligare att domstolen konstaterar att en viss regel 
endast kan tillämpas på statens egna medborgare och att den därmed är diskriminerande 
mot medborgare från andra medlemsstater. Således krävs det ingen faktisk jämförelse 
utan regelns påverkan avgörs hypotetiskt. Enligt Jørgensen inleder EG-domstolen med 
att utreda om det förekommer någon faktisk skillnad mellan behandling av 
medlemsstatens egna medborgare jämfört med icke-medborgare.96 Det andra steget är 
att se om den skillnad som görs är till nackdel för icke-medborgare och till sist utreder 
domstolen om den eventuella diskrimineringen kan rättfärdigas. 
  
Efter att ha studerat EG-domstolens rättspraxis avseende artikel 39 EG kan man med 
säkerhet säga att domstolen vanligtvis använder sig av två frågor som skall besvaras 
innan domslutet kan presenteras.97 Den första frågan är om den nationella regeln är 
diskriminerande eller på annat sätt hindrande för arbetstagares fria rörlighet. Även om 
en nationell regel saknar diskriminerande karaktär kan denna hindra den fria rörligheten 
och därmed vara oförenlig med gemenskapsrätten. Den andra frågan domstolen 
besvarar är huruvida regler som hindrar den fria rörligheten kan rättfärdigas eller inte. 
Detta gäller såväl för regler som anses vara diskriminerande som regler som är icke-
diskriminerande men likväl hindrande för den fria rörligheten. 
 

3.4.2 Diskriminering på grund av nationalitet 
Särbehandling på grund av nationalitet kvalificeras som direkt diskriminering och är 
enligt huvudregeln förbjuden. Uttryckliga krav på personernas nationalitet är numera 
sällan förekommande. Van der Mei har definierat begreppet direkt diskriminering enligt 
följande: “it concerns national provisions or practices which make the enjoyment of, or 
eligibility for, a certain right, benefit or opportunity explicitly conditional upon the 
nationality of the host State or upon conditions which only nationals of other Member 
States have to meet.”98 Viss särbehandling av andra nationaliteter än statens egna 
medborgare är dock tillåten. Dessa undantag återfinns uttryckligen i fördragstexten. 
Artikel 39.3 EG reglerar tillåtliga begränsningar, vilka får grundas på hänsyn till allmän 
ordning, säkerhet och hälsa. Likaså har anställningar i offentlig sektor undantagits från 
diskrimineringsförbudet. Dessa undantag belyses närmare senare i uppsatsen, se avsnitt 
4.4.1 och 4.4.2.  
 

3.4.3 Indirekt diskriminering 
EG-domstolen använder sig av uttrycket indirekt diskriminering när en viss rättsregel i 
högre grad påverkar medborgare i andra medlemsstater än egna medborgare.99 Dock är 
                                                           
95 Van Thiel, S., Free movement of Persons and Income Tax Law: the European Court in search of 
principles, om jämförbara personer tillägger han följande: “… the persons concerned should be in 
competition or mutually replaceable.”, s. 360.  
96 Brinch Jørgensen, E, Union citizens – free movement and non-discrimination, s. 200-202. 
97 Se exempelvis C-379/87, Anita Groener mot Minister for Education and the City of Dublin Vocational 
Education Committee, REG 1989, s. I-3967, C-19/92, Dieter Kraus mot Land Baden-Württemberg, REG 
1993, s. I-1663, C-237/94, John O´Flynn mot Adjudication Officer, REG 1996, s. I-2617 och C-258/04, 
Office national de l´emploi mot Ioannis Ioannidis, ännu ej publicerad I rättsfallssamlingen.   
98 Van der Mei, P., s. 69-70.  
99 Se mål C-147/03 Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike, ännu ej publicerad i 
rättsfallssamlingen, p. 47, Barnard, C., s. 236, van Thiel, S., s. 366. 
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det inte avgörande om syftet med en viss regel har varit att diskriminera medborgare 
från andra medlemsstater utan det är tillräckligt med att regeln kan medföra en dylik 
effekt, så som van der Mei uttrycker det ”the effect of the application of a given 
criterion is decisive.”100 I fallet O´Flynn101 har EG-domstolen beskrivit indirekt 
diskriminering som ”sådana villkor som gäller oberoende av medborgarskapet, men 
som väsentligen eller till större delen drabbar migrerande arbetstagare samt sådana 
villkor som gäller utan åtskillnad, men som lättare kan uppfyllas av arbetstagare som är 
medborgare i landet än av migrerande arbetstagare”.102 Således är det tillräckligt med att 
statens egna medborgare har lättare att uppfylla de uppställda kraven samt att resultatet 
är detsamma som vid direkt diskriminering på grund av nationalitet.103  
 
Exempelvis kan krav på bosättning inom medlemsstatens territorium och 
språkkunskaper betydligt enklare uppfyllas och bevisas av statens egna medborgare.  
Därmed blir kravet på språkkunskaper till en börda för arbetstagare som vill jobba i 
andra medlemsstater och skall därför ses som indirekt diskriminering. Förordning 
1612/68 föreskriver möjlighet till undantag från likabehandlingsprincipen om särskilda 
språkkunskaper krävs på grund av den lediga tjänstens natur.104 EG-domstolen har 
fastställt att alla krav på språkkunskaper måste vara rimliga och nödvändiga i den 
aktuella anställningen samt att de inte får användas som ursäkt för att utesluta 
arbetstagare från andra medlemsstater.105 
 
Språkkunskaper kan oftast rättfärdigas och sådana krav är därmed inte förbjudna. Fallet 
Groener106 handlade om nationella regler i Irland som föreskrev att för utnämnig till en 
fast heltidstjänst som lärare vid en offentlig yrkesskola krävs bevis för tillräckliga 
kunskaper irländska. Med hänvisning till den nationella regleringen nekades en 
nederländsk medborgare en fast heltidstjänst eftersom hon hade underkänts i språktestet 
och därmed inte kunde uppfylla kravet på bevis för kunskaper i iriska. Av EG-
domstolen ansågs det aktuella kravet på språkkunskaper inte strida mot bestämmelserna 
i fördraget, under förutsättning att kravet i frågan ingår som ett led i en politik för att 
främja landets nationalspråk, som samtidigt är det första officiella språket, samt att 
kravet tillämpas på ett proportionerligt och icke-diskriminerande sätt.107 Däremot strider 
det mot diskrimineringsförbudet att begära att språkkunskaper skall ha förvärvats inom 
det nationella territoriet.108 Ett dylikt krav kan inte objektivt försvaras och ”är endast 
befogat om det grundar sig på sakliga skäl som saknar samband med de berörda 
personernas nationalitet och som står i proportion till det legitima mål som 
eftersträvas.”109 
                                                           
100 Van der Mei, P., s. 75, se även Rogers, N. och Scannell, R., s. 199. 
101 Mål C-237/94, John O´Flynn mot Adjudication Officer, REG 1996, s. I-2617. 
102 Ibid., p. 18. 
103 Mål C-111/91, Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg, REG 1993, 
s. I-817, p. 9. 
104 Artikel 3.1 st. 2, förordning (EEG) nr. 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet 
inom gemenskapen, EGT L 257, 19.10.1968.  
105 Mål C-379/87, Anita Groener mot Minister for Education and the City of Dublin Vocational Education 
Committee, REG 1989, s. I-3967. 
106 Mål C-379/87, Anita Groener mot Minister for Education and the City of Dublin Vocational Education 
Committee, REG 1989, s. I-3967.  
107 Ibid., p.19.  
108 Ibid., p. 20, mål C-281/98, Roman Angonese mot Cassa di Risparmio di Bolzano SpA., REG 2000, s. 
I-4139, p. 45. 
109 C-281/98, Angonese, p. 42.  
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Ytterligare ett exempel på bestämmelser som har ansetts vara indirekt diskriminerande 
avser bestämmelser som medför att tidigare anställningsperioder i en annan 
medlemsstat inte beaktas.110 Målet Schöning-Kougebetopoulou111 handlade om en 
grekisk medborgare som var anställd som specialistläkare inom den offentliga sektorn i 
Tyskland. Bestämmelser i kollektivavtalet medförde att vid befordran lämnades hennes 
tidigare anställningsperiod, på motsvarande anställning i Grekland, utan hänsyn.  Hon 
ansåg att hon hade blivit utsatt för indirekt diskriminering som bl.a. stred mot artikel 49 
EG-fördraget (numera artikel 39 EG). I likhet med generaladvokaten fann domstolen att 
det var uppenbart att villkoren för befordran var till nackdel för migrerande arbetstagare 
som har fullgjort en del av sin karriär inom den offentliga sektorn i en annan 
medlemsstat. Detta konstaterande kunde inte påverkas av det faktum att även tyska 
medborgare kunde hamna i samma situation. Villkoret kunde varken omfattas av 
undantaget för tjänster inom den offentliga sektorn, eftersom tvisten endast rörde 
verksamheten som specialistläkare, eller motiveras av en önskan att belöna anställdas 
lojalitet. EG-domstolen försöker säkerställa att personer inte behandlas sämre på grund 
av att de har använt sig av rätten till fri rörlighet. 
 

3.4.4 Icke-diskriminerande regler 
Icke-diskriminerande regler liknar regler som anses vara indirekt diskriminerande. Utan 
att påverka valet av rättfärdigandegrunder har klassificeringen betydelse för 
omfattningen av diskrimineringsförbudet. Med icke-diskriminerande regler avses regler 
som tillämpas oberoende av nationalitet. I rättspraxis har detta begrepp tillämpats på 
regler som tillämpas oberoende av nationalitet samtidigt som hemlandets egna 
medborgare särbehandlas och ställs i ett sämre läge endast på grund av att de har använt 
sig av rätten till fri rörlighet.112 Även icke-diskriminerande regler som hindrar tillträdet 
till den nationella arbetsmarknaden eller avskräcker personer från att utnyttja sig av den 
fria rörligheten har klassificerats som sådana.113 
 
Målet Kraus114 utgör ett bra exempel på icke-diskriminerande regler. Den nationella 
tvisten hade sitt ursprung i tyska regler som föreskrev att personer som hade erhållit en 
akademisk titel utanför landet var skyldiga att begära tillstånd för att använda denna titel 
i Tyskland. Frågan som ställdes till EG-domstolen var om det strider mot 
gemenskapsrätten att en medlemsstat vid straffansvar förbjuder använda en, i utlandet 
                                                           
110 C-419/92, Ingetraut Scholz v Opera Universitaria di Cagliari and Cinzia Porcedda, REG 1994, s. I-
505, C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst mot Republik 
Österreich, REG 2000, s. I-10497, C-212/99, Europeiska kommissionen mot Italienska republiken, REG 
2001, s. I-4923, C-278/03, Europeiska kommissionen mot Italienska republiken, REG 2005, s. I-3747. 
Även nationella bestämmelser som föreskriver strängare villkor för tillgodoräknande av tidigare 
anställningsperioder i offentlig tjänst i andra medlemsstater har ansetts vara diskriminerande. 
111 Mål C-15/96, Kalliope Schöning-Kougebetopoulou mot Freie und Hansestadt Hamburg, REG 1998, s. 
I-47. 
112 Se målen C-19/92, Dieter Kraus mot Land Baden-Württemberg, REG 1993, s. I-1663, C-18/95, F.C. 
Terhoeve mot Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland, REG 1999, s. 
I-345, C-224/98, Marie-Nathalie D’Hoop mot Office national de I’emploi, REG 2002, s. I-6191. 
113 Mål C-415/93, Union royale belge des sociétés de football associations ASBL mot Jean-Marc 
Bosman, Royal club liégeois SA mot Jean-Marc Bosman m.fl. och Union des associations européennes de 
football (UEFA) mot Jean-Marc Bosman, REG 1995, s. I-4921. Målet behandlas närmare i avsnitt 5.3.3.  
114 Mål C-19/92, Dieter Kraus mot Land Baden-Württemberg, REG 1993, s. I-1663. Målet behandlas 
närmare i avsnitt 5.3.1. 
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utfärdat, akademisk titel utan att det nämnda tillståndet har uthämtats. I fallet Kraus har 
EG-domstolen beskrivit icke-diskriminerande regler enligt följande: de ”kan göra det 
svårare eller mindre attraktivt för gemenskapens medborgare, …, att utöva de 
grundläggande friheter som garanteras genom fördraget.”115 
 
Artikel 39 EG förbjuder såväl all diskriminering på grund av nationalitet som nationella 
bestämmelser som utgör hinder för de berörda arbetstagarnas fria rörlighet.116 Således 
strider icke-diskriminerande regler mot artikel 39 EG om de inte kan rättfärdigas med 
hänsyn till uttryckliga undantagen i denna eller med tvingande hänsyn i allmänintresset. 
 
Ett rättfärdigande med tvingande hänsyn i allmänintresset förutsätter att reglerna har 
tillämpats på ett icke-diskriminerande sätt, har ett legitimt syfte som är förenligt med 
gemenskapsrätten samt berättigat av hänsyn till allmänintresset.117 När domstolen 
bedömer huruvida det föreligger tvingande hänsyn i allmänintresset överväger denna 
om det finns några nationella intressen som är skyddsvärda och om dessa borde få 
företräde framför rätten till fri rörlighet.118 Proportionalitetsprincipen har en avgörande 
roll vid en sådan bedömning – den nationella regeln strider mot artikel 39 EG om det 
önskvärda målet kan nås med mindre restriktiva regler.  
 

3.5 Rättfärdigande av diskriminering 
När det gäller arbetstagare i unionen kan direkt diskriminering rättfärdigas med hänsyn 
till allmän ordning, säkerhet och hälsa dock endast under förutsättningen att 
proportionalitetsprincipen har beaktats.119 Dessa uttryckliga rättfärdigandegrunder 
tillämpas dock sällan i rättspraxis. Skulle EG-domstolen godta dessa grunder vore det 
enklare att hindra den fria rörligheten. Utgångspunkten i gemenskapsrätten är att fri 
rörlighet, som är en av fyra grundläggande friheterna, skall garanteras i fördraget och 
begränsningar av denna skall prövas i varje enskilt fall. Det är även därför det krävs en 
restriktiv tolkning av undantagen och enskild prövning av varje rättfärdigandegrund 
som inte återfinns uttryckligen i fördraget. Domstolen kan inte tillåta att dessa undantag 
tolkas på något annat sätt. En extensiv tolkning av de uttryckliga undantagen skulle leda 
till att bestämmelserna om den fria rörligheten förlorar sin ändamålsenliga verkan 
samtidigt som rättssäkerheten blir lidande. Likaså skulle avvägningen mellan målet att 
garantera den fria rörligheten och undantagen från denna lätt kunna göras. Vid restriktiv 
tolkning, så som EG-domstolen tillämpar i dagsläget, väger den fria rörligheten 
betydligt tyngre, medan de som åberopar undantagen har mycket att bevisa för att dessa 
skall accepteras.    
 
Indirekt diskriminering kan rättfärdigas såväl med hänsyn till fördragsstadgade 
undantag som med tvingande hänsyn i allmänintresset. Rättfärdigande är möjligt under 
förutsättningen att dessa krav kan försvaras med hänsyn till allmänintresset och att 
dessa står i proportion till det syfte som eftersträvas med den nationella 
                                                           
115 Se målet C-19/92, Kraus p. 32. 
116 Mål C-415/93, Bosman, p. 96. 
117 Ibid., p. 32, C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di 
Milano, REG 1995, s. I-4165, p. 37, Van der Mei, P., s. 76, Barnard, C., s. 240, Tavits, G., s. 32.  
118 Barnard, C., s. 241. 
119 Artikel 39.3 EG, mål C-19/92, Dieter Kraus mot Land Baden Württemberg, REG 1993, s. I-1663, 
Barnard, C., s. 236, Bernitz, U., s. 111, Van der Mei, P., s. 76, Tavits, G., s. 32. 
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lagstiftningen.120 I målet O´Flynn121 uttalade EG-domstolen beträffande rättfärdigande 
av indirekt diskriminering: ”… såvida en bestämmelse i nationell rätt inte är objektivt 
motiverad och står i proportion till det eftersträvades syftet, skall den anses som indirekt 
diskriminerande då den till sin natur innebär risk för att migrerande arbetstagare drabbas 
i högre grad än arbetstagare som är medborgare i landet och följaktligen utgör en fara 
för att nackdelar skall uppkomma för de förra.”  
 
Situationer som omfattas av rättfärdigande med tvingande hänsyn i allmänintresse är 
inte helt klara eftersom dessa endast återfinns i EG-domstolens rättspraxis. Domstolen 
bedömer från fall till fall vilka nationella intressen som omfattas av denna 
rättfärdigandegrund. Det betyder att man generellt inte kan fastställa vilka intressen som 
omfattas av detta undantag. Det man kan säga är att de intressen som domstolen har 
godtagit som legitima i sig borde omfattas av uttrycket tvingande hänsyn i 
allmänintresse. Några exempel från EG-domstolens praxis avseende tvingande hänsyn 
av allmänintresse är trafiksäkerhet122 och ett faktiskt samband mellan en arbetssökande 
och den geografiska arbetsmarknaden123. Bedöms ett intresse vara tillräckligt 
skyddsvärt för att omfattas av tvingande hänsyn i allmänintresse återstår det att se om 
proportionalitetsprincipen har beaktats vid valet av den aktuella åtgärden. Denna 
bedömning skiljer sig åt i varje situation eftersom omständigheterna i fallet har en 
avgörande betydelse för huruvida den aktuella åtgärden är proportionerlig med den 
inskränkning som denna medför för den fria rörligheten. Av den anledningen kan det 
inte, på förhand, fastställas vilka intressen som gör att det diskriminerande beteendet 
kan rättfärdigas och på så sätt godtas.  
 
Omfattningen av de uttryckliga undantagen i artikel 39 EG samt tvingande hänsyn av 
allmänintresse har direkt betydelse för bedömningen av vilka nationella regler som kan 
tillåtas. Det är just frågan var gränsen går mellan tillåtliga och förbjudna begränsningar 
av den fria rörligheten som är av största intresse i det här sammanhanget och även syftet 
med denna uppsats är att få klarhet i denna fråga.  
 
Gemensamt för båda typerna av diskriminering är att dessa inte kan rättfärdigas av 
ekonomiska skäl.124 I fallet Kommissionen mot Italien125 hade vissa offentliga 
minnesmärken förmånligare inträdesavgifter endast för nationella medborgare eller 
personer som var bosatta i ett visst område i landet samt fyllt 60 eller 65 år. Ett sådant 
förfarande var uppenbarligen till nackdel för medborgare i andra medlemsstater. Italien 
gjorde invändningar för att rättfärdiga de förmånliga avgifterna och åberopade 
kostnaderna för förvaltningen av kulturminnen samt tvingande hänsyn i allmänintresse i 
form av kongruensen i skattesystemet. EG-domstolen hade sedan tidigare fastställt att 
                                                           
120 Se mål C-379/87, Anita Groener mot Minister for Education and the City of Dublin Vocational 
Educational Committee, REG 1989, s. I-3967, C-237/94, John O’Flynn mot Adjudication Officer, REG 
1996, s. I-2617, Marie-Nathalie D’Hoop mot Office national de l’emploi, REG 2002, s. I-6191, Barnard, 
C., s. 237. 
121 Mål C-237/94, John O´Flynn mot Adjudication Officer, REG 1996, s. I-2617, p. 20. 
122 Mål 16/78, Brottmålsförfarande mot Michael Choquet, REG 1978, s. 2293, C-451/99, Cura Anlagen 
GmbH mot Auto Service Leasing GmbH (ASL), REG 2002, s. I-3193, p. 59. 
123 Mål C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and Pensions, REG 2004, s. I-
2703.  
124 Se rådets direktiv 64/221/EEG av den 25 februari om samordningen av särskilda åtgärder som gäller 
utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, 
säkerhet eller hälsa, EGT L 56, 04.04.1964. 
125 Mål C-388/01, Europeiska kommissionen mot Italienska republiken, REG 2003, s. I-721. 
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skäl av ekonomisk karaktär inte kan godtas, eftersom syften av rent ekonomisk karaktär 
inte kan utgöra tvingande hänsyn i allmänintresset av den arten att de rättfärdigar en 
begränsning av en grundläggande frihet som garanteras i fördraget.126 Angående Italiens 
invändning om beskattning fann EG-domstolen inte något sådant direkt samband mellan 
beskattningen och de förmånliga inträdesavgifterna. 
 

3.6 Sammanfattning  
Fri rörlighet för personer är en av de grundläggande friheterna inom Europeiska 
unionen. Unionsmedborgare har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
gemenskapen.127 Denna rätt gäller under förutsättningen att annat inte följer av 
begränsningar och villkor som föreskrivs i fördraget och i bestämmelserna om 
genomförande av fördraget. För vissa grupper, såsom arbetstagare och egna företagare, 
återfinns bestämmelser, som reglerar fri rörlighet, i fördraget. Däremot regleras fri 
rörlighet för personkategorier som inte utövar någon ekonomisk aktivitet, såsom 
studenter och anställda och egna företagare som inte längre är yrkesverksamma, i 
sekundärrätten.  
 
Reglering av arbetstagares fria rörlighet återfinns i artikel 39 EG. Denna bestämmelse 
omfattar en likabehandlingsprincip avseende anställning, lön och övriga arbets- och 
anställningsvillkor. Bestämmelsen är relativt vid och allmän, därför har denna 
förtydligats i sekundärrätten genom förordningar och direktiv. EG-domstolen har en 
avgörande roll när det gäller tolkning av fördragsbestämmelser. Detta märks tydligt 
inom området för fri rörlighet för arbetstagare, exempelvis har EG-domstolen fastställt 
hur tolkningen av begreppet arbetstagare skall ske.128  
 
Likabehandlingsprincipen har utan tvekan bidragit till att de fyra friheterna har kunnat 
genomföras. Diskrimineringsförbudet på grund av nationalitet i artikel 12 EG är 
utgångspunkten för unionsmedborgarnas likabehandling. Denna artikel är en lex 
generalis bestämmelse i förhållande till bestämmelser som innehåller en mer precist 
formulerade diskrimineringsförbud. Således kan artikel 12 EG inte åberopas av en 
person som omfattas av begreppet arbetstagare. Detta eftersom artikel 39 EG som 
innehåller ett diskrimineringsförbud mot denna personkategori är en lex specialis 
bestämmelse i förhållande till artikel 12 EG. 
 
Nationella regler som hindrar den fria rörligheten för arbetstagare kan indelas i tre olika 
kategorier. Den första kategorin omfattar bestämmelser som är diskriminerande på 
grund av nationalitet. Till den andra gruppen tillhör indirekt diskriminerande regler, 
oftast nationella regler som resulterar i att arbetstagare från andra länder påverkas i 
högre grad än egna medborgare. Till exempel regler som föreskriver att vissa betyg 
skall ha erhållits i det aktuella landet eller kravet på bosättning inom landet. Det 
gemensamma för indirekt diskriminerande regler är att dessa dels lättare kan uppfyllas 
av landets egna medborgare, dels är resultatet av dessa detsamma som vid 
diskriminering på grund av nationalitet. Dessutom är risken för indirekt diskriminering 
tillräcklig för att den berörda regeln skall anses vara förbjuden. Den tredje kategorin 
                                                           
126 Ibid., p. 22. 
127 Artikel 18 EG. 
128 Närmare om detta i avsnitt 4.2. 
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utgörs av regler som tillämpas oberoende av nationalitet men som trots sin icke-
diskriminerande verkan hindrar den fria rörligheten.    
 
Utgångspunkten är att nationella regler som är diskriminerande eller hindrande för 
medborgare som använder sig av rätten till fri rörlighet är förbjudna. Under vissa 
förutsättningar kan sådana regler dock rättfärdigas med hjälp av de uttryckliga 
undantagen i fördraget eller med tvingande hänsyn i allmänintresset. 
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4. ARTIKEL 39 EG  

4.1 Inledning 
Fri rörlighet för arbetstagare är en av gemenskapens grundläggande principer och enligt 
EG-domstolens rättspraxis skall den ges en extensiv tolkning medan undantag från 
denna princip skall tolkas restriktivt.129 Unionsmedborgarskapet har medfört en särskilt 
restriktiv tolkning av undantagen från denna princip. Detta framgår av fallen 
Grzelczyk130 och Collins131. Som det tidigare i uppsatsen har nämnts, skall den fria 
rörligheten för arbetstagare säkerställas inom gemenskapen.132 Migrerande arbetstagares 
rätt att uppehålla sig i andra medlemsstater än de själva är medborgare i är underkastad 
ett krav på att personen i fråga är arbetstagare eller, i förekommande fall, 
arbetssökande.133 För övriga personkategorier utgår rätten till fri rörlighet från andra 
gemenskapsrättsliga bestämmelser. 
 

4.2 Begreppet arbetstagare 
Artikel 39 EG är av central betydelse i gemenskapsrätten. Den nämnda artikeln 
föreskriver dels arbetstagares rätt till fri rörlighet inom gemenskapen, dels 
likabehandlingsprincipen för denna personkategori. Trots att artikeln tillämpas på 
arbetstagare saknar denna en uttrycklig beskrivning av vilka personer som omfattas av 
detta begrepp. Arbetstagare är ett begrepp som EG-domstolen har givit 
gemenskapsrättslig betydelse för att undvika skillnader i medlemsstaternas lagstiftning 
samt en godtycklig bedömning i olika fall.134 EG-domstolen har i ett flertal fall fastställt 
vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att personen i fråga skall omfattas av 
begreppet arbetstagare och därmed kan åberopa tillhörande rättigheter. Dessa kriterier 
kommer att presenteras nedan. 
  

4.2.1 Faktiskt och verkligt arbete 
Vid fastställandet av omfattningen av begreppet arbetstagare har EG-domstolen utgått 
från begreppens normala betydelse i det givna sammanhanget och mot bakgrund av 
fördragets syften.135 En heltidsanställning är inte längre en förutsättning för att en 
arbetstagare skall kunna åberopa rättigheter i artikel 39 EG. EG-domstolen har fastslagit 
att deltidsanställda kan anses som arbetstagare under förutsättningen att personen utövar 
                                                           
129 Mål 66/85, Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, REG 1986, s. I-2121, C-292/89, 
The Queen mot Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, REG 1991, s. I-
745, p. 11. 
130 Mål C-184/99, Rudy Grzelczyk mot Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, REG 
2001, s. I-6193. 
131 Mål C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and Pensions, REG 2004, s. I-
2703. 
132 Artikel 39.1 EG, se avsnitt 1.1 st. 2.  
133 Se förenade målen C-482/01 och C-493/01, Georgios Orfanopoulos m.fl. mot Land Baden-
Württemberg, REG 2004, s. I-5257, p. 49. 
134 EG-domstolen försvarar den gemenskapsrättsliga betydelsen av begreppet arbetstagare genom att 
uttala att i motsatta fall skulle reglerna om fri rörlighet för arbetstagare sakna betydelse eftersom 
innebörden av detta begrepp ”då ensidigt kunde fastställas och ändras, utan kontroll av gemenskapens 
institutioner, genom nationella lagar som godtyckligt skulle kunna undanta vissa kategorier av personer 
från fördragets tillämpningsområde.”, se mål 53/81, D.M. Levin mot Secrétaire d’Etat á la justice, REG 
1982, s., 1035, p. 11. 
135 Se mål 53/81, D.M. Levin mot Secrétaire d’Etat á la justice, REG 1982, s., 1035, p. 9.  
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eller önskar utöva en avlönad verksamhet på deltid samt att det handlar om utförande av 
faktiskt och verkligt arbete. Detta gäller även om den lön som erhålls faller under 
beloppet för existensminimum.136 Den ifrågavarande deltidsanställningen får dock inte 
utföras i så pass liten omfattning att det framstår som ett marginellt komplement.137 Ett 
sådant villkor medför att en student, som har flyttat till en annan medlemsstat och 
jobbar där vid sidan av sina studier, inte kan åberopa artikel 39 EG.138 I ett sådant fall 
anses ifrågavarande person inte vara arbetstagare utan denne kan åberopa sin ställning 
som unionsmedborgare och därför ges företräde till artikel 17-18 EG samt artikel 12 EG 
som förbjuder all diskriminering på grund av nationalitet.139 
  

4.2.2 Avlönad verksamhet140 
Fallet Lawrie-Blum141 handlade om en brittisk medborgare som, efter att vid 
universitetet Freiburg avlagt sin examen som gymnasielärare, vägrades tillträde till 
förberedande praktiktjänstgöring. Den aktuella praktiken var förutsättning för att få 
behörighet som lärare. Praktiken skulle innebära undervisning upp till 11 timmar i 
veckan, först under handledares ledning och därefter självständigt. Enligt tysk 
lagstiftning var den ifrågavarande praktiktjänstgöringen förbehållen för personer som 
uppfyllde förutsättningarna för att bli statliga tjänstemän. Lawrie-Blum väckte talan för 
att upphäva beslutet om vägran till praktiktjänstgöring och hon åberopade 
diskrimineringsförbudet i artikel 48 EG-fördraget (numera artikel 39 EG) avseende 
tillträde till anställningen. Den nationella domstolen ogillade hennes talan med 
hänvisning till att artikel 48.4 EG-fördraget undantog anställningar i offentlig tjänst från 
diskrimineringsförbudet för arbetstagare. Lawrie-Blum överklagade domslutet och den 
berörda domstolen begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen. 
 
EG-domstolen började med att konstatera att begreppet arbetstagare måste tolkas 
extensivt och skall definieras enligt de objektiva kriterier som kännetecknar ett 
anställningsförhållande. Det viktigaste kännetecknet är att en person, under viss tid, mot 
ersättning utför arbete av ekonomisk värde åt någon annan under dennes ledning.142 I 
fallet uttalade sig domstolen om lärlingstiden inom andra yrken och fastslog att även om 
denna period skall ses som en praktisk förberedelse för själva utövandet av yrket, kan 
detta inte hindra att den ifrågavarande personen ses som arbetstagare under 
förutsättningen att praktiken genomförs på de villkor som gäller för avlönad 
verksamhet.143 Domstolen fastställde att det faktum att antalet arbetstimmar ger en lön 
som understiger minimilönen inte kan hindra att personen i fråga anses som 
arbetstagare.144 
 
                                                           
136 Ibid., p. 16. 
137 Ibid., p. 17. 
138 Mål C-184/99, Rudy Grzelczyk mot Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, REG 
2001, s. I-6193. 
139 Artikel 12 EG är lex generalis bestämmelse i förhållande till artikel 39 EG, se även Bernitz, U., s. 247.  
140 Om ”avlönad verksamhet” se även mål 53/81, D.M. Levin mot Secrétaire d’État à la justice, REG 
1982, s. 1035, p. 16. 
141 Mål 66/85, Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, REG 1986, s. 2121. 
142 Ibid., p. 17.  
143 Ibid., p. 19. 
144 Ibid., p. 21. 
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I rättsfallet Kempf145 har EG-domstolen fastställt att den omständigheten att en lön går 
under existensminimum och personen ansöker om ekonomiskt stöd från allmänna medel 
får inte leda till att personen i fråga utesluts från tillämpningen av bestämmelserna i 
gemenskapsrätten om fri rörlighet för arbetstagare under förutsättningen att det rör sig 
om ett faktiskt och verkligt avlönat arbete. Kortvarig anställning med en redan från 
början fastställd varaktighet medför att den ifrågavarande personen kan anses som 
arbetstagare i den mening som aves i artikel 39 EG. Detta gäller endast under 
förutsättningen att de kriterier som i vanliga fall uppställs för arbetstagare är uppfyllda 
samt att den avlönade verksamheten inte är endast marginell och sidoordnad.146 
Domstolen har även fastställt att en person som uppfyller de ovan nämnda kriterierna 
inte förlorar sin ställning som arbetstagare om denne har ett anställningsförhållande till 
företaget samtidigt som denne har ett bolagsrättsligt förhållande till andra arbetstagare i 
företaget.147 Däremot skall en person som utövar verksamhet utan att vara i underordnad 
ställning anses utöva verksamhet som egenföretagare i den mening som avses i artikel 
43 EG.148  
 
I målet Bettray149 fastslog EG-domstolen att arbete som syftar till rehabilitering eller 
återanpassning av de personer som utför arbetet inte kan betraktas som en verklig och 
ekonomisk verksamhet.150 Domslutet hade troligen blivit annorlunda om personen i 
fråga inte hade varit drogmissbrukare såsom i detta fall. Utgången av ett liknande mål 
blev en annan i domen Trojani151. Målet handlade om en fransk medborgare som efter 
en kortare vistelse i Belgien återvände till landet efter 18 år och efter ett tag togs han 
emot av ett härbärge tillhörande Frälsningsarmén. Trojani arbetade på härbärget ca 30 
timmar i veckan under Frälsningsarméns ledning, enligt ett individuellt 
återanpassningsprogram i utbyte mot husrum, mat och fickpengar. Trojani lämnade in 
en ansökan om existensminimumbidrag. En av de frågor som EG-domstolen skulle ta 
ställning till var huruvida Trojani kunde göra anspråk på uppehållsrätt i egenskap av 
arbetstagare enligt artikel 39 EG. Det var ostridigt att de pengar och naturaförmåner 
Trojani mottog utgjorde vederlag för de sysslor som han hade utfört åt härbärget under 
ledning av detta.152 Således var det fråga om ett lydnadsförhållande samt utbetalning av 
ersättning och därmed var några av kriterier för arbetstagare uppfyllda. Frågan som 
återstod att besvara var huruvida det handlade om ett faktiskt och verkligt arbete. EG-
domstolen fann att Trojani kunde omfattas av artikel 39 EG dock endast under 
                                                           
145 Mål 139/85, R.H. Kempf mot Staatssecretaris van Justitie, REG 1986, s. 1741.  
146 Mål C-413/01, Franca Ninni-Orasche mot Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, REG 
2003, s. I-13187. 
147 Mål C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA mot Siderurgica Gabrielli SpA, REG 1991, 
s. I-5889, p. 13. Huvudfrågan i målet handlade inte direkt om arbetstagare utan bl.a. tolkningen av 
huruvida gemenskapsrätten utgör hinder för en medlemsstat att utfärda bestämmelser som tilldelar ett 
företag etablerat i den staten en exklusiv rätt att organisera hamnarbete och vilka tvingar det att anlita ett 
hamnbolag som består av endast nationella arbetstagare för utförandet av sådant arbete. Avgörandet har 
dock betydelse för omfattningen av begreppet arbetstagare.  
148 Mål C-107/94, P.H. Asscher mot Staatssecretaris van Financiën, REG 1996, s. I-3089, p. 25-26, C-
268/99, Aldona Malgorzata Jany m.fl. mot Staatssecretaris van Justice, REG 2001, s. I-8615, p. 34, se 
även brottmålen mot Claude Nadin, Nadin-Lux SA (C-151/04) och Jean-Pascal Durré (C-152/04), REG 
2004, ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen, p. 34.  
149 Mål C-344/87, Bettray v Staatssecretaris van Justitie, ECR 1989, p. I-1621.  
150 Ibid., p. 17.  
151 Mål C-456/02, Michel Trojani mot Centre public d’aide sociale de Bruxelles (CPAS), REG 2004, s. I-
7573. 
152 Ibid., p. 22. 
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förutsättning att det avlönade arbetet var att anse som ett verkligt och faktiskt arbete153, 
något som skulle avgöras av den nationella domstolen. 
   

4.3 Arbetssökande 
Som tidigare nämnts förutsätter den fria rörligheten för arbetstagare utövande av 
ekonomisk aktivitet. Här uppstår det problem för medborgare som har avslutat en 
anställning och därmed inte längre kan anses som arbetstagare. Detta ger upphov till 
frågan om medlemsstaten har rätt att återkalla deras uppehållstillstånd eller förneka en 
eventuell förlängning av denna. Situationen är ännu svårare för arbetssökande som 
söker anställning men inte har lyckats med detta. Kan en unionsmedborgare som 
befinner sig i en sådan situation erhålla arbetslöshetsersättning i värdlandet? 
Regelverket för arbetssökande är nästan obefintligt, det är en anledning till att frågorna 
kring arbetssökanden har besvarats i EG-domstolens praxis. 
 
Medborgare som förflyttar sig för att söka en anställning i andra medlemsstater omfattas 
i princip endast av likabehandlingsprincipen med avseende på tillträdet till denna.154 
Dock har EG-domstolen fastställt att det med hänsyn till unionsmedborgarskapet och 
hur detta begrepp har tolkat i rättspraxis inte längre är ”möjligt att utesluta en 
ekonomisk förmån som är avsedd att underlätta tillträdet till arbete på en medlemsstats 
arbetsmarknad från tillämpningsområdet för” artikel 39.2 EG.155 Anledningen till en 
sådan tolkning är att likabehandlingsprincipen som fastställts i artikel 12 EG kommer 
till uttryck i artikel 39 EG.  
 
Det saknas mer precisa gemenskapsbestämmelser om tidsfristen för medborgares 
vistelse i andra medlemsstater i samband med att de söker anställning. Utgångspunkten 
är att en arbetssökande har rätt att vistas i en annan medlemsstat upp till tre månader. 
Domstolen har uttalat om att tiden för arbetssökande kan medlemsstaterna själva 
bestämma men det skall vara en rimlig tidsfrist.156 Tidsfristens längd skall göra det 
möjligt för arbetssökande att informera sig om de erbjudanden om anställning som 
motsvarar deras yrkesmässiga kvalifikationer och att, i förekommande fall, vidta 
nödvändiga åtgärder för att bli anställd. EG-domstolen har fastslagit att 
medlemsstaterna inte får föreskriva att arbetssökande är skyldig att återvända till sitt 
hemland efter en tidsperiod av tre månader.157 Av målet Antonissen158 framgår det att en 
medlemsstat har rätt att utvisa en arbetssökande om denne, efter en tidsfrist på 6 
månader inte har hittat en anställning. Rätten till utvisning får dock inte användas om 
                                                           
153 Ibid., p. 29. 
154 Mål 316/85, Centre public d´aide sociale de Courcelles v Marie-Christine Lebon, ECR 1987, p. 2811, 
C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and Pensions, REG 2004, s. I-2703, p. 
31, 58. 
155 Ibid., mål Collins, p. 63. 
156 Mål C-292/89, The Queen mot Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, 
REG 1991, s. I-745, p. 16, 23, C-344/95, Europeiska kommissionen mot Belgien, REG 1997, s. I-1035, p. 
17, samt mål Collins, p. 37. 
157 Mål C-344/95, Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien, REG 1997, I-1035, p. 34. 
158 Mål C-292/89, The Queen mot Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, 
REG 1991, s. I-745.  
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arbetssökande, efter utgången av ifrågavarande tidsfrist, kan bevisa att denne 
fortfarande söker arbete och att det finns en reell möjlighet att bli anställd.159 
  
Om varje medlemsstat kunde bestämma en sådan tidsfrist utan närmare angivelser 
skulle detta förmodligen resultera i att den fria rörligheten skulle hindras, något som 
inte tillåts. Regler som väsentligen skiljer sig åt i medlemsstaterna skulle minska 
rättssäkerheten för personer som önskar att använda sig av den grundläggande 
rättigheten. Slutsatsen man kan dra av dessa rättsfall är att en medlemsstat inte har rätt 
att i den nationella lagstiftningen föreskriva att en arbetssökande efter en viss, rimlig, 
tidsfrist automatiskt skall utvisas om denne inte har lyckats få en anställning. En 
utvisning borde dock tillåtas tidigare om arbetssökande ansöker om 
arbetslöshetsersättning.160 Detta beror på att arbetssökande inte har haft någon 
anställning i värdlandet. I det nya rörlighetsdirektivet161 anges att den tiden är högst tre 
månader162 medan i ingressen till direktivet görs ett förbehåll för en mer gynnsam 
behandling som tillämpas på arbetssökande i enlighet med vad som erkänns av 
domstolens praxis.163 Samtidigt föreskrivs det att personer skall ha uppehållsrätt så 
länge de inte blir en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala 
biståndssystemen.164 
 

4.4 Rättfärdigandegrunder 
Redan i bakgrunden till denna uppsats upplyste jag om att det finns tillåtliga undantag 
från likabehandlingsprincipen för arbetstagares fria rörlighet. Förutom anställningar i 
offentlig tjänst som är undantagna från diskrimineringsförbudet i artikel 39 EG finns det 
två grupper av undantag. Den första gruppen av undantag avser rättfärdigandegrunder 
som återfinns uttryckligen i artikel 39 EG och avser förbehåll för de begränsningar som 
grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa. Den andra gruppen utgörs av 
mindre konkreta undantag som dessutom inte finns i fördraget utan har utvecklas i EG-
domstolens rättspraxis. Det som är gemensamt för dessa rättfärdigandegrunder är att 
dessa skall tolkas restriktivt eftersom de utgör undantag från en grundläggande rättighet. 
Enligt EG-domstolens praxis krävs en särskild restriktiv tolkning av undantagen från fri 
rörlighet för personer på grund av unionsmedborgarskapet. Domstolen har uttalat att 
”ställningen som unionsmedborgare är nämligen avsedd att vara den grundläggande 
ställningen för medlemsstaternas medborgare så att de medborgare som befinner sig i 
samma ställning skall kunna få samma behandling i rättsligt hänseende, oberoende av 
                                                           
159 Detta har bekräftats även i senare rättspraxis, se C-344/95, Europeiska kommissionen mot Belgien, 
REG 1997, s. I-1035, p. 17, C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and 
Pensions, REG 2004, s. I-2703, p. 37. 
160 Mål C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and Pensions, REG 2004, s. I-
2703. Endast migrerande arbetstagare har rätt till samma sociala förmåner som medlemsstatens 
arbetstagare. Kravet på permanent bosättning, se p. 53, för att erhålla social trygghetsförmån till 
arbetssökande ansågs vara indirekt diskriminerande men rättfärdigat i syfte att undvika så kallad 
förmånsturism och övriga former av missbruk, se p. 69 samt 73.  
161 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38 EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och 
deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, EGT L 
158, 30.04.2004. 
162 Ibid. art. 6.1. 
163 Ibid., p. 9 i ingressen till direktivet 2004/38. 
164 Ibid., artikel 14. 
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deras nationalitet och med förbehåll för de uttryckliga undantag som föreskrivs i det 
avseendet.”165 
  

4.4.1 Offentlig tjänst 
Artikel 39.4 EG tillåter att anställningar i offentlig sektor förbehålls värdlandets egna 
medborgare. Frågan om vilka yrken som kan förbehållas till värdlandets egna 
medborgare har vid flertal tillfällen behandlats i EG-domstolens praxis och undantaget i 
offentlig sektor gäller inte alla yrken inom denna. Dessutom måste vid dessa aktuella 
yrken vissa villkor vara uppfyllda för att dessa skall kunna undantas. Begreppet 
offentlig tjänst har fått en gemenskapsrättslig innebörd av EG-domstolen för att hindra 
medlemsstaterna att göra godtyckliga bedömningar i denna fråga. EG-domstolen har 
fastställt att begreppet offentlig tjänst gäller anställningar som direkt eller indirekt 
innefattar myndighetsutövning och fullgörande av arbetsuppgifter som har till syfte att 
skydda statens eller annan offentlig verksamhets allmänna intressen. Sådana 
anställningar förutsätter att det från de anställdas sida finns en särskild solidaritet med 
staten samt att de ömsesidiga rättigheter och skyldigheter föreligger, vilka utgör 
grunden för ett medborgarskap.166 Dessa kriterier måste bedömas från fall till fall med 
utgångspunkt i typen av de uppgifter och det ansvar som tjänsten medför.167 Endast det 
faktum att personen i fråga har fått behörighet att utöva offentlig makt är inte tillräckligt 
för att tjänsten skall kunna utestänga medborgare från andra medlemsstater.168 
      

4.4.2 Undantag i artikel 39.3 EG 
Regler som begränsar den fria rörligheten för arbetstagare kan rättfärdigas om dessa 
grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa. En mer precis reglering av 
dessa rättfärdigandegrunder återfinns i direktiv 64/221/EEG.169 I fallet Rutili170 har EG-
domstolen fastslagit att uttrycket ”med förbehåll för de begränsningar som grundas på 
hänsyn till allmän ordning” i artikel 39.3 EG inte endast gäller bestämmelser i lagar och 
andra författningar utan även de individuella beslut som fattas vid tillämpningen av 
dessa.171 Det gemensamma för rättfärdigandegrunder i artikel 39.3 EG är att dessa utgör 
undantag från en grundläggande rättighet och skall tolkas restriktivt. Detta är även en 
anledning till att rättfärdigande med åberopande av de ovan nämnda grunder sällan 
                                                           
165 C-184/99, Rudy Grzelczyk mot Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, REG 
2001, s. I-6193, p. 31, C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and Pensions, 
REG 2004, s. I-2703, p. 61. 
166 Mål C-47/02, Albert Anker, Klaas Ras och Albertus Snoek mot Bundesrepublik Deutschland, REG 
2003, s. I-10447, p. 58, se även mål 140/79, Kommissionen mot Belgien, REG 1980, s. 3881, mål 66/85, 
Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, REG 1986, s. 2121, p. 27. Exempelvis kan 
domartjänster samt tjänster inom poliskåren, armén, diplomatkåren och skattemyndigheten förbehållas för 
landets egna medborgare.   
167 Se avsnitt 5.2, Fri rörlighet för arbetstagare: att utnyttja alla fördelar och möjligheter, Meddelande från 
kommissionen, 11.12.2002, KOM/2002/0694. 
168 Mål C-47/02, Albert Anker, Klaas Ras och Albertus Snoek mot Bundesrepublik Deutschland, REG 
2003, s. I-10447, p. 52. 
169 Rådets direktiv 64/221/EEG av den 25 februari 1964 om samordningen av särskilda åtgärder som 
gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän 
ordning, säkerhet eller hälsa, EGT L 56, 04.04.1964. 
170 Mål 36/75, Roland Rutili mot inrikesministern, REG 1975, s. 1219. 
171 Ibid., p. 21. 
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godkänns. Det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att en regel som 
begränsar den fria rörligheten skall kunna rättfärdigas och dessa beskrivs nedan. 
  

4.4.2.1 Allmän ordning och säkerhet 
I likhet med begreppen arbetstagare och offentlig tjänst har EG-domstolen ansett det 
vara nödvändigt att ge begreppet allmän ordning en gemenskapsrättslig betydelse. Även 
här motiveras den gemenskapsrättsliga regleringen med behov av att undvika 
medlemsstaternas egen reglering på detta område, något som skulle medföra godtycklig 
bedömning och betydligt svagare rättssäkerhet. 
   
Begreppet allmän ordning kan åberopas när det föreligger ett verkligt och tillräckligt 
allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen.172 
Utgångspunkten i en sådan situation är att vidtagna åtgärder med hänsyn till allmän 
ordning eller säkerhet skall grunda sig uteslutande på den berörda personens eget 
uppförande173 och att tidigare domar och brott inte i sig skall utgöra anledning att vidta 
sådana åtgärder174. Dessutom skall proportionalitetsprincipen beaktas vid valet av 
åtgärden i det aktuella fallet. I målet Van Duyn175 har EG-domstolen uttalat om kravet 
på att det endast är den berörda personens eget uppförande som skall beaktas vid 
beslutsfattandet. Domstolen försvarade detta kriterium med behovet att begränsa 
utrymmet för skönsmässiga bedömningar från nationella myndigheter när avseende 
inresa och utvisning av utlänningar.176 I målet Bonsignore177 handlade den nationella 
tvisten om en italiensk medborgare som var bosatt i Tyskland och skulle utvisas på 
grund av att han hade dömts för brott mot vapenlagen och vållande till annans död. EG-
domstolen försvarades det nämnda kriteriet ”personens eget uppförande” med 
hänvisning till restriktiv tolkning av undantagen. Domstolen fastställde att 
medlemsstaterna inte hade rätt att utvisa migrerade medborgare i syfte att avskräcka 
andra utlänningar.178  Detta har även fastställts i senare rättspraxis.179 
 
Enligt de ovan nämnda undantagen från fri rörlighet för arbetstagare har EG-domstolen 
tillåtit medlemsstaterna att vidta åtgärder mot icke-medborgare som de inte kan vidta 
mot egna medborgare, eftersom egna medborgare varken kan vägras inresa till landet 
                                                           
172 Mål 30/77, Régina mot Pierre Boucherau, REG 1977, s. 1999. p. 35. 
173 Ibid., artikel 3.1. 
174 Ibid., artikel 3.2, mål C-348/96, Brottmål mot Donatella Calfa, REG 1999, s. I-11 beslut om utvisning 
på livstid som en följd av förvärv och innehav av narkotika, förenade målen C-482/01 och 493/01 
Georgios Orfanopoulos m.fl. mot Land Baden-Württemberg, REG 2004, s. I-5257, C-357/98, The Queen 
mot Secretary of State for the Home Department, ex parte Nana Yaa Konadu Yiadom, REG 2000, s. I-
9265 där en nederländsk medborgare vägrades inresetillstånd till Storbritannien på grund av att hon vid 
flera tillfällen hade hjälpt andra personer att resa till Storbritannien på illegal väg och att risken fanns att 
hon skulle fortsätta med dessa brott även i framtiden, C-493/01, Georgios Orfanopoulos m.fl. mot Land 
Baden-Württemberg, REG 2004, s. I-5257, p. 71, se dock p. 99 i domen. Tyska myndigheter hade 
beslutat om att utvisa en grekisk respektive en italiensk medborgare med ett kriminellt förflutet.   
175 Mål 41/74, Yvonne van Duyn mot Home Office, REG 1974, s. 1337. Rättsfallet behandlades tidigare i 
uppsatsen, se avsnitt 2.3.2. 
176 Ibid., p. 13. , se även mål 36/75, Roland Rutili mot inrikesministern, REG 1975, s. 1219, p. 51. 
177 Mål 67/74, Carmelo Angelo Bonsignore mot Oberstadtdirektor der Stadt Köln, REG 1975, s. 297. 
178 Ibid., p. 7. 
179 Förenade målen C-482/01 och C-493/01, Georgios Orfanopoulos m.fl. mot Land Baden-Württemberg, 
REG 2004, s. I-5257, p. 68. 



 
32

eller utvisas från det nationella territoriet.180 Detta torde vara en av anledningarna till 
varför proportionalitetsprincipen har en avgörande betydelse när det gäller 
tillämpningen av undantag från fri rörlighet för arbetstagare.181 Även om en fråga om en 
eventuell rättfärdigandegrund skall avgöras är det viktigt att se om det finns mindre 
restriktiva åtgärder som kan vidtas. Finns det mindre restriktiva åtgärder, skall dessa 
vidtas.  
 
I fallet Olazabal182 skulle EG-domstolen ta ställning till frågan huruvida medlemsstaten 
kunde begränsa en migrerande persons rätt att vistas i vissa delar av landet. Personen i 
fråga var en spansk medborgare som tidigare misstänktes ha varit inblandad i en 
kidnappning och förbjöds bl.a. att under 4 år vistas i Frankrike för samröre med 
brottslingar i syfte att störa allmän ordning genom terror och hot. Efter denna tid fick 
polisen uppgifter om att Olazabal hade fortsatt kontakt med den brottsliga organisation 
som hade tagit ansvaret på sig för kidnappningen. I syfte att avlägsna Olazabal från 
Spaniens gräns förbjöds han att uppehålla sig i 31 departement. Frågan var om sådan 
åtgärd var förenlig med gemenskapsrätten. Domstolen uttalade att fyra rekvisit måste 
vara uppfyllda för att den vidtagna åtgärden skall kunna rättfärdigas enligt artikel 39.3 
EG.183 De vidtagna åtgärderna måste hänföra sig till ”ett individuellt uppträdande som 
utgör ett faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller 
säkerheten och att åtgärderna i övrigt är förenliga med proportionalitetsprincipen.”184 
Dessa kriterier finns uttryckligen i det s.k rörlighetsdirektivet.185 En begränsning av 
uppehållsrätten för migrerande arbetstagare till en viss del av landet ansågs vara möjlig 
om de nämnda rekvisiten var uppfyllda samt att medlemsstaten ”vidtar repressiva 
åtgärder eller andra faktiska och effektiva åtgärder” mot egna medborgare när dessa 
befinner sig i likadana situationer.186 Här kan man se domstolens motvilja att tillåta 
hinder för den fria rörligheten och därmed en viss uppdelning av de nationella 
marknaderna. 
  

4.4.2.2 Hälsa 
Rättfärdigande med hänsyn till hälsa kan användas för att vägra inresetillstånd eller ett 
första uppehållstillstånd.187 I bilagan till direktiv 64/221/EEG188 finns det en förteckning 
där sjukdomar och handikapp, som kan äventyra den fria rörligheten, har klassificerats i 
                                                           
180 Mål 41/74, Yvonne van Duyn mot Home Office, REG 1974, s. 1337, p. 22-23, C-348/96, Brottmål 
mot Donatella Calfa, REG 1999, s. I-11.   
181 Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 
REG 1995, s. I-4165, p. 37, nationella åtgärder som kan hindra den fria rörligheten skall “…vara ägnade 
att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom dem och de skall inte gå utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.” 
182 Mål C-100/01, Ministre de I’Intérieur mot Aitor Oteiza Olazabal, REG 2002, I-10981. 
183 Dessa rekvisit återkommer i förenade målen C-482/01 och C-493/01, Georgios Orfanopoulos m.fl. 
mot Land Baden-Württemberg, REG 2004, s. I-5257, p. 66, 93-94, 99. 
184 Ibid., p. 44. 
185 Se artikel 27 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier, EGT L 158, 30.04.2004. Direktivet träder i kraft den 30 april 2006.  
186 Ibid., p. 45. Uppehållsförbud som är begränsade till en del av landets territorium har behandlats 
tidigare i målet 36/75, Roland Rutili mot inrikesministern, REG 1975, s. 1219, p. 50.  
187 Bernitz, U., s. 261.  
188 Rådets direktiv 64/221/EEG av den 25 februari 1964 om samordningen av särskilda åtgärder som 
gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän 
ordning, säkerhet eller hälsa, EGT L 56, 04.04.1964. 
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grupper. Sjukdomar eller handikapp som uppkommer efter det att ett första 
uppehållstillstånd har utfärdats skall inte utgöra grund för avslag på en 
förlängningsansökan av uppehållstillståndet eller för utvisning ur landet.189 I det nya 
rörlighetsdirektivet föreskrivs det att sjukdomar som uppstår senare än tre månader efter 
inresan får inte ligga till grund för utvisning.190 
  

4.5 Sammanfattning  
EG-domstolen har givit begreppet arbetstagare en gemenskapsrättslig betydelse för att 
undvika godtycklig tolkning samt olika definitioner av detta begrepp i 
medlemsländerna. Begreppet arbetstagare skall tolkas extensivt. EG-domstolen har 
fastställt vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att en person skall omfattas av 
begreppet arbetstagare. Bedömningen av huruvida dessa kriterier är uppfyllda, har oftast 
lämnats till den nationella domstolen. Detta mot bakgrund av att EG-domstolen endast 
skall tolka gemenskapsbestämmelserna och inte besluta i själva sakfrågan.  
 
Enligt EG-domstolen omfattas en person av begreppet arbetstagare i artikel 39 EG om 
denne under viss tid utför faktiskt och verkligt arbete. Detta arbete måste utföras mot 
ersättning åt någon annan under dennes ledning. Arbetet får dock inte utföras i en så 
liten omfattning att detta kan ses som ett marginellt komplement och av underordnad 
betydelse. Vad som anses med detta har inte uttryckligen avgjorts av domstolen men det 
står klart att begreppet arbetstagare omfattar en person som innehar en deltidanställning 
samt en arbetstagare som tjänar mindre än existensminimum i värdlandet. 

 
Personer som inte omfattas av begreppet arbetstagare kan åberopa artikel 18 EG för sin 
rätt som unionsmedborgare att fritt röra sig och uppehålla sig inom unionens gränser. 
Rätten till sociala förmåner kan i vissa fall erhållas om personen i fråga åberopar den 
nämnda artikeln samt diskriminering på grund av nationalitet enligt artikel 12 EG. 
Exempelvis har unionsmedborgarskapet för arbetssökande inneburit en möjlighet att 
åberopa diskriminering på grund av nationalitet för att erhålla sociala förmåner i 
värdlandet.  
 
Anställningar inom den offentliga sektorn kan medlemsstaterna under vissa 
förutsättningar behålla för sina egna medborgare utan att situationen anses vara 
diskriminerande mot medborgare från andra medlemsstater. I artikel 39.3 EG föreskrivs 
undantag från likabehandlingsprincipen – förbehåll för begränsningar som grundas på 
hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa. Dessa undantag förtydligas i 
sekundärrätten. Utgångspunkten för att EG-domstolen skall kunna tillämpa undantag 
med hänsyn till allmän ordning eller säkerhet är att det föreligger ett verkligt och 
tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen. Likaså 
skall de vidtagna åtgärderna grunda sig uteslutande på den berörda personens eget 
uppförande, tidigare begångna brott skall lämnas utan hänsyn, och 
proportionalitetsprincipen skall beaktas. 
 
                                                           
189 Ibid., artikel 4.2. 
190 Se artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier, EGT L 158, 30.04.2004.  
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EG-domstolen har sällan accepterat de uttryckliga undantagen från arbetstagarnas rätt 
till fri rörligheten. Anledningen till den mycket snäva tolkningen av undantagen torde 
vara EG-domstolens vilja att inte binda sig inför framtida rättspraxis. Det är mer 
ändamålsenligt att precisera undantagen i rättspraxis och bedöma från fall till fall. Det 
handlar om undantag från en grundläggande frihet som garanteras i fördraget och 
tolkningen av dessa skall ske bl.a. med hänsyn till målen med samarbetet; därför skall 
dessa tillämpas som en sista utväg. Skulle domstolen medge en extensiv tolkning av 
undantagen samt tillämpa dessa ofta skulle betydelsen av fri rörligheten ifrågasättas. 
Om undantagen anses vara nödvändiga skall dessa tolkas restriktivt samt med hänsyn 
till proportionalitetsprincipen.   
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5. OMFATTNINGEN AV FÖRBUDET I ARTIKEL 39 EG      

5.1 Inledning  
I detta kapitel redogör jag dels för rättsfall som behandlar nationella regler som har 
ansetts omfattas av diskrimineringsförbudet191, dels för rättsfall som behandlar frågan 
huruvida icke-diskriminerande regler utgör hinder för den fria rörligheten. Rättsfallen 
behandlar även frågan om rättfärdigande av nationella bestämmelser som anses strida 
mot rätten till fri rörlighet. Eftersom det finns ett stort antal fall där EG-domstolen har 
tolkat artikel 39 EG har jag gjort ett urval av dessa. Urvalet har styrts av syftet med 
denna uppsats och således handlar rättsfallen om nationella regler eller åtgärder som 
bäst klargör eller kommenterar skillnaden mellan tillåtna och förbjudna regler. 
  

5.2 Diskriminerande regler 
Lagstiftningen i medlemsstaterna kan föreskriva diskriminerande bestämmelser i 
förhållande till medborgare i andra medlemsstater. Även egna medborgare som har 
använt sig av rätten till fri rörlighet kan få en nackdel på grund av en viss nationell 
bestämmelse. Frågan om diskriminering aktualiseras när särbehandling förekommer. 
Avsikten med en viss regel saknar betydelse för bedömningen huruvida den aktuella 
bestämmelsen anses vara diskriminerande.192 Det relevanta är vilken effekt en viss regel 
får på personerna. I följande rättsfall har EG-domstolen bedömt huruvida nationella 
regler har varit diskriminerande. Vid diskriminerande regler har även frågan om 
rättfärdigande behandlats.  
 
Två områden kan vara mer problematiska för personer som vill arbeta i andra 
medlemsstater än de själva är medborgare i. Dels är det tillträdet till arbetsmarknaden, 
något som borde göras så lätt som möjligt, dels arbetstagares rätt till sociala förmåner i 
värdmedlemsstaten. Visserligen finns det regler som underlättar för unionsmedborgare 
att hitta ett arbete i andra medlemsstater193 men likväl finns det nationella regler som 
hindrar den enskilde att utöva rätten till fri rörlighet.  
 
Det har nämnts tidigare i uppsatsen att medlemsstaterna inte får föreskriva att en 
arbetssökande, som efter tre månaders vistelse i en annan medlemsstat inte har lyckats 
hitta något arbete, är skyldig att lämna landet. En sådan regel strider mot 
gemenskapsrätten. Även om det saknas närmare rättsregler om en tidsfrist för 
arbetssökande har domstolen fastställt att en sådan tidsfrist skall vara rimlig.194 Tillträde 
till arbetsmarknaden kan exempelvis försvåras genom krav på ett visst tillstånd. Frågan 
om arbetstagares rätt till sociala förmåner kan avse socialbidrag i de fall lönen inte når 
samma nivå som existensminimum i värdlandet195 eller i form av studiebidrag när den 
migrerande arbetstagare börjar studera har reglerats av EG-domstolen196.  
                                                           
191 Härmed avser jag förbudet mot all diskriminering, så som det uttrycks i artikel 39 EG. 
192 Van der Mei, P., s. 75. 
193 Se artikel 4-6 i rådets förordning (EEG) 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom gemenskapen, EGT L 257, 19.10.1968.  
194 Mål C-292/89, The Queen mot Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, 
REG 1991, s. I-745, se även avsnitt 4.5 Arbetssökande i denna uppsats. 
195 Mål 139/85, R.H. Kempf mot Staatssecretaris van Justitie, REG 1986, s. 1741. 
196 En tidigare arbetsstagare kan erhålla studiebidrag under förutsättningen att det finns ett samband 
mellan det tidigare förvärvsarbetet och de aktuella studierna, se mål 39/86 Sylvie Lair mot universität 
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Artikel 7.2 i förordning 1612/68 föreskriver en migrerande arbetstagare samma sociala 
och skattemässiga förmåner som landets egna medborgare. Denna artikel har vid flertal 
tillfällen tolkats av EG-domstolen, som efter tillkomsten av begreppet 
unionsmedborgare, har utvidgat denna likabehandlingsprincip att i princip omfatta 
arbetssökande.197 De rättsfall som jag nedan redogör för handlar om migrerande 
arbetstagares tillträde till en anställning, och om deras rätt till samma sociala förmåner 
som landets egna arbetstagare har. 
  

5.2.1 Allúe och Coonan 
Målet Allúe och Coonan198 handlar om universitetslektorer i främmande språk vars 
anställningsavtal var tidsbegränsade, med möjlighet till förnyelse. Anställningsavtal 
med övriga lärare var inte tidsbegränsade. Den nationella bestämmelsen föreskrev att 
anställningsavtalet inte kunde förlängas utöver det läsår som det hade ingåtts för, dock 
var förlängning möjlig varje år under en tid av högst fem år. Den viktigaste delen av 
målet för denna uppsats är huruvida den nationella bestämmelsen var fördragsenlig. 
 
Domstolen hade i ett tidigare mål fastställt att sådana bestämmelser strider mot 
gemenskapsrätten. Anledningen till detta var att endast 25 % av lektorerna i främmande 
språk var italienska medborgare. Därmed var bestämmelsen främst riktad till 
arbetstagare som var medborgare i andra medlemsstater. Effekten av denna regel kan 
sägas vara indirekt diskriminerande – trots att den tillämpades oberoende av 
personernas nationalitet var det huvudsakligen migrerande arbetstagare som drabbades 
av denna. Enligt rättspraxis förbjuds varje form av indirekt diskriminering som genom 
tillämpning av andra särskiljande kriterier faktiskt leder till samma resultat som 
diskriminering på grund av nationalitet.199 Tolkningen av det tidigare domslutet hade 
avgörande betydelse för den aktuella tvisten.  
 
Den italienska regeringen motiverade den aktuella bestämmelsen med behovet av 
undervisning och de medel universitetet förvaltade över. Domstolen godtog denna 
motivering men ansåg att åtgärder som vidtas för att säkerställa en god förvaltning av 
universiteten måste vara lämpliga och nödvändiga för att uppnå det avsedda målet.200 
Domstolen fann att avtal som uppfyllde ett bestående undervisningsbehov skulle ingås 
på obestämd tid i likhet med övriga lärare. Vid minskat undervisningsbehov skulle 
däremot övertalig personal sägas upp för att anpassa till de nya förhållandena. En sådan 
åtgärd ansågs av domstolen vara mindre restriktiv än att ingå avtal endast ett år i taget, 
något som dessutom medför en osäkerhetsfaktor för de berörda personerna.  
 
 
 
                                                                                                                                                                          
Hannover, REG 1988, s. I-3161, 413/01, Franca Ninni-Orasche mot Bundesminister für Wissenschaft, 
Verkehr und Kunst, REG 2003, s. I-13187, p. 35.  
197 Mål C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and Pensions, REG 2004, s. I-
2703. 
198 Förenade målen C-259/91, 331/91 och C-332/91, Pilar Allúe och Carmel Mary Coonan m.fl. mot 
Università degli studi di Venezia och Università degli studi di Parma, REG 1993, s. I-4309. 
199 Ibid., p. 11 och mål 41/84, Pietro Pinna mot Caisse d´allocations familiales de la Savoie, REG 1986, s. 
1. 
200 Ibid., mål Allúe och Coonan, p. 14-15. 
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Analys 
Den berörda bestämmelsen påverkade utan tvekan migrerande arbetstagare i större 
utsträckning än landets egna medborgare eftersom större delen av universitetslektorer i 
främmande språk var från andra länder. Den motivering som italienska regeringen 
angav vara grunden till bestämmelsen var legitimt i sig. Det kan inte utelämnas att det 
endast var universitetslektorer i främmande språk som berördes av det tidsbegränsade 
anställningsavtalet eftersom avtalen gällde på obestämd tid för de övriga lärarna. 
Således var det uppenbarligen en fråga om indirekt diskriminering. God förvaltning av 
universiteten kunde uppnås med mindre restriktiva åtgärder. Av den anledningen kunde 
den berörda bestämmelsen inte rättfärdigas utan denna ansågs vara oförenlig med 
gemenskapsrätten. 
 
Allùe och Coonan handlar om bestämmelser som har resulterat i en faktisk 
särbehandling av migrerande arbetstagare samtidigt som det kunde fastställas att den 
nationella regeln tillämpades huvudsakligen på dessa. I följande mål O´Flynn har 
domstolen utgått från den möjliga effekten av den berörda bestämmelsen och risken att 
det är personer som är medborgare i andra medlemsstater som drabbas i högre 
utsträckning. 
  

5.2.2 O’Flynn 
I målet O’Flynn201 tolkade EG-domstolen arbetstagares rätt till likabehandling avseende 
sociala förmåner. O’Flynn var en irländsk medborgare som sedan länge hade jobbat i 
Storbritannien och vid tidpunkten för tvisten vistades i landet såsom före detta 
arbetstagare. Efter att hans son hade avlidit i Storbritannien och begravningen hade ägt 
rum i Irland, ansökte O’Flynn om begravningsersättning. Ansökan avslogs och beslutet 
motiverades med att utbetalningen endast kunde beviljas om begravningen hade ägt rum 
i Storbritannien. O’Flynn överklagade och till sin rätt åberopade han att bestämmelserna 
var indirekt diskriminerande på grund av sin territoriella karaktär och att migrerande 
arbetstagare kunde uppfylla detta villkor i mindre utsträckning.  
 
Domstolen konstaterade att begravningsersättning var en social förmån i den mening 
som avses i artikel 7.2 i förordning 1612/68 och att migrerande arbetstagare har samma 
rätt till denna som arbetstagare som är medborgare i landet. Med hänvisning till tidigare 
rättspraxis anser domstolen det fastställt att likabehandlingsprincipen som är inskriven i 
artikel 39 EG samt artikel 7 i förordning 1612/68 ”inte endast hindrar uppenbar 
diskriminering, på grund av nationalitet utan även alla dolda former av diskriminering 
som med tillämpning av andra urskiljningskriterier faktiskt leder till samma resultat.”202 
Domstolen fann att det fanns skäl att anse att migrerande arbetstagare påverkades i 
högre grad eftersom det uppställda villkoret lättare kunde uppfyllas av landets egna 
medborgare. Det ansågs vara tillräckligt med ett fastställande om att bestämmelsen 
innebar en risk för att migrerande arbetstagare drabbades i högre grad.203 Domstolen 
uttalade även om rättfärdigande som ansågs vara möjligt ”om bestämmelserna 
                                                           
201 Mål C-237/94, John O’Flynn mot Adjudication Officer, REG 1996, s. I-2617, p. 17. 
202 Ibid., p. 17, se även mål 152/73, Giovanni Maria Sotgiu mot Deutsche Bundespost, REG 1974, s. 153, 
p. 11 med hänvisning till femte stycket i ingressen till förordning 1612/68 som kräver att lika behandling 
av arbetstagare säkerställs ”både praktiskt och juridiskt”, C-111/91, Europeiska gemenskapernas 
kommission mot Storhertigdömet Luxemburg, REG 1993, s. I-817, p. 9.  
203 Se O’Flynn, p. 18, 21.  
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grundades på objektiva hänsyn, som är oberoende av de berörda arbetstagares 
medborgarskap, och som står i proportion till det syfte som eftersträvas med de 
nationella bestämmelserna.”204 Det aktuella villkoret ansågs dock gå utöver det som var 
nödvändigt. I stället för det aktuella villkoret hade Storbritannien kunnat begränsa 
ersättningen till ett schablonmässigt belopp eller ett skäligt belopp som motsvarade 
kostnaderna för en normal begravning inom landet. 
 
Analys 
I O’Flynn kan EG-domstolen sägas sammanfatta vad som måste vara uppfyllt för att det 
skall vara fråga om indirekt diskriminering. Således anses såsom indirekt 
diskriminerande sådana bestämmelser som tillämpas oberoende medborgarskapet, men 
som väsentligen eller till större delen drabbar migrerande arbetstagare, samt sådana som 
lättare kan uppfyllas av egna medborgare.205 En sådan beskrivning av diskriminerande 
bestämmelser lämnar ett relativt litet utrymme för bestämmelser som kan undgå 
diskrimineringsförbudet. Detta särskilt med tanke på att migrerande arbetstagare inte 
faktiskt behöver påverkas i högre grad utan det är tillräckligt att en sådan risk finns samt 
att efter fastställandet av att diskriminering verkligen förekommer, måste den nationella 
bestämmelsen rättfärdigas för att vara tillåten. 
 
Motiveringen med objektiva hänsyn torde vara ett sätt att uttrycka kravet på att 
bestämmelsen skall vara befogad med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.206 Dels 
ställer EG-domstolen höga krav på vilka intressen som anses vara mer skyddsvärda än 
den grundläggande rättigheten till fri rörlighet, dels görs det en bedömning om detta 
intresse kan skyddas på ett annat, mindre restriktivt, sätt. Vid bedömningen av huruvida 
bosättningskravet var rättfärdigat fann domstolen att det fanns mindre restriktiva medel 
som kunde ge samma resultat. De mindre restriktiva medel skulle förhindra att 
migrerande arbetstagare särbehandlas eller påverkas i högre grad än landets egna 
medborgare. Av denna anledning kunde den nationella bestämmelsen inte anses vara 
förenlig med gemenskapsrätten. 
  

5.2.3 D’Hoop 
Målet D´Hoop207 handlar om en belgisk medborgare som fick avslag på ansökan om 
särskild arbetslöshetsersättning eftersom hon hade avslutat sina gymnasiestudier i en 
annan medlemsstat.  
 
Generaladvokaten Geelhoed inleder sitt förslag med att fastställa att D’Hoop har blivit 
utsatt för en oberättigad diskriminering på grund av nationalitet eftersom bidraget 
vägrades endast på grund av att hon hade använt sig av rätten till fri rörlighet.208 Frågan 
var huruvida D’Hoop kunde åberopa gemenskapsreglerna om fri rörlighet för 
arbetstagare för att erhålla det aktuella bidraget. Såväl generaladvokaten som EG-
domstolen fastställde att D’Hoop inte kunde anses vara arbetstagare i 
                                                           
204 Se O’Flynn, p. 19. 
205 Se O’Flynn, p. 18.  
206 Se förslag till avgörande av generaladvokaten Lenz föredraget den 21 mars 1996, mål C-237/94, REG 
1996, s. I-2617, p. 33; den nämnda bestämmelsen skulle endast vara förenlig med fördraget om den var 
befogad med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.   
207 Mål C-224/98, Marie-Nathalie D’Hoop mot Office national de I’emploi, REG 2002, s. I-6191. 
208 Se förslag till avgörande av generaladvokat Geelhoed föredraget den 21 februari 2002, mål C-224/98, 
REG 2002, s. I-6191, p. 4. 
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gemenskapsrättslig mening eftersom hon sökte sitt första arbete. D’Hoop kunde heller 
inte åberopa rättigheter som arbetstagares familjemedlemmar har eftersom hennes 
föräldrar bodde kvar i Belgien under den tid som hon avlutade sina gymnasiestudier i 
Frankrike. Nästa fråga var huruvida reglerna om unionsmedborgarskapet påverkade 
bedömningen. EG-domstolen har i sin tidigare praxis fastställt att unionsmedborgare 
som befinner sig i samma ställning inom ramen för fördragets materiella 
tillämpningsområde skall kunna få samma behandling i rättsligt hänseende, detta 
oberoende av nationalitet och de befintliga undantagen i fördraget.209  
 
Enligt EG-domstolen var det oförenligt med rätten till fri rörlighet att behandla D’Hoop 
på ett mindre förmånligt sätt än vad som hade varit fallet om hon inte hade använt sig av 
rätten till fri rörlighet.210 Steg ett i följande bedömning var huruvida den nationella 
regeln var hindrande för den fria rörligheten. Regeln ansågs utgöra ett hinder för den 
fria rörligheten, eftersom medborgare missgynnades endast på grund av att de hade 
använt sig av sin rätt till fri rörlighet för att studera i en annan medlemsstat.211 Steg två 
var bedömning huruvida ett sådant hinder kunde rättfärdigas. Enligt domstolen kan en 
sådan regel motiveras endast om det är grundat på objektiva hänsyn som är oberoende 
av de berörda personernas nationalitet och som står i proportion till det legitima syfte 
som eftersträvas med denna.212 Det ansågs legitimt i sig att medlemsstaten vill 
säkerställa ett faktiskt samband mellan personen som ansöker om en sådan 
arbetslöshetsersättning och den aktuella geografiska arbetsmarknaden. D’Hoop var en 
belgisk medborgare som hade varit bosatt i Belgien innan hon åkte till Frankrike för att 
avsluta sina gymnasiestudier och hon återvände till Belgien samt studerade vid ett 
belgiskt universitet innan hon ansökte om den aktuella arbetslöshetsersättningen. Det 
uppställda kravet avseende gymnasiestudier resulterade i att dessa omständigheter hade 
lämnats utan hänsyn. Således gick villkoret utöver vad som var nödvändigt för att uppnå 
det eftersträvade målet.  
 
Analys 
Målet skiljer sig från tidigare rättsfall avseende migrerade personernas rätt till 
arbetslöshetsersättning.213 Innan begreppet unionsmedborgarskap infördes i 
gemenskapsrätten var arbetssökandes rättigheter mer begränsade. De senaste rättsfallen 
avseende arbetssökandes rätt till arbetslöshetsersättning tyder på en ändring av 
rättspraxis och tyder på att det är begreppet unionsmedborgarskap som har utvidgat 
arbetssökandes rättigheter i värdlandet. 
 
Generaladvokaten Geelhoed och EG-domstolen kom fram till samma slutsats men på 
olika grunder. Utgångspunkten i bådas ställningstagande var att den nationella 
bestämmelsen missgynnade D´Hoop endast av den anledningen att hon hade använt sig 
av rätten till fri rörlighet för att studera i en annan medlemsstat. Geelhoed fann att 
D´Hoop kunde åberopa diskrimineringsförbudet i artikel 12 EG eftersom hon som 
                                                           
209 Mål 184/99, Rudy Grzelczyk mot Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, REG 
2001, s. I-6193, p. 31. 
210 Mål C-224/98, Marie-Nathalie D’Hoop mot Office national de I’emploi, REG 2002, s. I-6191, p. 30, 
samt p. 39 i generaladvokatens förslag till målet.  
211 Ibid., p. 34. 
212 Ibid., p. 38. 
213 Jfr med mål 316/85, Centre public d’aide sociale de Courcelles v Marie-Christine Lebon, ECR 1987, 
p. 2811. 
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unionsmedborgare hade blivit föremål för diskriminering på grund av nationalitet.214 
EG-domstolen däremot utgick från bestämmelserna för unionsmedborgare och 
fastställde att dessa har rätt till samma behandling i rättsligt hänseende vid utövandet av 
rätten till fri rörlighet.215 Av den anledningen ansåg domstolen att det var oförenligt 
med rätten till fri rörlighet att medlemsstaten behandlar sina medborgare som har använt 
sig av rätten till fri rörlighet mindre förmånligt än vad som hade varit fallet om hon inte 
hade använt sig av rättigheter som föreskrivs i fördraget. Eftersom särskiljning sker på 
grund av att personen har utnyttjat sig av den fria rörligheten och inte på grund av 
nationalitet kan generaladvokatens förslag vara lite missvisande. Det faktum att 
domstolen verkade tycka att det var frågan om icke-diskriminerande hinder för den fria 
rörligheten och inte diskriminering har uppmärksammats i doktrinen216 och styrkes av 
det faktum att ordet diskriminering aldrig förekom i domstolens bedömning. 
 
Ännu en gång kan domstolen sägas ha utgått från den tolkning som innebär att den fria 
rörligheten garanteras och skyddas på bästa sätt. Domstolen uttalade att dessa rättigheter 
inte kunde ”få full verkan om en medborgare i en medlemsstat kan avskräckas från att 
utöva dem på grund av att hinder, bestående av regler som är till nackdel för honom på 
grund av att han utövat dessa rättigheter, uppställs när han återvänder till sitt 
ursprungsland”.217 En liknande motivering förekommer även i andra rättsfall som 
handlar om icke-diskriminerande bestämmelser.218 
 
I fallet ser man att domstolen tillämpar en extensiv tolkning av rätten till fri rörlighet. 
Visserligen var det bestämmelserna om unionsmedborgarskapet som låg till grund för 
domslutet men rättsfallet är ändå relevant att redogöra för. Det är relevant eftersom 
målet dels handlar om gränsen mellan diskriminerande och icke-diskriminerande 
bestämmelser samt om rättfärdigande av hinder för den fria rörligheten, dels om en 
arbetssökande som missgynnas i sitt eget hemland på grund av att hon har använt sig av 
rätten till fri rörlighet. 
 

5.2.4 Collins 
Målet219 handlar om Collins som hade såväl amerikanskt som irländskt medborgarskap 
tillbringade dels en termin av sina universitetsstudier, dels en period på cirka tio 
månader i Storbritannien. Den andra perioden av vistelsen hade han tillfälliga 
deltidsarbeten i barer och inom säljsektorn. Därefter lämnade han Förenade kungariket 
men återvände 17 år senare för att söka arbete. Collins ansökte om bidrag till 
arbetssökande och hans ansökan avslogs. Beslutet motiverades av att Collins inte var 
permanent bosatt i landet och därför saknade en nödvändig koppling till landet. Ett 
förhandsavgörande begärdes av EG-domstolen.  
 
                                                           
214 Se förslag till avgörande av generaladvokaten Geelhoed  i målet D´Hoop, p. 46, 54 och 57. 
215 Se målet D´Hoop, p. 34-35. 
216 Se van der Mei, P., 206-207. 
217 Se målet D´Hoop, p. 31.  
218 Se mål C-19/92, Dieter Kraus mot Land Baden-Württemberg, REG 1993, s. I-1663, p. 16-17, C-18/95, 
F.C. Terhoeve mot Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland, REG 
1999, s. I-345, p. 36-41. 
219 Mål C-138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and Pensions, REG 2004, s. I-
2703. 
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Såväl EG-domstolen som generaladvokaten framhöll den skillnad som görs vid 
tillämpningen av förordning 1612/68. Nämligen i avdelning I i första delen av 
förordningen, som omfattar artiklarna 1-6, har begreppet arbetstagare fått en vidare 
räckvidd än i avdelning II, som omfattar artiklarna 7-9, och där det nämnda begreppet 
endast avser personer som redan inträtt på arbetsmarknaden.220 Den skillnaden har varit 
betydelsefull för målet. Huvudregeln är att artikel 7.2 avseende arbetstagarens rätt till 
likabehandling när det gäller sociala och skattemässiga förmåner inte omfattar en person 
som söker arbete och därmed inte har inträtt på arbetsmarknaden i värdmedlemsstaten. 
Domstolen fann att räckvidden av likabehandlingsprincipen för arbetssökande måste 
tolkas mot bakgrund av andra bestämmelser i gemenskapsrätten. Den brittiska 
lagstiftningen innehöll ett villkor avseende stadigvarande bosättning. Domstolen 
fastställde att ett dylikt villkor lättare kan uppfyllas av statens egna medborgare och 
medför en nackdel för de medborgare i andra medlemsstaterna som utnyttjar rätten till 
fri rörlighet och förflyttar sig i syfte att söka arbete i andra medlemsstater. Med andra 
ord var det fråga om indirekt diskriminering, något som aldrig uttryckligen fastställdes i 
domslutet men väl framgick av generaladvokatens förslag.221 
 
Analys 
Den ifrågavarande formen av indirekt diskriminering var enligt generaladvokaten 
berättigad för att undvika så kallad social turism, som innebär att personer flyttar för att 
åtnjuta icke avgiftsfinansierade förmåner i andra medlemsstater, och för att förebygga 
missbruk. Domstolen fortsatte med frågan huruvida ett sådant villkor kunde rättfärdigas. 
Det aktuella kravet kunde rättfärdigas, så som domstolen uttrycker sig – ”… om det är 
grundat på objektiva hänsyn som är oberoende av de berörda personernas nationalitet 
och som står i proportion till det syfte som eftersträvas med de nationella 
bestämmelserna.”222 Det ansågs vara legitimt att en medlemsstat inte beviljar 
socialbidrag innan det har fastställts att det finns ett faktiskt samband mellan den 
arbetssökande och den geografiska arbetsmarknaden. Ett sådant samband anses 
emellertid vara styrkt av det faktum att personen i fråga verkligen har sökt arbete i den 
aktuella medlemsstaten. Bosättningskravet som föreskriver en viss tid får inte innehålla 
längre tidsfrist än vad som är nödvändigt för att den nationella myndigheten skall kunna 
försäkra sig om att personen verkligen söker arbete på värdlandets arbetsmarknad. 
Domstolen fastställde även att tillämpningen av villkoret måste styras av klara och i 
förväg kända kriterier, och att det skall finnas möjlighet att föra talan mot beslutet.223 
Ett sådant uttalande kan ses som ett krav på kravet att rättssäkerhet för de berörda 
personerna skall beaktas för att en rättsregel skall kunna rättfärdigas.  
 
I detta fall klarade regeln inte proportionalitetsprincipen – regeln var berättigad men det 
fanns mindre restriktiva medel för att uppnå det avsedda målet. Generaladvokaten 
uttalade att gemenskapsrätten inte på sitt nuvarande utvecklingsstadium kräver att en 
social förmån utbetalas till en arbetssökande om denne saknar anknytning till landet och 
dess arbetsmarknad.224 Detta uttryck ger upphov till frågan huruvida rättspraxis kan 
förändras i framtiden. Det är dock något som man endast kan spekulera om. Svaret på 
denna fråga är beroende av samarbetets utveckling i gemenskapen. I Collins gjorde 
                                                           
220 Se förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 10 juli 2003, mål C-
138/02, REG 2004, s. I-2703, p. 24 och 26, samt målet Collins, p. 32.  
221 Ibid., förslag till avgörande av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer, p. 74. 
222 Ibid., p. 66. 
223 Se målet Collins, p. 72.  
224 Se förslag till avgörande av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer, p. 77. 
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domstolen en befogad avvägning mellan fri rörlighet för personer och intressen som kan 
rättfärdiga en särbehandling. 
  

5.2.5 Ioannidis 
Målet Ioannidis225 handlande om en grekisk medborgare som efter en avslutad 
gymnasieutbildning anlände till Belgien där han läste till sjukgymnast. Efter dessa 
studier var han arbetslös i några månader och därefter påbörjade han en betald 
utbildning avseende hörselrehabilitering i Frankrike. Under sin tid i Frankrike arbetade 
Ioannidis på ett vårdföretag. Efter studierna återvände han till Belgien och ansökte om 
särskild arbetslöshetsersättning. Den belgiska lagstiftningen föreskrev att beviljandet av 
den särskilda arbetslöshetsersättningen för en person som hade genomfört 
gymnasieutbildningen i en annan medlemsstat var beroende av huruvida denna 
utbildning ansågs likvärdig med motsvarande utbildning i Belgien. Dessutom skulle 
personens föräldrar, vid tidpunkten för ansökan, vara i Belgien bosatta arbetstagare 
enligt artikel 39 EG. Trots att Ioannidis utbildning ansågs vara likvärdig med den 
belgiska gymnasieutbildningen, och därmed uppfyllde han kraven för 
arbetslöshetsersättningen, avslogs ansökan med motiveringen att han inte hade avslutat 
sin gymnasieutbildning i Belgien.  
 
EG-domstolen började sin bedömning med att erinra om att medborgare som söker 
anställning i en annan medlemsstat omfattas av artikel 39 EG och har rätt till 
likabehandling enligt artikel 39.2 EG. Med hänvisning till fallet Collins uttalade 
domstolen att det längre inte är möjligt att utesluta en ekonomisk förmån som är avsedd 
att underlätta tillträdet till arbete på en medlemsstats arbetsmarknad från artikel 39.2.226 
Domstolen konstaterade att det fanns en skillnad i behandlingen mellan medborgare 
som hade avslutat sin gymnasieutbildning i Belgien och medborgare som hade erhållit 
ett slutbetyg i en annan medlemsstat. En sådan särbehandling resulterar i att de 
uppställda villkoren lättare kan uppfyllas av belgiska medborgare och utgör därmed 
indirekt diskriminering. Nästa fråga som domstolen tog ställning till var huruvida den 
nationella bestämmelsen kunde rättfärdigas. En sådan särbehandling kan endast 
rättfärdigas ”om den grundas på objektiva hänsyn, som är oberoende av de berörda 
personernas nationalitet, och som står i proportion till det syfte som eftersträvas med 
de nationella bestämmelserna.”227 Domstolen fann det legitimt att kräva en koppling 
mellan personen i fråga och den geografiska arbetsmarknaden. Domstolen ansåg att den 
faktiska kopplingen kunde bevisas även om personen inte för sin försörjning var 
beroende av i den medlemsstaten bosatta migrerande arbetstagare. Således ansågs de 
uppställda villkoren gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade 
målet och stred mot artikel 39 EG.  
 
Analys 
Den nationella bestämmelsen i målet Ioannidis var densamma som gav upphov till 
frågan huruvida det var frågan om en diskriminerande regel i målet D´Hoop. Det fanns 
dock en skillnad i omständigheterna – i D’Hoop var det en belgisk medborgare som 
särbehandlades på grund av att hon hade använt sig av rätten till fri rörlighet medan i 
                                                           
225 Mål C-258/04, Office national de l´emploi mot Ioannis Ioannidis, ännu ej publicerad i 
rättsfallssamlingen. 
226 Ibid., p. 22. 
227 Ibid., p. 29. 
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Ioannidis var det fråga om en unionsmedborgare som sökte sin första anställning i 
värdmedlemsstaten. Till skillnad från generaladvokaten Colomers förslag att artikel 12 
EG var tillämplig i målet Ioannidis utgick EG-domstolen från artikel 39 EG. 
 
Avslag på ansökan om den särskilda arbetslöshetsersättningen hade motiverats i båda 
fallen med att personerna i fråga hade erhållit gymnasieutbildningen i en annan 
medlemsstat än Belgien. Detta trots det faktum att de utomlands erhållna utbildningarna 
ansågs vara likvärdiga med motsvarande utbildning i Belgien. I målet D’Hoop var det 
nästan klart att hon skulle få rätt till arbetslöshetsersättning. D´Hoop var belgisk 
medborgare som hade varit bosatt i Belgien förutom den period under vilken hon 
studerade i Frankrike och hennes gymnasieutbildning var likvärdig med den belgiska. 
Dessutom studerade hon vid ett belgiskt universitet innan hon blev arbetslös och 
ansökte om arbetslöshetsersättning. Dessa omständigheter lämnades utan hänsyn vid 
beslutsfattandet hos de nationella myndigheterna. Den nationella regleringen ställde 
krav som kunde hindra den fria rörligheten medan tillämpningen av denna medförde en 
nackdel för personer som hade använt sig av rätten till fri rörlighet. Bestämmelsen 
kunde inte rättfärdigas, eftersom det villkoret att personen skall ha en avslutad 
gymnasieutbildning i Belgien för att erhålla den särskilda arbetslöshetsersättningen 
ansågs vara alltför allmänt hållet och kategoriskt.228 Villkoret ansågs, med all rätt, gå 
utöver vad som var nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet.  
 
I Collins och Ioannidis kunde dessa uppställda villkor lättare uppfyllas av inhemska 
medborgare – det var en fråga om en särbehandling och därför krävdes det ett 
rättfärdigande av de nationella reglerna för att dessa inte skulle strida mot 
gemenskapsrätten. Medan i D’Hoop ansågs de nationella reglerna vara diskriminerande 
på grund av nationalitet eftersom dessa medförde dels att vissa nationella medborgare 
skulle missgynnas endast på grund av att de hade använt sig av sin rätt till fri rörlighet, 
dels kunde reglerna avskräcka medborgare från att utöva denna rätt. 
 
Kriterier som var nödvändiga för ett rättfärdigande av de nationella bestämmelserna var 
desamma såväl i D’Hoop, Collins som i Ioannidis. De uppställda villkoren kunde endast 
motiveras om de var grundade på objektiva hänsyn som var oberoende av de berörda 
personernas nationalitet och som stod i proposition till det syfte som eftersträvas med 
de nationella bestämmelserna.229 Det som är gemensamt för de presenterade rättsfallen 
är att de uppställda villkoren har ansetts vara legitima i sig. I samtliga fallen har dessa 
dock gått utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet. 
 
Kravet att en regel skall vara grundad på objektiva hänsyn torde ha samma innebörd 
som i kravet på tvingande hänsyn i allmänintresset. Tvingande hänsyn i allmänintresset 
förutsätter att det finns ett nationellt intresse som är mer skyddsvärt än den 
grundläggande rätten till fri rörlighet. I de ovan beskrivna rättsfallen ansågs ett faktiskt 
och verkligt samband mellan en arbetssökande och den geografiska arbetsmarknaden 
uppfylla kravet på objektivt hänsyn, även kallat för tvingande hänsyn i allmänintresset.  
 
                                                           
228 Se D’Hoop, p. 39, samt Ioannidis, p. 31.  
229 Se D´Hoop, p. 36, Collins, p. 66 samt Ioannidis, p. 29.  
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5.3 Icke-diskriminerande regler 
Huvudregeln är att personer skall kunna röra sig fritt inom gemenskapen. Av tidigare 
framställning har det framgått att EG-domstolen har, utöver nationella bestämmelser 
som är diskriminerande, förbjudit icke-diskriminerande regler som hindrar den fria 
rörligheten. Nationella regler som hindrar den fria rörligheten utan att klara 
”rättfärdigandetestet” utgör förbjudna begränsningar och omfattas av 
diskrimineringsförbudet i artikel 39 EG.230 
  

5.3.1 Kraus 
Som det tidigare har nämnts är rättfärdigandegrunderna desamma vid indirekt 
diskriminering och icke-diskriminerande regler som hindrar den fria rörligheten. Målet 
Kraus231 är ett exempel på gränsdragningen mellan nationella regler som är indirekt 
diskriminerande och sådana som avses vara icke-diskriminerande. Fallet handlade om 
nationella bestämmelser som föreskriver att egna medborgare skall inhämta tillstånd 
från en behörig myndighet för att kunna använda akademiska titlar som erhållits i en 
annan medlemsstat. Användandet av en sådan titel utan tillstånd medförde straffansvar i 
form av fängelse i högst ett år eller böter. Kraus studerade juridik i Tyskland och efter 
sin första statliga examen i juridik åkte han till Storbritannien för att studera där. Efter 
att ha erhållit den akademiska titeln ”Master of Laws” återvände han till hemlandet och 
begärde den berörda myndigheten få bekräftat att det inte förelåg några hinder mot att 
han använde denna titel i Tyskland. Myndigheten krävde att Kraus skulle skicka in en 
formell ansökan om ett dylikt tillstånd. Kraus bestred kravet med motiveringen att ett 
sådant tillstånd utgjorde hinder för den fria rörligheten och även diskriminering 
eftersom ett dylikt tillstånd inte krävdes för examensbevis som var utfärdade i Tyskland.  
 
EG-domstolen fastställde att vid avsaknad av harmoniserade villkor när det gäller rätten 
att åberopa examensbevis som har erhållits efter doktorandstudier vid universitet i andra 
medlemsstater, är medlemsstaterna själva behöriga att utfärda nationella bestämmelser. 
Dessa bestämmelser får dock inte utgöra ett hinder för att faktiskt utöva de 
grundläggande friheter som garanteras i fördraget.232 Domstolen fastställde att artikel 48 
EG-fördraget (numera artikel 39 EG) utgör hinder ”för varje nationell åtgärd hänförlig 
till villkoren för användande av en kompletterande akademisk titel som förvärvats i en 
annan medlemsstat, för det fall en sådan åtgärd, även om den tillämpas utan 
diskriminering med avseende på nationalitet, kan göra det svårare eller mindre attraktivt 
för gemenskapens medborgare, däribland medborgarna i den medlemsstat som vidtar 
åtgärden, att utöva de grundläggande friheter som garanteras i fördraget.”233 
 
Efter fastställandet av att de nationella reglerna stred mot artikel 39 EG fortsatte 
domstolen med att redogöra för vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att sådana 
bestämmelser skall kunna rättfärdigas. Rättfärdigande ansågs vara möjligt om reglerna 
hade ett legitimt syfte som var förenligt med fördraget och berättigat av hänsyn till 
allmänintresset. Likaså krävdes att proportionalitetsprincipen har tagits hänsyn till, dvs. 
tillämpningen av de nationella reglerna skulle vara sådan att den garanterar uppfyllandet 
av det syfte de har och inte överskrider vad som krävs för att uppnå detta. Den 
                                                           
230 Se även White, R., s. 203. 
231 Mål C-19/92, Dieter Kraus mot Land Baden-Württemberg, REG 1993, s. I-1663.  
232 Ibid., p. 27-28.  
233 Ibid., p. 32. 
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nationella lagstiftningen motiverades av behovet av att skydda allmänheten mot en 
vilseledande användning av akademiska titlar som var utfärdade utanför landet. Behovet 
av att skydda allmänheten ansågs vara ett legitimt intresse och det nämnda kravet på 
tillstånd ansågs förenlig med fri rörlighet för personer. Dock endast om syftet var att 
kontrollera att examensbeviset ”har utfärdats i laga ordning, förfarandet är lättillgängligt 
och inte förenat med betalning av orimligt höga avgifter”234. Dessutom skall kravet på 
rättssäkerhet uppfyllas genom att ett nekande svar kan bli föremål för en rättslig 
prövning samt att personen som ansöker om tillstånd skall få veta på vilka grunder 
beslutet har fattats.  
 
Analys 
Det är ostridigt att den aktuella bestämmelsen missgynnade personer som hade använt 
sig av rätten till fri rörlighet. Detta oberoende om man ser på egna medborgare som 
hade studerat i andra medlemsstater eller icke-medborgare som hade erhållit ett 
examensbevis utanför Tyskland men därefter flyttat dit. Utan tvekan tillämpades regeln 
oberoende av nationalitet – det avgörande var om examensbeviset var utfärdat inom 
landets territorium. Ett sådant krav på tillstånd kan bidra till att personer inte åker till 
andra medlemsstater i syfte att studera eller omvänt; personer kan avstå från att söka ett 
arbete i landet om det är för komplicerat att få ett godkänt tillstånd. Således kan sådana 
regler göra det svårare att använda rätten till fri rörlighet eller hindra tillträdet till 
arbetsmarknaden och därför borde sådana regler var förbjudna om dessa inte kan 
rättfärdigas. Det faktum att de nationella reglerna tillämpas på ett icke-diskriminerande 
sätt talar för att reglerna skall vara tillåtna. Dock har de en begränsande effekt på den 
fria rörligheten – dels missgynnas personer som har utövat rätten till fri rörlighet, dels 
försvåras tillträdet till arbetsmarknaden för personer som avser att arbeta eller etablera 
sig i Tyskland. Därför anses reglerna strida mot gemenskapsrätten. De nationella 
reglerna kan dock rättfärdigas under förutsättning att dessa är berättigade med hänsyn 
till allmänintresset samt att syftet med de nationella reglerna inte kan uppfyllas med 
mindre restriktiva åtgärder. 
 
EG-domstolen hade i sin tidigare rättspraxis upplyst om eventuella 
rättfärdigandegrunder, såsom tvingande hänsyn i allmänintresset och kravet på de 
aktuella villkorens objektivitet samt proportionalitet.235 Detta framgår även av målet 
Choquet.236 Målet Choquet handlade om nationella bestämmelser i Tyskland som 
krävde att personer, som sedan mer än ett år var bosatta i landet, skulle införskaffa sig 
ett tyskt körkort. Frågan var huruvida en sådan bestämmelse var förenlig med fri 
rörlighet för arbetstagare. EG-domstolen fastställde att ett sådant krav inte i sig självt 
kunde betraktas som hinder för arbetstagares fria rörlighet. Däremot kunde 
tillämpningen av sådana regler kränka de i fördraget garanterade friheterna. Ett krav på 
nationellt körkort ansågs dock vara motiverat av trafiksäkerhet på allmänna vägar. 
Trafiksäkerheten är att se som tvingande hänsyn i allmänintresset, även om det inte sägs 
uttryckligen i domslutet. Domstolen fastställde att de nationella reglerna var förenliga 
med fördraget under förutsättning att villkor som föreskrivs i dessa om innehav av 
körkort, som har utfärdats av en annan medlemsstat, stod i proportion till det 
skyddsvärda intresset. Bestämmelser som föreskrev strängare krav än nödvändigt skulle 
falla under hinder som var förbjudna. 
                                                           
234 Ibid., p. 42 
235 Mål C-106/91, Claus Ramrath mot Justitieminister, REG 1992, s. I-3351, p. 29, 31, 32. 
236 Mål 16/78, Brottmålsförfarande mot Michel Choquet, REG 1978, s. 2293. 
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Kraus är ytterligare ett exempel på vilka rättfärdigandgrunder som kan godtas av EG-
domstolen. Dessutom visade målet, i likhet med Choquet, att det är tillräckligt med att 
de nationella reglerna utgör en olägenhet vid tillträdet till viss ekonomisk verksamhet 
för att dessa skall kunna strida mot rätten till fri rörlighet. I övriga fall krävs det att 
reglerna utgör ett absolut hinder för upptagande av aktiviteten i fråga.237 Det 
gemensamma för målen Kraus och Choquet är att de nationella reglerna gällde för 
samtliga personer förutom de som hade erhållit doktorandutbildningen respektive 
körkortet inom nationellt territorium. På så sätt var reglerna icke-diskriminerande 
samtidigt som dessa utgjorde olägenheter, och inte hinder, för de berörda personerna.238 
Det hade varit fråga om hinder om de uppställda villkoren uppställde krav som är 
orimliga. Men denna olägenhet som orsakades av reglerna var dock sådan att den kunde 
hämma den fria rörligheten och avskräcka medborgare från att utöva rätten att fritt röra 
sig inom unionen. Av domskälen kan man utläsa att kraven anses vara oförenliga med 
rätten till fri rörlighet om dessa medför begränsningar som inte står i proportion till det 
skyddsvärda intresset.239 Vilka kriterier, som måste vara uppfyllda, för att en nationell 
regel, som i sig hindrar den fria rörligheten, skall anses fördragsenlig har sammanfattats 
i målet Gebhard. 
 

5.3.2 Gebhard 
I Gebhard240 har EG-domstolen uttalat om nationella åtgärder som hindrar eller gör det 
mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheter som garanteras i fördraget. Målet 
handlade om en tysk advokat som öppnade en advokatbyrå i Italien. Det ansågs inte att 
Gebhard hade uppfyllt sina skyldigheter enligt en nationell lag genom att i Italien utöva 
en yrkesverksamhet av permanent karaktär från en egen advokatbyrå och genom att 
använda titeln ”avvocato”. Milanos advokatsamfund beslutade om 6 månaders 
avstängning från utövandet av yrkesverksamhet. Gebhard överklagade beslutet. Hans 
talan avsåg även det implicita avslaget på hans tidigare inlämnade ansökan om inträde i 
advokatsamfundet. Frågan var huruvida Gebhard omfattades av bestämmelserna om 
etableringsfrihet eller om tjänster. Enligt nationella regler kunde de av 
medlemsstaternas medborgare, som hade behörighet att utöva advokatyrket i sitt 
hemland, utöva yrkesverksamhet under en begränsad tid medan det var otillåtet att 
etablera en advokatbyrå.  
 
Domstolen fastställde att Gebhard omfattades av reglerna om etableringsfrihet, eftersom 
han utövade stadigvarande och kontinuerlig yrkesverksamhet i en annan medlemsstat. 
Italien argumenterade för att så inte var fallet och hänvisade till det faktum att Gebhard 
varken var medlem i en yrkesorganisation, advokatsamfundet i detta fall, eller att han 
utövade sin verksamhet med personer som var det. Domstolen godtog inte detta 
argument utan fastställde att ett sådant krav utgjorde ett villkor för att starta och utöva 
                                                           
237 Förslag till avgörande av generaladvokaten Fennelly föredraget den 16 september 1999, mål C-190/98, 
REG 2000, s. I-493, p. 28. 
238 Domstolen uttalade om att tillträdet till anställningen inte var beroende om ett tillstånd utfärdades men 
att detta kunde underlätta tillträdet till vissa yrken eller ekonomiska verksamheter, se målet Kraus, p. 18, 
20-21. 
239 Mål 16/78, Brottmålsförfarande mot Michel Choquet, REG 1978, s. 2293, p. 9., C-19/92, Dieter Kraus 
mot Land Baden-Württemberg, REG 1993, s. I-1663, p. 32. 
240 Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 
REG 1995, s. I-4165. 
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verksamheten. Huvudregeln är att medborgare från andra medlemsstater är skyldiga att 
uppfylla vissa särskilda kvalifikationskrav, avseende rätten att utöva en verksamhet, 
endast om sådana krav ställs för inhemska medborgare. Rätten att starta och utöva en 
viss verksamhet kan vara underkastad vissa bestämmelser om dessa ”motiveras av 
allmänintresset, som etiska regler och regler för organisation, kvalifikationer, tillsyn och 
ansvar”.241 Exempelvis kan det föreskrivas att utövandet av verksamheten är beroende 
av en viss kvalifikation, att personen i fråga innehar ett särskilt examensbevis eller 
tillhör en viss yrkesorganisation. Även villkor avseende användning av titlar tillåts.  
 
Analys 
Bestämmelser som får samma eller liknande effekt som den berörda nationella 
regleringen har en inskränkande effekt på fri rörlighet för personer. Trots dess 
begränsande effekt på den fria rörligheten kan dessa tillåtas, eftersom reglerna gäller 
såväl för statens egna medborgare som för personer som är medborgare i andra 
medlemsstater. Domstolen fastställde vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att en 
nationell bestämmelse skall tillåtas trots att denna kan hindra eller göra det mindre 
attraktivt att utöva rätten till fri rörlighet. Nationella regler som tillåts ”skall vara 
tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, de skall framstå som motiverade med 
hänsyn till ett trängande allmänintresse, de skall vara ägnade att säkerställa 
förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom dem och de skall inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.”242 Dessa villkor 
benämns vanligtvis såsom Gebhard-testet. 
 
En nationell regel som är föremål för Gebhard-testet skall tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt avseende personernas nationalitet. Testet kan tillämpas dels på 
indirekt diskriminerande regler243, dels på regler som är icke-diskriminerande. I 
doktrinen klassificeras inte den nationella bestämmelsen i Gebhard entydigt.244 Å ena 
sidan tillämpades regleringen oberoende av nationalitet medan å andra sidan påverkades 
medborgare från andra medlemsstater i högre utsträckning. Den lämpligare 
bedömningen torde vara att den berörda nationella regleringen skall anses vara icke-
diskriminerande. Den berörda regeln tillämpas oberoende av nationalitet men likväl 
hade regeln en hämmande effekt på den fria rörligheten. Därför skall en sådan regel 
anses vara förbjuden men denna kan tillåtas genom rättfärdigande testet. Sådana regler 
är tillåtna under förutsättning att de är grundade på tvingande hänsyn i allmänintresset. 
Dessutom skall proportionalitetsprincipen beaktas. I målet kan det även sägas att 
domstolen har valt en tolkning som är mest gynnsam för personers fria rörlighet inom 
gemenskapen. Att fastställa att den berörda bestämmelsen utgjorde hinder för den fria 
rörligheten medför ett bättre skydd för personer som flyttar sig inom gemenskapen i 
syfte att utöva ekonomisk verksamhet. 
                                                           
241 Ibid., p. 35. 
242 Ibid., p. 37. 
243 Detta eftersom en nationell regel inte behöver tillämpas olika avseende på nationalitet för att det skall 
vara fråga om indirekt diskriminering. En viss regel kan tillämpas icke-diskriminerande men ändå 
omfattas av indirekt diskriminering när det finns risk för att det är medborgare från andra medlemsstater 
som drabbas i högre utsträckning. Detsamma gäller för nationella bestämmelser som har en negativ effekt 
på arbetstagare från andra medlemsstater. 
244 Se Barnard, C., s. 257-258 om målen Kraus och Gebhard; att de nationella bestämmelserna i dessa 
mål hade kunnat ses som indirekt diskriminerande. Men att domstolen valde att fokusera på frågan om 
bestämmelserna hindrade tillträdet till marknaden eller utövandet av rätten till fri rörlighet. Denna 
problematik om målet Gebhard har även uppmärksammats av Hilling, M., Free movement and tax 
treaties in the internal market, s. 99.  
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Domstolen kan fastställa att ett visst nationellt intresse är legitimt i sig och omfattas av 
tvingande hänsyn i allmänintresset, medan hänsynstagande till 
proportionalitetsprincipen oftast är anledningen till varför den nationella regeln inte kan 
rättfärdigas. Vid bedömningen huruvida proportionalitetsprincipen har beaktats gör 
domstolen en avvägning mellan rätten till fri rörlighet, i vilken mån denna får 
begränsas, och det nationella intresset samt om detta kan skyddas på ett annat sätt. 
Gebhard-testet hindrar dels att nationella bestämmelser, som huvudsakligen påverkar 
icke-medborgare, tillåts, dels förbjuder testet bestämmelser som föreskriver onödigt 
restriktiva villkor. Med uttrycket onödigt restriktiva villkor avser jag villkor med syfte 
som kan uppnås på lika effektivt sätt genom andra medel, som i mindre omfattning 
hindrar den fria rörligheten för arbetstagare. Villkoren som uppfyller kriterierna i 
Gebhard-testet är tillåtna enligt artikel 39 EG. 
 

5.3.3 Bosman 
I Bosman245 skulle EG-domstolen ta ställning till om artikel 39 EG var tillämplig på 
fotbollsförbundens system för spelarövergångar samt huruvida utlänningsklausulerna, 
som gav de nationella förbunden möjlighet att begränsa antalet utländska spelare, stred 
mot arbetstagares fria rörlighet. Reglerna om spelarövergång innebar att en spelares 
byte av klubb var beroende av att den nya föreningen betalade den gamla föreningen en 
transfersumma.  
 
Artikel 39 EG ansågs vara tillämplig på privaträttliga organisationers verksamhet 
eftersom dessa genom avtal kan åstadkomma hinder för den fria rörligheten. 
Föreningarnas skyldighet att betala ersättning när de rekryterade spelare från andra 
föreningar ansågs påverka såväl spelarnas möjligheter att finna arbete som deras 
arbetsvillkor. Reglerna ansågs utgöra ett hinder för arbetstagares fria rörlighet, eftersom 
en fotbollsspelare inte kunde börja i en ny förening, som var etablerad i en annan 
medlemsstat, innan denna förening hade betalat övergångsersättningen till den gamla 
föreningen.246 Sådana regler är i princip förbjudna enligt artikel 39 EG. Enligt 
domstolen skulle det endast vara annorlunda ”om reglerna hade ett legitimt syfte som är 
förenligt med fördraget och om detta syfte skulle vara berättigat på grund av tvingande 
skäl med hänsyn till allmänintresset. I ett sådant fall skulle det ytterligare krävas att 
förverkligandet av syftet i fråga skulle säkerställas just genom tillämpningen av nämnda 
regler och att tillämpningen inte skulle gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta syfte”.247 Sålunda kunde reglerna tillåtas om de redan tidigare i Kraus och 
Gebhard nämnda rättfärdigandegrunderna var uppfyllda. Reglerna för spelarövergång 
ansågs inte vara berättigade av omsorgen om att upprätthålla en ekonomisk och 
idrottslig jämvikt inom fotbollsvärlden och att understödja jakten på talanger och 
utbildningen av unga spelare. Dessutom kunde dessa syften uppnås genom andra medel, 
som inte hindrar den fria rörligheten för arbetstagare. 
 
                                                           
245 Mål C-415/93, Union royale belge des sociétés de football associations ASBL mot Jean-Marc 
Bosman, Royal club liégeois SA mot Jean-Marc Bosman m.fl. och Union des associations européennes de 
football (UEFA) mot Jean-Marc Bosman, REG 1995, s. I-4921.  
246 Ibid., p. 100. 
247 Ibid., p. 104 
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Gällande förbundens möjlighet att begränsa antalet professionella spelare som är 
medborgare i andra medlemsstater fastställde domstolen att det var fråga om ett hinder 
för den fria rörligheten. Efter att domstolen hade fastställt förekomsten av ett hinder var 
nästa steg pröva om det fanns några godtagbara rättfärdigandegrunder. Domstolen fann 
inga godtagbara grunder utan fastställde att utlänningsklausulerna stred mot artikel 39 
EG. I motsatt fall skulle den nämnda artikeln förlora sin ändamålsenliga verkan 
samtidigt som medborgarnas rätt att fritt ta anställning skulle bli utan betydelse.248 
 
Analys 
Målets betydelse ligger i att förbundens bestämmelser ansågs utgöra ett hinder för den 
fria rörligheten utan att dessa ansågs vara diskriminerande. Hinder som bestämmelserna 
medförde saknade koppling till ett visst medborgarskap. Bestämmelserna utgjorde 
nämligen hinder för arbetstagares rätt att fritt ta anställning eftersom tillgång till 
anställningen gjordes beroende av att den nya föreningen betalade en transfersumma till 
den tidigare föreningen. Därmed var den fria rörligheten för arbetstagare begränsad utan 
att reglerna hade medfört att endast vissa medborgare missgynnades. De nämnda 
reglerna var neutrala avseende på spelarnas nationalitet. 
 
På ett sätt kan de berörda reglerna ses som en uppdelning av de nationella marknaderna 
eftersom de nationella förbunden kunde begränsa antalet fotbollsspelare, som var 
medborgare i andra medlemsstater, och därmed utgjorde dessa ett hinder för den fria 
rörligheten. En sådan uppdelning strider mot tanken bakom en inre marknad och de fyra 
grundläggande friheterna – produkter, personer, tjänster och kapital skall fritt kunna 
cirkulera inom gemenskapen. Domstolen påpekar att om utlänningsklausulerna skulle 
tillåtas, skulle artikel 39 EG förlora sin ändamålsenliga verkan. 
 
Här kan paralleller dras till fri rörlighet för varor; hur diskriminerande regler och regler 
med endast begränsande effekt på den fria rörligheten har tolkats av EG-domstolen. 
Beträffande varornas fria rörlighet har domstolen fastställt att inte endast bestämmelser 
med diskriminerande verkan utan samtliga bestämmelser som kan tänkas hindra 
gemenskapshandeln är förbjudna.249 Frågan är om den principen utvidgas till att omfatta 
även personernas fria rörlighet. Det är domstolen som tolkar reglerna med hänsyn till 
gemenskapens mål och för att bestämmelserna skall vara ändamålsenliga kan tidigare 
praxis ändras och bestämmelsernas omfattning utvidgas. Artikel 39 EG skulle inte 
tolkas ändamålsenligt om diskrimineringsförbudet endast skulle omfatta sådana 
bestämmelser som anses vara diskriminerande, utan förbudet måste även omfatta 
bestämmelser som hindrar den fria rörligheten. Syftet med den inre marknaden är att 
avskaffa hinder mellan medlemsstaterna som medför att de fyra friheterna begränsas. 
Den inre marknaden i sin tur är ett medel för att gemenskapen skall uppnå de uppställda 
målen och gemenskapens mål är något som EG-domstolen beaktar vid tolkning av 
gemenskapsreglerna. 
                                                           
248 Ibid., p. 129. 
249 Mål 8/74, Procureur du Roi mot Benoît och Gustave Dassonville, REG 1974, s. 837. Fallet handlade 
om omfattningen av förbudet mot kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 28 EG. Domstolen 
fastställde att uttrycket åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner omfattar alla 
handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller 
potentiellt, för handeln inom gemenskapen. Se p. 6 i domslutet.  
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5.3.4 Graf 
Målet Graf250 handlade om en tysk medborgare som sade upp sitt anställningsavtal med 
ett företag i Österrike. Anledningen till uppsägningen var arbetstagares önskan om att 
börja arbeta i Tyskland. Graf yrkade ett avgångsvederlag som en arbetstagare har rätt till 
när arbetsgivaren säger upp avtalet. Enligt de nationella bestämmelserna saknade en 
arbetstagare rätt till avgångsvederlag om denne själv sade upp avtalet. Graf väckte talan 
mot sin tidigare arbetsgivare, han yrkade betalning av avgångsvederlaget samt hävdade 
att den nationella regeln som undantog rätten till sådan ersättning, stred mot artikel 39 
EG. Den nationella domstolen fastställde att den aktuella bestämmelsen var 
fördragsenlig och att det inte förelåg något märkbart hinder för den fria rörligheten för 
att en sådan regel skulle förbjudas. För övrigt ansågs bestämmelserna vara motiverade 
av tvingande hänsyn i allmänintresset. Graf överklagade domslutet till en högre instans 
som i sin tur vilandeförklarade målet och begärde ett förhandsavgörande från EG-
domstolen avseende de aktuella reglernas förenlighet med artikel 39 EG. 

 
EG-domstolen började sin bedömning med att fastställa att artikel 39 EG förbjuder 
såväl direkt diskriminering på grund av nationalitet som varje form av indirekt 
diskriminering som genom tillämpning av andra särskiljande kriterier som de facto leder 
till samma resultat.251 Den berörda nationella bestämmelsen var tillämplig oberoende av 
den berörde arbetstagares nationalitet. Det var samtliga arbetstagare, som själva sade 
upp sina anställningsavtal för att påbörja en anställning hos en ny arbetsgivare, som 
berördes av denna bestämmelse. Arbetstagare som därefter påbörjade en ny anställning i 
en annan medlemsstat blev varken hindrade eller missgynnade. Enligt domstolens 
praxis förbjuder artikel 39 EG även regler som utgör hinder för de berörda arbetstagares 
fria rörlighet, även om de är tillämpliga oberoende av deras nationalitet.252 Domstolen 
fortsatte med att uttala om att bestämmelser, som tillämpas oberoende nationalitet, 
”hindrar eller avskräcker en medborgare i en medlemsstat från att lämna sitt hemland 
för att utöva sin rätt till fri rörlighet utgör således hinder för denna frihet”.253 För att en 
bestämmelse skall utgöra ett sådant hinder krävs det att denna uppställer direkta villkor 
för arbetstagarnas tillträde till arbetsmarknaden. Den nationella bestämmelsen ansågs 
inte uppfylla ett dylikt kriterium, eftersom rätten till avgångsvederlag berodde på en 
framtida händelse - att avtalet sades upp av arbetsgivaren utan att arbetstagaren tagit 
initiativet eller bär ansvaret för uppsägningen. 
 
Analys 
Den nationella bestämmelsen ansågs inte uppställa ett direkt, och inte heller konkret, 
villkor. Det är en arbetstagares eget val att säga upp avtalet och arbetsgivaren borde inte 
belastas för detta. Arbetsgivaren skall belastas när initiativet till uppsägningen kommer 
från denne, eftersom en sådan uppsägning kommer oväntat för arbetstagaren och denne 
inte har kunnat förberedda sig mot den eventuella ekonomiska förlusten. 
 
Målet skiljer sig från målen Kraus och Gebhard, eftersom den nationella regeln i det här 
fallet inte utgör något faktiskt hinder. Så som domstolen påpekade berodde rätten till 
avgångsvederlag på en framtida och hypotetisk händelse som synnerligen är 
                                                           
250 C-190/98, Volker Graf mot Filzmoser Maschinenbau GmbH, REG 2000, s. I-493.  
251 Ibid., p. 14. 
252 Ibid., p. 18. 
253 Ibid., p. 22.  
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slumpmässig och indirekt.254 I Kraus och Gebhard hade effekterna av de nationella 
kraven visat sig att ha en faktisk påverkan på personer som hade använt sig rätten till fri 
rörlighet. Visserligen hade reglerna tillämpats på ett icke-diskriminerande sätt med 
avseende på nationalitet men likväl var det fråga om nationella bestämmelser som 
kunde hindra eller avskräcka medborgare från att utöva sin rätt till fri rörlighet. 
I Graf tillämpades den nationella bestämmelsen oberoende av nationalitet. Det kunde 
inte visas att regeln hade större effekt på icke-medborgare eller personer som hade 
använt sig av fri rörlighet inom gemenskapen. Likaså saknade regeln en hindrande 
påverkan på utövandet av den fria rörligheten - varken avseende tillträdet till 
arbetsmarknaden eller en avskräckande effekt från att utöva fri rörlighet. Även 
generaladvokaten Fennelly uppmärksammade regelns neutrala påverkan på ett byte av 
anställning samt att bestämmelsens tillämpning inte berodde på om rätten till fri 
rörlighet har utövats eller att någon annan gränsöverskridande faktor förelåg.255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
254 Ibid., p. 25. 
255 Förslag till avgörande av generaladvokaten Fennelly föredraget den 16 september 1999, mål C-190/98, 
REG 2000, s. 493, p. 15. 
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6. SAMMANFATTANDE ANALYS 

6.1 Inledning 
Den inre marknaden innebär ett handelsområde utan begränsningar för de fyra 
friheterna. Avskaffandet av hinder har kommit längst på området för varornas fria 
rörlighet.256 EG-domstolen har tolkat de nationella bestämmelserna mot bakgrunden av 
målen med samarbetet inom gemenskapen. En sådan tolkning har resulterat i att artikel 
39 EG i praktiken innebär ett förbud mot samtliga åtgärder som hindrar eller gör det 
mindre attraktivt att utnyttja den fria rörligheten för arbetstagare.257 
 
Regler som hindrar den fria rörligheten kan vara såväl tillåtna som förbjudna. Vid 
bedömningen avgör domstolen först huruvida den berörda bestämmelsen är förbjuden. 
Det andra steget är huruvida en förbjuden bestämmelse kan rättfärdigas. Indirekt 
diskriminerande regler, som i princip är förbjudna, kan i vissa fall rättfärdigas och på så 
sätt tillåtas. Även regler som är icke-diskriminerande anses vara förbjudna om de 
hindrar den fria rörligheten, men även här är ett rättfärdigande möjligt. 
 

6.2 Vilka regler omfattas av diskrimineringsförbudet? 
EG-domstolen har i ett stort antal rättsfall tolkat principen om personernas fria rörlighet 
och bestämmelser om arbetstagares fria rörlighet. Vid flertal tillfällen har domstolen 
fastställt att syftet med samtliga fördragsbestämmelser om personernas rätt till fri 
rörlighet har till syfte att underlätta utövandet av all slags yrkesverksamhet för 
gemenskapens medborgare och att förhindra åtgärder som kan missgynna dessa 
medborgare när de önskar utöva ekonomisk verksamhet i en annan medlemsstat.258 
 
Domstolens tolkning av bestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare har resulterat i 
att samtliga nationella regler som medför en särbehandling av personer som har utövat 
rätten till fri rörlighet, eller att det finns en risk att så skall ske, anses vara förbjudna. 
Detta gäller även bestämmelser som är icke-diskriminerande och som därmed faller 
utanför ordalydelsen av diskrimineringsförbudet i artikel 39 EG. Det är EG-domstolens 
rättspraxis som utgör grunden till ett utvidgat diskrimineringsförbud. Anledningen till 
en utvidgad tolkning av detta förbud är det faktum att samtliga hinder mellan 
medlemsstaterna avseende fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital skall 
avskaffas på den inre marknaden. Om diskrimineringsförbudet endast skulle omfatta 
regler som anses vara diskriminerande kunde den fria rörligheten hämmas genom 
nationella bestämmelser som tillämpas oberoende av personernas nationalitet och som 
inte medför någon nackdel för migrerande arbetstagare samtidigt som de utgör hinder 
                                                           
256 Se mål 8/74, Procureur du Roi mot Benoît och Gustave Dassonville, REG 1974, s. 837, 120/78, Rewe-
Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, REG 1979, s. 649 om ömsesidigt 
erkännande samt möjlighet att, under vissa förutsättningen, hänvisa till tvingande hänsyn för att 
upprätthålla nationella åtgärder som inskränker den fria rörligheten för varor vid avsaknaden av 
gemensamma EG-regler. 
257 Artikel 3c EG föreskriver att hindren för fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital skall 
avskaffas på den inre marknaden.  
258 Mål C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL mot Jean-Marc Bosman, 
REG 1995, s. I-4921, p. 94, C-18/95, F.C. Terhoeve mot Inspecteur van de Belastingdienst 
Particulieren/Ondernemingung buitenland, REG 1999, s. I-345, p. 37, C-190/98, Volker Graf mot 
Filzmoser Maschinenbau GmbH., REG 2000, s. I-493, p. 21, C-232/01, Brottmål mot Hans van Lent, 
REG 2003, s. I-11525, p. 15. 
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för den fria rörligheten. Genom att tillämpa en sådan tolkning bidrar EG-domstolen till 
ökad integration mellan medlemsstaterna och hindrar att medlemsländerna avskärmar 
de nationella marknaderna. 
 
Således omfattar diskrimineringsförbudet i artikel 39 EG såväl diskriminerande regler 
som regler som på annat sätt hämmar den fria rörligheten för arbetstagare. Huvudregeln 
är att sådana regler skall vara förbjudna men under vissa förutsättningar kas dessa 
rättfärdigas. Beträffande direkt diskriminering torde det gälla att denna endast kan 
rättfärdigas med hänsyn till de uttryckliga undantagen i artikel 39 EG. Medan indirekt 
diskriminering, dvs. i de fall särbehandling är ett resultat av ett annat kriterium än 
personens nationalitet, kan rättfärdigas och därmed tillåtas även med tvingande hänsyn i 
allmänintresse. Domstolens tolkning av bestämmelser som anses vara indirekt 
diskriminerande är ändamålsenlig och tydliggör vilken betydelse personernas rätt att 
utöva fri rörlighet har. Detta märks tydligt dels i det faktum att det inte är syftet med 
den nationella regeln som är avgörande huruvida denna omfattas av begreppet indirekt 
diskriminering utan effekten av denna. Likaså behöver regeln inte medföra en faktisk 
särbehandling utan det är tillräckligt med att det finns risk att personer som är 
medborgare i andra medlemsstater kommer att drabbas i högre utsträckning.  
     
Utifrån den tidigare gjorda klassificeringen259 avseende nationella regler som inskränker 
den fria rörligheten för arbetstagare återstår det icke-diskriminerande regler. EG-
domstolen har fastställt att bestämmelser som hindrar eller avskräcker medborgare från 
att lämna sitt hemland för att utöva rätten att röra sig fritt utgör hinder mot fri rörlighet, 
även om bestämmelserna tillämpas oberoende av de berörda arbetstagarnas 
nationalitet.260 Även sådana bestämmelser anses vara förbjudna under förutsättningen 
att dessa inte kan rättfärdigas. Situationer som har givit upphov till tvister har oftast haft 
sitt ursprung i områden där harmonisering inte har skett eller där den nationella 
regeringen har kvar lagstiftningsmakten. Samarbetet inom gemenskapen har en enorm 
betydelse för de nationella rättsordningarna. Exempelvis kan detta ses i 
medlemsstaterna i form av rättsregler som är direkt tillämpliga i dessa, de nationella 
domstolarna skall beakta EG-domstolens praxis. Dessutom måste övrig nationell 
lagstiftning vara fördragsenlig och får inte motverka de mål som skall uppnås av 
gemenskapen. 
 
EG-domstolens roll kan inte betonas tillräckligt mycket. Den tolkning som domstolen 
har tillämpat på området för fri rörlighet för arbetstagare utgår från gemenskapens mål 
och fördragsbestämmelsernas ändamålsenliga verkan men beaktar även utvecklingen i 
samhället. Detta framgår tydligt av domstolens rättspraxis och hur begreppet 
arbetstagare har utvecklats genom tiden. I början kunde endast heltidsanställda personer 
omfattas av detta begrepp. Idag är artikel 39 EG tillämplig även på personer som jobbar 
deltid och mindre, samt personer som erhåller naturaförmåner som ersättning för 
arbetet. Sist men inte minst beaktas kravet på rättssäkerhet, något som är en självklarhet 
i demokratiska rättssystem. 
 
                                                           
259 Se kapitel 3, avsnitt 3.4.2- 3.4.4. 
260 Mål C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL mot Jean-Marc Bosman, 
Royal club liégeos SA mot Jean-marc Bosman, m.fl. och Union des associations européennes de fotball 
(UEFA) mot Jean-Marc Bosman, REG 1995, s. I-4921, p. 96, C-18/95 F.C. mot Inspecteur van de 
Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland, REG 1999,s. I-345, p. 39.  
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6.3 Bestämmelser i värdlandet respektive hemlandet 
Det kan sägas vara två olika regelsystem som kan vara hämmande på den fria 
rörligheten. Dels kan nationella regler i värdlandet medföra en särbehandling av eller en 
nackdel för arbetstagare som har utövat sin rätt till fri rörlighet, dels kan nationella 
regler i arbetstagares eget hemland ställa denne i ett sämre läge jämfört med personer 
som inte har använt sig av rätten till fri rörlighet. Vissa regler i värdlandet så som krav 
på ett tillstånd för att ett visst yrke får utövas och krav på bevis om tillräckliga 
språkkunskaper kan avskräcka medborgare i andra medlemsländer från att utöva 
ekonomisk verksamhet i detta land. Även hemlandets nationella regler kan bidra till en 
avskräckande effekt på den fria rörligheten. På grund av vilken effekt dessa regler får på 
den fria rörligheten har EG-domstolen utvidgat diskrimineringsförbudet till att omfatta 
hemlandets bestämmelser som medför en nackdel för personer som har använt sig av 
rätten till fri rörlighet. 
 
Av de rättsfall som jag har använt i denna uppsats kan man dra slutsatsen att som 
huvudregel anses värdlandets nationella bestämmelser, som medför en nackdel för 
migrerande arbetstagare, vara diskriminerande.261 Visserligen kan man även påstå att 
dessa regler kan vara icke-diskriminerande såsom i målet Gebhard. I Gebhard 
tillämpades reglerna oberoende av nationalitet, dvs. regeln gällde oavsett om det var 
fråga om egna medborgare eller medborgare i andra medlemsländer men som önskade 
att utöva ekonomisk verksamhet i Italien. Detta påstående stämmer delvis men 
bedömningen handlar huvudsakligen om vilken effekt reglerna får på medborgare samt 
att utgångspunkten i denna är likabehandling. I de fall det framför allt är migrerande 
arbetstagare som påverkas av bestämmelserna och om dessa särbehandlas, eller att det 
finns en risk för att så kan ske, är det fråga om indirekt diskriminering och ej om icke-
diskriminerande bestämmelser. Däremot bör bestämmelser som tillämpas oberoende av 
nationalitet och som inte medför att migrerande arbetstagare ställs i ett sämre läge eller 
att det finns risk för att så skall ske, anses vara icke-diskriminerande. En ändamålsenlig 
tolkning av bestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare samt beaktande av 
rättspraxis leder till slutsatsen att icke-diskriminerande bestämmelser som varken 
hindrar tillträdet till den nationella arbetsmarknaden eller avskräcker personer från att 
utöva sin rätt till fri rörlighet är tillåtna. 
 
Några exempel på icke-diskriminerande bestämmelser i rättspraxis är i förra kapitlet 
behandlade fallen Kraus, Gebhard, Bosman och Graf. Svårigheten att dra gränsen 
mellan indirekt diskriminerande och icke-diskriminerande regler aktualiseras i målen 
Kraus och Gebhard. I dessa mål kan de nationella bestämmelserna sägas vara även 
indirekt diskriminerande eftersom dessa huvudsakligen kan påverka migrerande 
arbetstagare.262 I Kraus var det fråga om bestämmelser i hemlandet som missgynnade 
egna medborgare som hade utövat sin rätt till fri rörlighet samtidigt som dessa kunde 
försvåra tillträdet till arbetsmarknaden för personer från andra medlemsländer som 
önskade arbeta i Tyskland. Eftersom det huvudsakligen är personer från andra 
medlemsländer som har en examen som har utfärdats utanför Tyskland kan den aktuella 
                                                           
261 Se exempelvis EG-domstolens uttalanden i förenade målen C-259/91, 331/91 och C-332/91, Pilar 
Allúe och Carmel Mary Coonan m.fl. mot Università degli studi si Venezia och Università degli studi di 
Parma, REG 1993, s. I-4309 och målen C-237/94, John O´Flynn mot Adjudication Officer, REG 1996, s. 
I-2617, C-15/96, Kalliope Schöning-Kougebetopoulou mot Freie und Hansestadt Hamburg, REG 1998, s. 
I-47, C-281/98, Roman Angonese mot Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, REG 2000, s. I-4139, C-
138/02, Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and Pensions, REG 2004, s. I-2703. 
262 Se även Barnard, C., s. 258.  
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regleringen263 framför allt drabba migrerande arbetstagare och kunde därför omfattas av 
indirekt diskriminering. I Gebhard var det fråga om nationella bestämmelser i 
värdlandet, som tillämpades oavsett personernas nationalitet, men som likväl kunde 
drabba migrerande personer i större utsträckning, något som egentligen karaktäriserar 
indirekt diskriminering. 
 
Barnard förklarar domstolens tillvägagångssätt och beslutet om att det var fråga om 
icke-diskriminerande regler. Enligt henne fokuserade domstolen på frågan om 
bestämmelserna hindrade tillträdet till arbetsmarknad eller utövandet av rätten till fri 
rörlighet.264 Detta stämmer och domstolens tolkning kan utan tvekan ses som 
ändamålsenlig. Vid flertal tillfällen har denna uttalat att syftet med bestämmelser om fri 
rörlighet för personer är att dels underlätta utövandet av yrkesverksamhet, dels förhindra 
åtgärder som kan missgynna medborgare som önskar utöva ekonomisk verksamhet i en 
annan medlemsstat. Fri rörlighet för arbetstagare skall säkerställas inom gemenskapen. 
Detta är varken möjligt när det finns bestämmelser som ”bestraffar” medborgare för att 
dessa har använt sig av fri rörlighet eller bestämmelser som gör det svårare för 
migrerande personer att utöva ekonomisk verksamhet i värdlandet. Med tanke på att 
domstolen vid tolkning hämtar vägledning från målen med samarbetet inom 
gemenskapen samtidigt som hänsyn måste tas till att fördragsbestämmelser inte förlorar 
sin ändamålsenliga verkan kan en annan tolkning få förödande konsekvenser på 
arbetstagares fria rörlighet. Gemenskapen strävar bl.a. efter en ökad integration och 
högre levnadsstandard. Att tillåta icke-diskriminerande regler som har negativ påverkan 
på den fria rörligheten skulle bidra till minskad integration och även sämre ekonomi för 
såväl medborgare, företag som medlemsstaterna. Personer kan sägas vara 
produktionsfaktorer och för att ekonomin skall fungera skall efterfrågan motsvara 
utbudet. Detta garanteras på bästa sätt genom att säkerställa fri rörlighet för varor, 
tjänster, personer och kapital inom gemenskapen.  
 
Vilka av icke-diskriminerande regler, som hindrar den fria rörligheten, anses strida mot 
artikel 39 EG? Det första kriteriet som skall vara uppfyllt är att bestämmelsen skall på 
något sätt påverka den fria rörligheten inom gemenskapen. I Kraus fastställde 
domstolen att regler som riskerar att hämma eller göra det mindre attraktivt att utöva 
den fria rörligheten utgör ett icke-diskriminerande hinder. Ett sådant hinder kan 
rättfärdigas och på så sätt accepteras under förutsättning att det finns tvingande hänsyn i 
allmänintresse samt att de aktuella reglerna är nödvändiga och proportionerliga. Denna 
bedömning utgår från att det intresse som regeln avser att skydda är legitimt i sig och 
mer skyddsvärt än rätten till fri rörlighet. Valet av åtgärd skall vara lämpligt samt 
nödvändigt. Detta betyder att om det finns mindre restriktiva åtgärder, skall dessa 
vidtas. I Bosman fastställde EG-domstolen att fotbollsförbundens regler om 
spelarövergångar direkt villkorade spelarnas tillträde till arbetsmarknaden i de andra 
medlemsstaterna och utgjorde därmed hinder för fri rörlighet för arbetstagare. 
Domstolen uttalade om eventuella rättfärdigandegrunder men dessa ansågs inte vara 
uppfyllda. Således ansågs de berörda reglerna inte kunna rättfärdigas och förblev 
förbjudna. 
 
                                                           
263 Detta i likhet med domstolens resonemang i målet Allúe och Coonan, se avsnitt 5.2.1. 
264 Barnard, C., s. 258. 
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Efter Graf borde det vara klart att bestämmelser som endast har en neutral påverkan265 
på den fria rörligheten faller utanför förbudet i artikel 39 EG. Den berörda 
bestämmelsen saknade betydelse för arbetstagarnas fria rörlighet och hade samma effekt 
på samtliga medborgare. Dessutom så som EG-domstolen påpekade är det upp till varje 
arbetstagare att bestämma om denne vill avsluta en anställning och påbörja en ny hos en 
annan arbetsgivare. Konsekvenser av detta har inget med arbetsgivarens ansvar att göra. 
Således står det klart att nationella bestämmelser måste påverka den fria rörligheten för 
personer, närmare bestämt tillträdet till den nationella arbetsmarknaden, för att dessa 
skall omfattas av diskrimineringsförbudet i artikel 39 EG. De icke-diskriminerande 
bestämmelser som skall omfattas av detta förbud skall antingen hindra tillträdet till den 
nationella arbetsmarknaden eller missgynna personer som har använt sig av rätten till fri 
rörlighet. De först nämnda bestämmelserna avser huvudsakligen bestämmelser i 
värdlandet medan de andra är vanligast förekommande i hemlandet, detta sett utifrån 
personer som har jobbat i en annan medlemsstat än de själva är medborgare i. Det 
gemensamma är att reglerna skall påverka den fria rörligheten för arbetstagare negativt 
för att dessa skall omfattas av diskrimineringsförbudet. Således borde det vara klart att 
bestämmelserna som hindrar eller avskräcker en arbetstagare att förflytta sig inom 
gemenskapen och uppta en anställning i andra medlemsstater skall anses vara förbjudna 
om dessa inte kan rättfärdigas. 
 

6.4    Rättfärdigandegrunder 
Det finns undantagsfall när den fria rörligheten får begränsas. De uttryckligen 
föreskrivna rättfärdigandegrunderna i artikel 39 EG har sällan accepterats av domstolen. 
Utöver dessa uttryckliga undantagen har EG-domstolen godtagit rättfärdigande med 
tvingande hänsyn i allmänintresset. Intressen som omfattas av tvingande hänsyn i 
allmänintresset skiljer sig åt när det gäller fri rörlighet för varor, tjänster, personer och 
kapital. 
 
Utgångspunkten är att regler som har diskriminerande eller på annat sätt hindrande 
effekt på personer som har utövat sin rätt till fri rörlighet skall vara förbjudna. EG-
domstolen har fastställt att detsamma gäller även för icke-diskriminerande regler som 
anses omfattas av artikel 39 EG. I likhet med indirekt diskriminerande regler kan sådana 
regler tillåtas med stöd av de undantag som uttryckligen föreskrivs i artikel 39.3 EG 
eller om de tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med fördraget och som är berättigat 
på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset.266 Icke-diskriminerande regler som 
varken hindrar tillträde till den nationella arbetsmarknaden eller på annat sätt hindrar 
den fria rörligheten är tillåtna. Härmed avser jag framför allt regler som har en neutral 
påverkan på personer som önskar att använda sig av rätten till fri rörlighet, såsom i fallet 
Graf. 
 
Nationella bestämmelser som omfattas av direkt diskriminering kan endast rättfärdigas 
med åberopande av de uttryckliga undantagen i fördraget.267 Indirekt diskriminerande 
                                                           
265 Barnard uttrycker detta enligt följande: ”… measures which do not substantially hinder access to the 
market fall outside Article 39…”, se Barnard, C., s. 239. 
266 Ibid., målet Bosman, p. 104, C-464/02, Europeiska kommissionen mot Konungariket Danmark, p. 53. 
267 Se Barnard, C., s. 236, Prechal, S., Equality of treatment, non-discrimination and social policy: 
achievements in three themes, Common Market Law Review 41, 2004, s. 545. 
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regler kan rättfärdigas dels med hänsyn till uttryckliga undantag i fördraget, dels genom 
att åberopa tvingande hänsyn i allmänintresse. 
 
De uttryckliga undantagen skall tolkas restriktivt och godtas sällan i rättspraxis. EG-
domstolen har preciserat utgångspunkten för tolkningen av dessa samt vilka krav som 
måste vara uppfyllda för att en nationell åtgärd skall rättfärdigas med hänsyn till allmän 
ordning och säkerhet. Enligt domstolen skall de vidtagna åtgärderna grundas på den 
berörda personens eget uppförande och det skall föreligga ett verkligt och tillverkligt 
allvarligt hot mot den allmänna ordningen och säkerheten. Som det tidigare har nämnts 
måste proportionalitetsprincipen beaktas. En tolkning av undantagen får inte resultera i 
att en medlemsstat utvisar migrerade medborgare i ett avskräckande syfte. Genom att 
tillämpa dessa kriterier garanterar EG-domstolen att fri rörlighet skyddas och säkerställs 
så långt som möjligt. 
 
Vilka nationella intressen som kan omfattas av tvingande hänsyn i allmänintresset står 
inte klart. Utifrån EG-domstolens rättspraxis kan man inte dra några generaliserande 
slutsatser om vilka nationella intressen som omfattas av uttrycket tvingande hänsyn i 
allmänintresse. Domstolen fattar beslut om detta från fall till fall. Det man kan se efter 
att ha studerat den relevanta rättspraxis är att domstolen utgår från vissa krav som denna 
avser måste vara uppfyllda. Först fastställer domstolen om en viss nationell 
bestämmelse faller under diskrimineringsförbudet i artikel 39 EG. De bestämmelser 
som omfattas av detta förbud är såväl diskriminerande som icke-diskriminerande regler 
som hindrar den fria rörligheten. Steg två är bedömning av huruvida ett rättfärdigande är 
möjligt. Det är då domstolen fastställer huruvida proportionalitetsprincipen har beaktats. 
Domstolen undersöker om tillämpningen av den aktuella bestämmelsen säkerställer att 
det önskvärda syftet uppnås och om bestämmelsen går utöver vad som är nödvändigt för 
att uppnå syftet. Med andra ord skall domstolen fastställa om åtgärdens respektive 
bestämmelsens lämplighet och nödvändighet för att uppnå det mål som avses. I Collins 
och Kraus kunde man utöver dessa kriterier se ett krav på rättssäkerhet.268 
 
Ett nationellt intresse som kan ses som ett tvingande hänsyn i allmänintresse måste väga 
tyngre än rätten till fri rörlighet i detta fall. Exempelvis i fallet Allúe och Coonan ansåg 
domstolen att behovet av undervisning samt en god förvaltning av de ekonomiska 
medel som universitet disponerade över för att avlöna rektorerna kunde motivera 
tidsbegränsade avtal med universitetslektorer i främmande språk.269 Det nationella 
intresset ansågs dock inte överensstämma med proportionalitetsprincipen; att 
tidsbegränsa avtal ansågs inte vara en lämplig och nödvändig åtgärd och då kunde den 
nationella bestämmelsen inte rättfärdigas. 
 
Vid fastställandet av huruvida ett nationellt intresse omfattas av tvingande hänsyn i 
allmänintresset gör EG-domstolen en mycket väl avvägd bedömning av ett nationellt 
intresse som medlemsstaten vill skydda och begränsningen av den fria rörligheten i 
gemenskapen. Genom rättfärdigande med tvingande hänsyn i allmänintresset har 
domstolen öppnat en annan väg för att godta eventuella hinder för den fria rörligheten. 
Domstolen finner oftast att det nationella intresset är legitimt och skyddsvärt i sig men i 
de flesta fallen har åtgärder respektive bestämmelser, som är föremål för tvisten, varit 
alldeles för långtgående. Beaktande av proportionalitetsprincipen medför att domstolen 
                                                           
268 Se målen Kraus, p. 42, Collins, p. 72.  
269 Se Allúe och Coonan, p. 15. Fallet har behandlats närmare i avsnitt 5.2.1. 
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godtar endast åtgärder som medför det minsta möjliga hindret för den fria rörligheten. 
På så sätt tillämpar domstolen en ändamålsenlig tolkning av bestämmelserna samtidigt 
som denna till högsta grad försöker hindra att fri rörlighet för arbetstagare begränsas.  
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7. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
 
Syftet med uppsatsen är att dels redogöra för regler som gäller för unionsmedborgare 
som i egenskap av arbetstagare använder sin rätt till fri rörlighet, dels analysera EG-
domstolens praxis avseende vilka nationella bestämmelser som står i strid med artikel 
39 EG. Huvudsyftet är att klargöra var gränsen går mellan tillåtna och förbjudna regler 
med avseende på nationella bestämmelser som begränsar den fria rörligheten för 
arbetstagare. För att kunna uppfylla dessa syften har det varit nödvändigt att undersöka 
och klargöra omfattningen av diskrimineringsförbudet i artikel 39 EG samt vilka 
rättfärdigandegrunder kan åberopas för att begränsa arbetstagares rätt till fri rörlighet.  
 
När det gäller fri rörlighet för arbetstagare har EG-domstolen haft en avgörande 
betydelse för hur denna rätt ser ut idag. Domstolen har exempelvis fastställt att 
begreppet arbetstagare skall ges en gemenskapsrättlig betydelse. Såsom arbetstagare 
anses en person som under en viss tid, till förmån för någon annan och enligt dennes 
anvisningar, utför ett verkligt och faktiskt arbete och får ersättning för detta.  
 
Vid tolkningen av diskrimineringsförbudet har EG-domstolen tillämpat en 
ändamålsenlig tolkning. Denna har beaktat målen med samarbetet inom gemenskapen 
samt vilka syften de berörda bestämmelserna har och hur dessa på bästa sätt kan 
uppfyllas. Domstolen har i sin rättspraxis fastställt att inte endast diskriminerande utan 
även icke-diskriminerande bestämmelser och åtgärder som hindrar den fria rörligheten 
omfattas av diskrimineringsförbudet i artikel 39 EG. Denna tolkning medför att 
bestämmelser som egentligen faller utanför ordalydelsen av det nämnda förbudet 
numera omfattas av detta. En sådan tolkning har i hög grad bidragit till såväl 
säkerställandet av rätten till fri rörlighet för arbetstagare som avskaffandet av hinder för 
denna rätt.  
 
Således är utgångspunkten att artikel 39 EG förbjuder såväl diskriminerande som icke-
diskriminerande bestämmelser som har negativ inverkan på den fria rörligheten för 
arbetstagare. Var dessa regler har utfärdats har mindre betydelse eftersom det som är 
avgörande är reglernas effekt på personer som har använt sin rätt till fri rörlighet. Dels 
kan nationella regler i värdlandet medföra en särbehandling av eller en nackdel för 
arbetstagare som har utövat sin rätt till fri rörlighet, dels är det nationella regler i 
arbetstagares eget hemland som kan ställa denne i ett sämre läge jämfört med personer 
som inte har använt sig av rätten till fri rörlighet. Under vissa förutsättningar kan dessa 
bestämmelser dock rättfärdigas och därmed tillåtas. 
 
Bestämmelser som anses vara diskriminerande på grund av nationalitet kan endast 
rättfärdigas med hjälp av uttryckliga undantag som omfattar rättfärdigande med hänsyn 
till allmän ordning, säkerhet och hälsa. Indirekt diskriminerande bestämmelser omfattar 
villkor som gäller oberoende av medborgarskapet men som huvudsakligen drabbar 
migrerande arbetstagare eller som lättare kan uppfyllas av landets egna medborgare. 
Resultatet vid indirekt diskriminerande bestämmelser är detsamma som vid 
diskriminering på grund av nationalitet, dessutom är risken för sådan effekt tillräcklig 
för att bestämmelsen skall anses vara förbjuden. Sådana bestämmelser kan rättfärdigas 
med tillämpning av de uttryckliga undantagen eller med tvingande hänsyn i 
allmänintresset. Icke-diskriminerande regler omfattar bestämmelser som tillämpas 
oberoende av nationalitet, dessa regler har stora likheter med indirekt diskriminerande 
bestämmelser. Exempelvis har EG-domstolen i rättspraxis ansett vara icke-
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diskriminerande sådana nationella bestämmelser som ställer medborgare i ett sämre läge 
endast på grund av att de har använt sig av rätten till fri rörlighet. Likaså regler som 
hindrar den fria rörligheten mellan medlemsstaterna eller avskräcker medborgare från 
att använda sig av fri rörlighet. Även dessa bestämmelser anses vara förbjudna om de 
inte kan rättfärdigas. Rättfärdigande sker på samma grunder som i fall av indirekt 
diskriminering. Utifrån domstolens rättspraxis kan man dra slutsatsen att samtliga 
bestämmelser som har negativ påverkan på den fria rörligheten skall anses vara 
förbjudna under förutsättningen att dessa inte kan rättfärdigas. Bestämmelser som har 
neutral påverkan på den fria rörligheten är alltid tillåtna.  
  
EG-domstolen har fastställt att undantagen från fri rörlighet skall tolkas restriktivt. 
Domstolen har i sin rättspraxis förtydligat de uttryckliga undantagen samt godtagit 
tvingande hänsyn i allmänintresse som en ny rättfärdigandegrund. Vid tillämpning av 
samtliga undantag skall proportionalitetsprincipen beaktas. När det gäller undantag med 
hänsyn till allmän ordning och säkerhet har EG-domstolen fastställt att detta undantag 
kan tillämpas om det föreligger ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar 
ett av samhällets grundläggande intressen. Dessutom skall de vidtagna åtgärderna 
grunda sig uteslutande på den berörda personens eget uppförande, dvs. utvisning får inte 
beslutas i ett avskräckande syfte för andra utländska medborgare. Det är svårare med 
undantag som grundas på tvingande hänsyn i allmänintresse. Dessa kan inte preciseras i 
förväg; domstolen tolkar denna rättfärdigandegrund från fall till fall. Rättspraxis lämnar 
dock en viss vägledning hur domstolen resonerar i dessa tvister. Det första är ett 
fastställande om att det finns ett nationellt intresse som är mer skyddsvärt än fri 
rörlighet för arbetstagare. Därefter skall proportionalitetsprincipen beaktas. Den 
bestämmelse som skall rättfärdigas måste vara objektivt motiverad och stå i proportion 
till det eftersträvade syftet. Dessutom har domstolen i vissa fall uttalat sig om ett krav 
på rättssäkerhet. 
 
Syftet med domstolens tolkning är att så sällan som möjligt tillåta undantag från fri 
rörlighet för arbetstagare. Rätten till fri rörlighet är en av de grundläggande friheterna 
inom gemenskapen och dessutom ett medel för att gemenskapen skall uppnå sina mål.  
Detta torde vara anledningen till den restriktiva tolkningen av undantagen och att dessa 
sällan godtas i rättspraxis.  
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