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den 20 maj 2008 

Domstolens dom i mål C-91/05 

Kommissionen mot rådet 

DOMSTOLEN OGILTIGFÖRKLARAR RÅDETS BESLUT OM ETT BIDRAG INOM 
RAMEN FÖR MORATORIET FÖR HANDELDVAPEN OCH LÄTTA VAPEN I 

LÄNDERNA I VÄSTAFRIKA  

Beslutet, som eftersträvar att uppnå mål som omfattas av såväl den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken som gemenskapens politik inom området för utvecklingssamarbete, borde ha 

antagits i enlighet med EG-fördraget och inte i enlighet med EU-fördraget  

I juli 2002 antog rådet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) 
och på grundval av EG-fördraget en gemensam åtgärd för att bekämpa spridningen av lätta 
vapen och handeldvapen1. För att genomföra denna gemensamma åtgärd antog rådet den 2 
december 2004 ett beslut2 om genomförande av den omtvistade gemensamma åtgärden inför ett 
bidrag från Europeiska unionen till Ecowas inom ramen för moratoriet för handeldvapen och 
lätta vapen. Detta beslut antogs på grundval av den gemensamma åtgärden och EU-fördraget. 

I samband med diskussionen angående förslaget till detta beslut förklarade kommissionen att den 
ansåg att beslutet inte borde antas i enlighet med EU-fördraget och inom ramen för GUSP utan 
att beslutet snarare omfattades av gemenskapens politik inom området för utvecklingssamarbete 
och närmare bestämt Cotonou-avtalet3. I detta sammanhang angav kommissionen att den redan 
höll på att förbereda ett liknande finansieringsförslag inom ramen för Cotonou-avtalet. Eftersom 
kommissionen ansåg att beslutet sedermera inte hade antagits på en korrekt rättslig grund, väckte 
den förevarande talan. 

                                                 
1 Gemensam åtgärd 2002/589/GUSP av den 12 juli 2002 om Europeiska unionens bidrag för att bekämpa 
destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen och om upphävande av gemensam åtgärd 
1999/34/GUSP (EGT L 191, s. 1) 
2 Rådets beslut 2004/833/GUSP av den 2 december 2004 om genomförande av gemensam åtgärd 2002/589/GUSP 
inför ett bidrag från Europeiska unionen till Ecowas inom ramen för moratoriet för handeldvapen och lätta vapen 
(EUT L 359, s. 65) 
3 Cotonou-avtalet,  ett partnerskapsavtal undertecknat år 2000 mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, 
Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, 
syftar till att främja och påskynda AVS-staternas ekonomiska, kulturella och sociala utveckling för att därigenom 
bidra till fred och säkerhet och till främjandet av en stabil och demokratisk politisk miljö.  



Domstolen påpekar inledningsvis att gemenskapens politik inom området för 
utvecklingssamarbete inte enbart gäller varaktig ekonomisk och social utveckling i 
utvecklingsländer, deras harmoniska och successiva integration i världsekonomin eller kampen 
mot fattigdom, utan även utveckling av demokratin och rättsstaten samt respekten för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. För att en åtgärd ska omfattas av 
politiken inom området för utvecklingssamarbete, är det inte desto mindre nödvändigt att den 
bidrar till att uppnå målen för den ekonomiska och sociala utveckling som eftersträvas med 
nämnda politik. Domstolen påpekar i detta sammanhang att vissa åtgärder som syftar till att 
förebygga instabilitet i utvecklingsländer, inbegripet åtgärder som vidtagits inom ramen för 
kampen mot spridning av lätta vapen och handeldvapen, kan bidra till att undanröja eller minska 
hindren för den ekonomiska och sociala utvecklingen i dessa länder. 

Domstolen erinrar om den rättspraxis av vilken det följer att artikel 47 i EU-fördraget utgör 
hinder för att en åtgärd antas med EU-fördraget som rättslig grund när åtgärden kan antas i 
enlighet med EG-fördraget. Även om en åtgärd har flera avsikter eller flera beståndsdelar, utan 
att den ena kan underordnas i förhållande till den andra, kan den således inte antas på grundval 
av EU-fördraget när den även omfattas av en behörighet som tilldelats enligt EG-fördraget.   

I skäl 1 i det angripna beslutet anges härvid att den mycket stora och okontrollerade anhopningen 
och spridningen av handeldvapen och lätta vapen utgör ett hot mot fred och säkerhet och minskar 
utsikterna till hållbar utveckling, något som särskilt är fallet i Västafrika. Även om beslutet 
omfattas av det allmänna målet att bevara freden och stärka den internationella säkerheten, har 
det även som specifikt syfte att stärka möjligheterna för en grupp utvecklingsländer att bekämpa 
ett fenomen som utgör ett hinder för en hållbar utveckling i dessa länder. Beslutet har således 
flera mål, vilka omfattas av GUSP respektive politiken inom området för utvecklingssamarbete, 
utan att det ena målet är underordnat det andra. 

Denna slutsats stöds dessutom av beslutets innehåll.  

Domstolen finner således att rådet har åsidosatt artikel 47 i EU-fördraget genom att anta beslutet 
på grundval av GUSP, trots att detta beslut även omfattas av politiken inom området för 
utvecklingssamarbete. 

Domstolen ogiltigförklarar således rådets beslut.  

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för 
domstolen. 

Meddelandet finns tillgängligt på följande språk: CS DA DE EN ES FR NL PL PT SK SL SV 

Domen i fulltext finns tillgänglig på domstolens webbplats 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SV&Submit=rechercher&numaff=C-91/05 

i regel från kl. 12.00 (CET) på dagen för avkunnandet. 

För ytterligare upplysningar, var vänlig kontakta Gitte Stadler 
Tel: (00352) 4303 3127, fax: (00352) 4303 3656 
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