Verksamhetsberättelse 2006-2009
Europeisk integrationsrätt
A. Medarbetare
Under olika delar av 2006-2009 har följande medarbetare varit knutna till ämnet:
Professor Nils Wahl (sedan 2007 domare vid Förstainstansrätten)
Professor emeritus Ulf Bernitz
Professor Lars Pehrson
Gästprofessor Steven Anderman
Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt
Docent Carl Fredrik Bergström (numera professor vid Uppsala universitet)
Docent Sideek Mohamed
Docent Dan Eklöf (numera biträdande jurist, SANDART)
Jur. dr. Jane Rachel, från 1 juli 2009 forskningsassistent Uppsala universitet
JD (EUI) Maria Bergström, från 1 juli 2009 forskningsassistent Uppsala universitet
Jur. dr. Hedvig Bernitz (från och med 1 augusti 2009)
Jur. dr. Jörgen Hettne (numera SIEPS)
Jur. dr. Ingeborg Simonsson (numera rådman vid Stockholms tingsrätt)
Doktorand Maria Wiberg
Doktorand Vladimir Bastidas
Doktorand Ida Otken Eriksson (Öberg and associes)
Doktorand Ulf Öberg (Öberg and associes)
Doktorand Josefin Almer
Doktorand Thomas Ordeberg
Anna Södersten (SIEPS, numera EUI, Florens) och Mario Iakovides, Master of European
Law, har arbetat som externa lärare och varit anknutna till ämnets forskningsverksamhet.

Institutionell plattform och verksamhet
Institutionellt har ämnet sin plattform i Institutet för Europeisk Rätt (IER) som enligt
stadgarna har för ändamål att främja forskning och utbildning inom europeisk rätt i allmänhet
och EU-rätt i synnerhet. Institutets föreståndare har varit prof. Ulf Bernitz fram till utgången
av 2008, och prof. Antonina Bakardjieva Engelbrekt från och med 2009.

Vid Centret för kommersiell rätt (Center for Commercial Law) finns en särskild
forskningsavdelning för europarätt under ledning av prof. Bernitz som är särskilt inriktad på
relationen mellan europarätt och kommersiell rätt.
Juridiska institutionen är värd för Nätverket för europarättsforskning, ett nationellt
nätverk för vilket Riksdagen avsatt särskilda medel, och som har till uppgift att främja
europarättsforskning genom anordnande av forskningskonferenser, seminarier, publicering av
vetenskaplig litteratur mm. Nätverket utger i samarbete med motsvarande nationalekonomiska
och statsvetenskapliga nätverk årsboken Europaperspektiv. Prof. Lars Pehrson är för
närvarande Nätverkets ordförande och Ulf Bernitz och Antonina Bakardjieva Engelbrekt är
medlemmar i styrgruppen. Ämnets medarbetare är aktivt involverade i nätverkets
forskningsverksamhet.
Europarättslig Tidskrift (ERT), som är rättsvetenskaplig specialtidskrift för europarätt,
utges i nära anknytning till juridiska institutionen. Ulf Bernitz är ordf. i ERT:s styrelse och
redaktionsråd. I styrelsen ingår även Lars Pehrson och Carl Fredrik Bergström.
Inom ämnet pågår forskning med en bred variation av forskningsteman och inriktningar
genom olika forskningsprojekt, doktorandprojekt, seminarier och nätverk. En del projekt
ägnas konstitutionellrättsliga och institutionella aspekter av EU-rätten, såsom pågående
reformer i EU:s konstitutionella och institutionella struktur, Lissabonfördraget, utvecklingen
inom EU:s andra och tredje pelare mm. Andra projekt har fokuserat på privaträttsliga och
marknadsrättsliga frågor i vid bemärkelse, t ex nya tendenser inom EU:s konkurrensrätt, fri
rörlighet av varor, tjänster, personer och kapital, den europeiska finansmarknadens reglering,
konsumenträttens harmonisering, den europeiska marknadsföringslagstiftningen mm.
Forskningen har kännetecknats av en bred syn på europarätten till vilken inte enbart frågor om
samarbetet på supranationell nivå ansetts tillhöra, utan även frågor om den europeiska
integrationens effekter på nationell rätt i medlemsländerna (t ex europarättens påverkan på
nationell konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, privaträtt och kommersiell rätt). EU:s
utvidgning och grannskapspolitik och dess inflytande på rättsutvecklingen i EU:s
ansökarländer och utomstående grannländer är andra forskningsteman som väckt
forskningsintresse. Ett område som tilldragit sig växande uppmärksamhet på senare tid är
samspelet mellan EU och andra internationella organisationer, i synnerhet WTO. Ämnets
medarbetare har visat öppenhet för tvärvetenskaplig och mångvetenskaplig forskning.
Samarbete med statsvetare, ekonomer mm är således ofta förekommande.

Doktorandprojekt
Under den relevanta perioden har flera doktorander varit verksamma inom ämnet. Jane
Reichel disputerade 2006 på avhandlingen God förvaltning i EU och Sverige (Jure, 2006,
handledare prof. Nils Wahl). Jörgen Hettne disputerade våren 2008 på avhandlingen
Rättsprinciper som styrmedel – Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol (Norstedts Juridik
2008, handledare prof. Ulf Bernitz). Våren 2009 disputerade Ingeborg Simonsson på
avhandlingen Legitimacy in EC Cartel Control (Stockholm, 2009, handledare prof. Nils
Wahl).
Maria Wiberg, Vladimir Bastidas, Ida Otken Eriksson och Ulf Öberg arbetar med sina
avhandlingar om respektive tjänstedirektivet, konkurrensrätt och patentlicenser, EU:s
domstolssystem. samt offentlighetsprincipen inom EU. Josefin Almer skriver en avhandling
om reformen av EU:s värdepappersmarknad. Thomas Ordeberg arbetar med sitt
doktorandprojekt som skall jämföra regelverken för värdepappershandel i USA och i EU. Vid

den senaste antagningen av doktorander har Senem Eken Uyan och Jaan Paju antagits som
doktorander med inriktning på europarätt.

Externfinansierade forskningsprojekt
Medarbetarna i ämnet har varit initiativtagare och deltagare i flera externfinansierade projekt.
Under redovisningsperioden har sammanlagt fyra forskningsprojekt fått finansiering från
Vetenskapsrådet:
1) Ett för ämnet präglande projekt har varit: ”EU och arvet från Oxenstierna: den svenska
statsförvaltningens funktion och framtid”, finansierat av Vetenskapsrådet under ledning av
prof. Nils Wahl, och där flera medarbetare vid fakulteten varit anknutna (Carl Fredrik
Bergström, Jane Reichel, Maria Bergström, Josefin Almer). Projektet har haft som syfte att
undersöka de krav som EU-medlemskapet ställer på svensk förvaltningsmodell, med fokus
framförallt på ansvarsfördelningen mellan myndigheter och regering. Inom ramen för
projektet har flera seminarier anordnats av ämnets medarbetare, bl a:
-

Jane Reichel: Svenska förvaltningsmyndigheter på uppdrag av EU – vems ansvar?

-

Josefin Almer: Nya styrelseformer i EU från ett svenskt perspektiv - Sverige och
Lamfalussy-processen;

-

Carl-Fredrik Bergström: EU:s lagstiftning: tendenser och konsekvenser

-

Maria Bergström: Det nationella genomförandeutrymmet – reella valmöjligheter under
påföljdsansvar eller rutinmässig sanktionering av redan fattade beslut

Projektet har resulterat i flera publikationer och kommer att slutredovisas i en monografi.
2) Forskningsmedel från VR för 2006-2008 med 50 % har även erhållits av docent
Sideek Mohamed för ett projekt som undersöker möjligheten att införa en central särskild
reglerande mekanism på den europeiska finansmarknaden. Syftet är att undersöka om ett
system med en Särskild Regleringsmekanism bidrar till att höja effektiviteten och skapa
konkurrens inom EU:s finansiella marknad. Resultat från projektet har publicerats i ett antal
artiklar och kommer att utmynna i en monografi. Sideek Mohamed fortsätter även med
tidigare projekt om företagssammanslagningar och förvärv på den europeiska
finansmarknadens samt om konstitutionella och rättsliga aspekter på euro-samarbetet.
3) För 2009-2011 har Antonina Bakardjieva Engelbrekt fått finansiering från VR med
50 % för ett projekt om upphovsrättens europeisering från ett institutionellt perspektiv, där
fokus ligger på de olika aktörernas möjligheter att delta och påverka beslutsfattande processer
på nationell och europeisk nivå.
4) Under 2008-2010 medverkar Maria Bergström (med 50 %) i ett tvärvetenskapligt
projekt om privat-offentligt samarbete med prof. Ulrika Mörth (Statsvetenskapliga
institutionen, SU) som projektledare. Inom ramen för projektet har ett internationellt
seminarium anordnats som kommer att utmynna i en bok vid ett internationellt förlag.
Forskningsmedel från Vetenskapsrådet har sökts av Sideek Mohamed om ett projekt om
skattehinder för europeiska finansmarknadens integration.
Andra
svenska
finansiärer
har
varit
Konkurrensverket
och
Krisberedskapsmyndigheten (KBM). Docent Dan Eklöf har tillsammans med prof. Ulf
Bernitz arbetat med ett projekt finansierat av Konkurrensverket om Artikel 81 (numera Art.
101) efter reformen av EU:s konkurrensrätt. Resultaten har redovisats i ett antal artiklar och

bok kapitel (t ex ”Konkurrensbegreppet och konsumentvälfärden i artikel 81 efter
moderniseringen av EU:s konkurrensrätt”, Juridisk Tidskrift 2006-07, s. 11-41; ”Om modernt
och rester av omodernt i den konkurrensrättsliga moderniseringen”, Europarättslig Tidskrift
2006, s. 259-285, samt ”The Microsoft case – at the core of the IP/Antitrust Intersection,
contribution to Article 82 EC: Reflections on its Recent Evolution”, i: Ariel Ezrachi (ed),
Oxford, Hart Publishing, forthcoming, 2009). Maria Bergström har ingått i ett projekt
finansierat av KBM om privat-offentligt samarbete vid krishantering.

Internationella projekt och forskningssamarbete
Europarättens mångkulturella och överstatliga karaktär leder naturligt till att en del
forskningsfrågor behandlas bäst i samarbete med forskare och institutioner från andra
europeiska länder. Dessutom existerar av naturliga skäl ett stort antal internationella
europarättsliga forskningsnätverk samt finansieringsmöjligheter på europeisk nivå, i synnerhet
Kommissionens ramprogram, där europarättsforskning prioriteras.
Medarbetarna i ämnet har varit delaktiga i flera internationella och europeiska nätverk
och projekt. Bland de internationella akademiska institutioner med vilka flitiga kontakter
upprätthålls märks bl a Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens, Katolska
universitetet i Leuven, University of Oxford mm. Prof. Bernitz har under flera år varit
föreståndare för Wallenbergstiftelsens Oxford/Stockholm Venture in European Law placerat
vid the Institute of European and Comparative Law, University of Oxford. Verksamheten där
har som huvuduppgift att på rättsvetenskaplig grund vidareutveckla svensk - brittiska
juridiska förbindelser med fokus på europarätten i vid mening. Den har resulterat i ett flertal
konferenser, seminarier och monografier där ämnets medarbetare medverkat, t ex seminarium
om direktivet om otillbörliga affärsmetoder (med Ulf Bernitz, Antonina Bakardjieva
Engelbrekt, Ulf Öberg och Ida Otken Eriksson); flera seminarier om nya utvecklingar i EU:s
konkurrensrätt och marknadsrätt med Ulf Bernitz, Steven Anderman, Dan Eklöf mm. Inom
ramen för projektet ges yngre forskare tillfälle till forskningsvistelser i Oxford.
Samarbete med EUI i Florens har bedrivits i olika former av bl a Antonina Bakardjieva
Engelbrekt, Carl Fredrik Bergström och Josefin Almer. Ulf Bernitz är medhandledare för
Johanna Engström, doktorand vid EUI. Carl Fredrik Bergström och Josefin Almer har varit
medarbetare i sjätte ramprogrammets paraplyprojekt NewGov om nya styrningsmetoder i
Europeiska unionen med EUI som huvudansvarig institution. Antonina Bakardjieva
Engelbrekt var 2005-2006 Jean Monnet Fellow och STINT Fellow vid EUI Florens. Hon har
både under sin vistelse vid EUI och under efterföljande åren bidragit till ett antal seminarier
om privaträttens styrformer (governance) i EU inom ramen för NewGov projektet, samt
arbetat med sitt eget projekt om EU:s östutvidgning och dess inflytande på marknadsreglering
och institutionell val och design i Central och Östeuropa. Resultaten har redovisats i flera
antologibidrag (Wahl och Cramér, 2006; Cafaggi och Muir Watt, 2008; Cafaggi and Micklitz,
2009).
Ett annat projekt under EU:s sjätte ramprogram där Bakardjieva Engelbrekt var så kallad
associate partner handlade om patentering av embryonala stamcellers, där särskilt den
institutionella spänningen mellan EU och den mellanstatliga Europeiska patentorganisationen
granskades (University of Nottingham, koordinator). Resultaten har publicerats i en rapport
för Kommissionen, i en rapport på projektets hemsida, samt i en kommande bok vid Oxford
University Press med Aurora Plomer och Paul Torremans som redaktörer (2009).
Forskningssamarbete har även bedrivits med institutioner från EU:s nya medlemsländer
och grannländer. Docent Sideek Mohamed har inriktat sina forskningsintressen till rättslig

reglering av finansmarknader i så kallade ”emerging markets” som Ryssland, Ukraina, Kina.
Han har samarbetat och initierat ett forskarnätverk med forskningsinstitutioner från dessa
länder. För sitt projekt i Ryssland har han sökt finansiering från Svenska institutet.
Forskningen om finansmarknadens evolution i Kina stöds av Chinese Academy of Social
Sciences och Vitterhetsakademien (The Royal Swedish Academy of Letters, History and
Antiquities). Antonina Bakardjieva Engelbrekt är sedan 2008 partner i ett projekt finansierat
av Bulgariska Vetenskapsrådet för grundande av Centre of Excellence, Institute for doctoral
and post-doctoral studies “Dialogue Europe” vid Sofia universitetet.
Pengar har sökts under EU:s sjunde ramprogram för ett projekt om
näringslivsorganisationernas roll för privaträttens europeisering och för den europeiska
integrationen som helhet. Projektet ämnar särskilt undersöka näringslivsorganisationernas roll
inom EU:s nya medlemsländer. EUI fungerar som koordinator. En ansökan för ett större
internationellt projekt om privaträttens europeisering i Central- och Östeuropa förbereds i
samarbete med EUI i Florens och andra europeiska akademiska partners.
Vad gäller uppdragsforskning har Antonina Bakardjieva Engelbrekt varit deltagare med
ansvar för Sverige i ett stort projekt finansierat av Europeiska kommissionen (DG SANCO)
om olika mekanismer för konsumenträttens genomförande (enforcement) i EU:s
medlemsländer (samordnat av universitetet i Leuven). Hon var även nationell rapporteur om
bulgarisk konsumenträtt i DG SANCO:s stora kartläggning av införlivandet av EG:s
konsumenträttsliga acquis i medlemsländerna (projekt samordnat av prof. Hans SchulteNölke, Universitetet i Bielefeld).

Internationella konferenser
De flesta medarbetare har deltagit aktivt i diverse internationella konferenser och seminarier,
ofta som ”invited speakers” och ”keynote speakers”.
Här bör särskilt nämnas de av Nätverket för europarättsforskning anordnade
forskningskonferenser och seminarier där ämnets medarbetare varit organisatörer och aktiva
deltagare. En viktig sådan evenemang har varit konferensen “The General Principles of
European Community Law in a Process of Development” med Ulf Bernitz som
huvudorganisatör (tillsammans med Joakim Nergelius). Konferensen förde samman ett flertal
framstående svenska och utländska forskare och resulterade i en antologi utgiven av Kluwer.
Antologin utgör en uppföljning av en tidigare mycket uppmärksammad bok i samma ämne.
Jane Reichel, Sideek Mohamed, Dan Eklöf, Lars Pehrson både deltog i konferensen och
bidrog till boken. En annan internationell konferens i Nätverkets regi som väckte stort intresse
har varit konferensen ”Global Trade” där olika rättsliga aspekter av
Världshandelsorganisationen och dess förhållanden med EU debatterades av en rad svenska
och internationella experter. Lars Pehrson och Antonina Bakardjieva Engelbrekt var bland
talarna. Andra internationella seminarier har varit endagsseminariet vid Lunds universitet på
temat “The interface between competition law and intellectual property rights” (Steven
Anderman, Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Ulf Bernitz) mm.
Steven Anderman har även hållit föredrag och anföranden om olika aspekter av
konkurrensrätt och immaterialrätt vid ATRIP (Association for Teaching and Research in
Intellectual Property) kongress i Parma, 2008, vid Brugge College, New York University
School of Law, Queen Mary, London, Universitetet LUISS, Rom, mm.
Bland de internationella nätverk där ämnets medarbetare ingår kan nämnas: Consumer
Law Enforcement Forum (Brussels); Centre for European Studies, Columbia University; Max

Planck Institute for Intellectual Property, Competition Law and Tax Law; International
League of Competition Law (LIDC), ATRIP, European Law Academy (Trier), European
Research Association, etc.

Annan forskningsrelevant verksamhet
En mindre uppmärksammad men mycket viktig faktor för forskningsklimatet inom ämnet har
varit de regelbundna och informella lunchseminarier för alla intresserade i europarätt vid
institutionen med Maria Bergström som entusiastisk och flitig organisatör. Vid dessa
seminarier har både juniora och seniora forskare från Juridicum och från andra universitet
erbjudits möjlighet att presentera pågående forskningsprojekt, kommentera aktuella rättsfall
från EG-domstolen, debatterra heta rättspolitiska frågor. Lunchseminariet har även gästats av
framstående internationella profiler inom europarätten som generaladvokat (numera professor
vid EUI) Miguel Maduro Poiares.
Intresset för metodologiska och teoretiska frågor vid ämnet har varit stort. År 2005
publicerade dåvarande doktorander inom ämnet en mycket uppskattad bok om EG-rättslig
metod med Jörgen Hettne och Ida Otken Eriksson som redaktörer. Boken används som
kurslitteratur vid några av landets juristutbildningar. Metodologiska frågor alltjämt intresserar
forskare vid ämnet. Hösten 2009 anordnades särskilda doktoranddagar där teoretiska och
metodologiska frågor kring forskning med EU-rättslig anknytning kommer att diskuteras.
Antonina Bakardjieva Engelbrekt har inbjudits som talare vid doktorandkursen i EU-retlig
teori og metode, Juridisk Institut, Handelshojskolen, Köpenhamn.
Publikationer
Forskningen inom ämnet har utmynnat i ett stort antal artiklar, böcker, kapitel i antologier
mm, vilket framgår av forskarnas publikationslistor. Många av böckerna är utgivna av
välrenommerade internationella förlag (Oxford University Press, Cambridge University Press,
Hart Publishing, Edward Elgar, Kluwer). Nämnas bör boken General Principles of European
Law (Kluwer) med prof. Bernitz som medredaktör (tillsammans med prof. Nergelius, Örebro
Universitet), där flera medarbetare bidragit (Dan Eklöf, Sideek Mohamed, Jane Reichel, Lars
Pehrson mm). Med hjälp av Nätverket för europarättsforskning har serien Swedish Studies in
European Law (Oxford, Hart Publishing) initierats, där flera av ämnets medarbetare
medverkat. Prof. Nils Wahl var redaktör av seriens första nummer (2006). Antonina
Bakardjieva Engelbrekt, Ingeborg Simonsson, Hedvig Bernitz, Jane Reichel, Josefin Almer
har bidragit med bokkapitel i denna och efterföljande volymer.
Steven Anderman har publicerat aktivt inom europeisk och internationell konkurrensrätt,
och om förhållandet mellan konkurrensrätt och immaterialrätt (se särskild Anderman, S. and
Kallaugher, J. Technology Transfer and the New EU Competition Rules, Intellectual Property
Licensing After Modernisation (Oxford University Press, 2006), samt Anderman (editor) The
Interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy (Cambridge University
Press, 2007).
Ulf Bernitz har varit redaktör för arbetena The Regulation of Unfair Commercial
Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques, Hart Publ, Oxford
2007 (tillsammans med Stephen Weatherill, Oxford) och Private Labels, Brands and
Competition Policy, Oxford University Press, 2009 (tillsammans med Ariel Ezrachi).
Antonina Bakardjieva Engelbrekt har tillsammans med Joakim Nergelius varit redaktör för
boken New Directions in Comparative Law, Edward Elgar, 2010.

Medarbetarna i ämnet har varit flitiga skribenter i Europarättslig tidskrift, vilket framgår
av deras publikationslistor. Det kan nämnas att Ulf Bernitz är ordförande i Stockholm
Institute for Scandinavian Law som utger Scandinavian Studies in Law.

Tredje uppgiften
Medarbetarna inom ämnet har varit aktiva med att förbereda remissutlåtanden, skriva
rapporter och sakkunniguppdrag mm, samt att presentera sin forskning vid konferenser för
praktiskt verksamma jurister och icke-jurister. Vid Juridiska fakultetens 100 års jubileum har
ett endagsseminarium om europarätten i Sverige arrangerats av prof. Bernitz. Flera av
medarbetarna har haft nära samarbete med Svenska institutet för europapolitiska studier
(SIEPS) där de utarbetat, publicerat och presenterat rapporter på aktuella teman (se Carl
Fredrik Bergström, Jörgen Hettne, Maria Bergström, Jane Reichel, Josefin Almer). Carl
Fredrik Bergström och Jörgen Hettne är i Institutets ledning.
Antonina Bakardjieva Engelbrekt var expert i 2006 marknadsföringsutredningen som
hade som huvuduppgift att försäkra införlivandet av direktivet 2005/29/EG om otillbörliga
affärsmetoder med svensk rätt. Hon har 2008 utnämnts av regeringen som ledamot i
Allmänna reklamationsnämndens insynsråd.
Jane Reichel skrev ett underlag till Tjänstedirektivsekretariatet 2008. Hon var även
projektledare och producerade ett antal rapporter på uppdrag av Statskontoret om nationella
myndigheters tillämpning av EU:s fri rörlighets reglerna. Ingeborg Simonsson har gemensamt
med Ulf Öberg skrivit utlåtande avseende 2 kap 8 § kommunallagen och EG:s
statsstödsregler. Ulf Bernitz har på uppdrag av Konkurrensverket 2009 utarbetat ett förslag till
ny konkurrensrättslig uppgiftsskyldighetslag.
Under 2008/09 har Jane Reichel ingått i en arbetsgrupp som anordnat högre seminarier
för domare i Regeringsrätten och Kammarrätten i Stockholm samt forskare från de juridiska
institutionerna vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Hittills har två seminarier
hållits.
Ulf Bernitz har anlitats av Europaparlamentet som rapportör och talare vid hearings ang.
europeisk marknadsföringslagstiftning, grupptalan och sjukvård i annat EU-land.
Steven Anderman har anlitats av EG-Kommissionen som expert och rådgivare för den
kinesiska regeringen vid utarbetandet av den kinesiska konkurrenslagen 2007. Han har i detta
sammanhang producerat en rapport om europeisk konkurrensrätt och immaterialrätt, samt
hållit ett anförande för den kinesiska regeringen i samband med EU-WTO arbetsgruppsmötet
i Beijing, september 2007. En uppdaterad EU rapport ”Recent EU Experience and IPR Policy
Making of Relevance to China” lämnades in år 2009.

Magisterprogram och specialkurser
Länken mellan utbildning och forskning säkras genom en grundkurs i europarätt, ett antal
specialkurser i olika europarättsliga ämnen, samt ett internationellt magisterprogram i
Europeisk integrationsrätt. Flertalet av specialkurserna ges på engelska och erbjuder möjlighet
för utbytesstudenter att delta (Constitutional Law of the European Union, Competition Law,
EC Banking and Financial Services Law, EC Commercial Law, EC Procedural Law). Några
kurser är dock riktade särskilt till svenska jurister såsom specialkursen Svensk statsrätt ur ett
europeiskt perspektiv, Europeisk kommersiell rätt mm. Europarättslig anknytning har även
specialkurserna i Comparative Law och Rule of Law, International Organisations and Legal

Reform. Som en del av specialkursen EC Procedural Law har studenterna i flera år bereds
möjlighet att tävla i en europeisk Moot Court Competition. Stockholmslaget har i flera år nått
de första platserna i tävlingen och fått beröm för både muntligt och skriftligt framträdande. År
2008 nådde Stockholmslaget finalen och pläderade i Luxemburg inför domare i EGdomstolen. Laget fick i hård konkurrens 2 pris. Medarbetare i ämnet (särskilt Maria Wiberg
och Vladimir Bastidas) har varit eldsjälarna bakom denna framgång. De har engagerat sig i att
förbereda de tävlande lagen och fått stort erkännande för sitt arbete.
Magisterprogrammet, som drivits sedan 1994, är mycket eftersökt. Årligen tas in 25-30
personer vilka brukar representera upp till 15 olika länder. De allra flesta av studenterna
kommer från Europa men även t ex USA och Australien. Programmet är ettårigt. I
magisterprogrammet ingår en veckas studiebesök i Bryssel och Luxemburg. Glädjande nog
har några av de mest framgångsrika magisterstudenterna visat intresse för fortsatt akademisk
karriär inom europarätten genom doktorandutbildning.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt
Professor i europeisk integrationsrätt
Föreståndare för Institutet för Europeisk Rätt

