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Abstract
This essay studies the national parliaments' reasoned opinions at the early warning
mechanism. The study aim to declare if there is any variation in which national
parliaments who is active in the early warning mechanism, and if there is a variation in
type of bills in the early warning mechanism. These study also wants to describe some
variation in how the national parliaments argued in the reasoned opinions. The study
gives an enhanced understanding of the importance and legitimacy of the early warning
mechanism and the reasoned opinions. The result shows that there is a certain group of
parliaments who are more active and these are with few exceptions EU 15 countries. The
study also shows that there is some kind of bills that is more prevalent than others, there
is however some variation. There is also a wide variation in the arguments raised in the
reasoned opinions. The results indicate that the national parliaments varies greatly in
managing the reasoned opinions and it gives a negatively impact on the early warning
mechanism.

Key words: The early warning mechanism, The national parliaments, Reasoned opinions,
Subsidiarity, European integration
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1. INTRODUKTION

1.1 Inledning
De nationella parlamentens roll har i och med EU-samarbetet blivit en mycket
uppmärksammad fråga. Debatten har föranletts av behovet av större folklig förankring
inom unionen och att medborgarnas röst genom parlamenten har minskat till förmån för
regeringarna. Idag har de nationella parlamentens roll blivit något av en ödesfråga för
unionssamarbetet då ett av det brittiska kravet inom Brexitavtalet rör just en stärkning av
det nationella parlamentet.1

Eftersom utrikespolitik traditionellt sätt varit en fråga för regeringarna har
EU-samarbetet enligt vissa stärkt regeringarnas ställning på nationell nivå. Då fler frågor
och områden kommit att hanteras på EU-nivå menar vissa forskare att detta har påverkat
parlamentens mandat över policyprocessen negativt.2

Inom unionen finns dock åtgärder som syftat till att ge de nationella parlamenten ökat
inflytande. Med subsidiaritetsgranskningen kan de nationella parlamenten inkomma med
yttranden över lagförslag som rör den delade kompetensen mellan EU och
medlemsstaterna. Unionens nuvarande principer om subsidiaritet och proportionalitet är
dock inte en ny företeelse även fast dagens subsidiaritetsgranskning lagfästes först med
Lissabonfördraget 2009. Att EU inte ska lagstifta på områden där det inte finns stöd i
fördragen är en grundläggande princip som genomsyrar unionssamarbetet.

Hur man ska tolka subsidiaritetsgranskningens faktiska verkan har emellertid delat
forskningsfältet. Å ena sidan menar vissa forskare, med Cooper i spetsen, att
subsidiaritetsgranskningen har gett de nationella parlamenten ett kraftfullt verktyg att
hindra EU:s policyskapande utveckling med. Han menar att subsidiaritetsgranskningen
har skapat en betydande påverkanskanal där de nationella parlamenten har möjlighet att
både organisera sig och påverka lagstiftningsprocessen på EU nivå.3 I den andra
ringhalvan finns flera forskare som istället ser subsidiaritetsgranskningen som ett
genomtänkt spel för gallerierna. Subsidiaritetsgranskningen, hävdar man, utgör förvisso
ett redskap i teorin för de nationella parlamentens påverkan inom EU. Den anses dock
inte ge någon större legitimitet åt parlamenten. Dessutom ges det ut för få så kallade gula
kort för att det skulle göra en faktisk skillnad i lagstiftningsprocessen. Att de nationella
parlamentens inflytande sjunkit på nationell nivå har alltså inte kompenserats nog på EU
nivå enligt samma forskare.4

Kommissionen utger varje år en rapport som sammanställer subsidiaritetsprincipens
tillämpning under året. Rapporten sammanställer antalet inkomna motiverade yttranden
till följd av subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Rapporten brukar även
påpeka att yttrandena varierar i form och typ, även fast en närmare förklaring av dessa
skillnader uteblir. Mitt bidrag inom diskursen är att närmare granska dessa yttranden och
se vilka sorters invändningar som faktiskt kommer till uttryck i de nationella
parlamentens yttranden. Min förhoppning är att en närmare granskning av de inkomna
yttrandena kommer att generera ett empiriskt bidrag i form av en beskrivning över

1 Kroll, D-A. & Leuffen, D., 2016.
2 Se tex Raunio , T., 2011.,Fabbrini, F., & Granat, K., 2013 och Bellamy, R. & Kröger, S., 2014.
3 Cooper. I., 2015.
4 Se tex Raunio , T., 2011.,Fabbrini, F., & Granat, K., 2013 och Bellamy, R. & Kröger, S., 2014.
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variationen mellan olika länder. Detta hoppas jag kan bringa lite nytt ljus över
subsidiaritetsgranskningens tolkning.

1.2 Syfte och frågeställning
Mycket pekar alltså på att de nationella parlamentens ställning har minskat med
EU-samarbetet. Subsidiaritetsgranskningen i Lissabonfördraget tillkom som ett sätt att
kompensera de nationella parlamenten och ge tillbaka något av dess makt. I vilken
omfattning subsidiaritetsgranskningen har inneburit en ökad möjlighet till inkludering för
de nationella parlamenten är dock omtvistat och åsikterna går isär inom diskursen.

De nationella parlamenten är dessutom föremål för ett brett forskningsområde.
Vilken roll de nationella parlamenten och subsidiaritetsgranskningen egentligen har är
som redan nämnts en vanlig frågeställning, det är även de nationella parlamentens
kontrollfunktion av regeringarna. En stor del av diskursen har även utrett de nationella
parlamentens möjlighet till organisering mellan staterna.

Det som däremot inte utretts lika ingående är de motiverade yttrandena inom ramen
för subsidiaritetsgranskningen. Denna uppsats ämnar därför närmare studera de
motiverade yttrandena empiriskt. Denna studie har en beskrivande ansats genom att ta
fram ett empiriskt underlag för att bringa nytt ljus i den delade diskursen om
subsidiaritetsgranskningen.

En förutsättning för att subsidiaritetsgranskningen ska fungera effektivt är att de
nationella parlamenten är aktiva och förmögna att organisera sig. Det är också en
förutsättning att det råder en större enighet angående invändningar och lagförslag. Syftet
med studien är att beskriva eventuella mönster och variationer för att se hur eniga
parlamenten är vid granskningen.

Studiens syfte mynnar ut i frågeställningarna:

- Är vissa medlemsländers parlament mer förekommande än andra inom
subsidiaritetsgranskningen?

- I vilka typer av lagförslag invänder medlemsländernas parlament?

- Med vilka argument invänder medlemsländernas parlament och finns det en variation
i hur man invänder?

1.3 Avgränsning
De nationella parlamentens motiverade yttranden inom ramen för subsidiaritet - och
proportionalitetsgranskningen är det huvudsakliga källmaterialet i uppsatsen. Denna
studie fokuserar på de motiverade yttrandena då dessa är en direkt följd av
Lissabonfördragets försök att stärka de nationella parlamenten.
Subsidiaritetsgranskningens faktiska betydelse och nytta är en etablerad fråga inom
EU-diskursen vilket föranlett mitt intresse. Det fanns även ett tomrum att fylla angående
subsidiaritetsgranskningens motiverade yttranden.

Ett alternativ hade annars varit att även, eller istället, analysera yttranden från de
nationella parlamenten inom ramen för den politiska dialogen. Genom den politiska
dialogen kan de nationella parlamenten yttra sig över samtliga lagförslag och inte bara
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över de lagförslag där EU har delad kompetens. Dessa yttranden är dock betydligt fler än
de motiverade yttrandena och kan därför tänkas skifta ännu mer i fråga om innehåll och
form. Yttrandena inom ramen för den politiska dialogen kan vara både positiva och
negativa till ett nytt lagförslag och inkomma över många olika frågor.

Att fokusera på subsidiaritetsgranskningarnas motiverade yttranden skapar en
naturlig avgränsning från de andra yttrandena eftersom de är föremål för större debatt
angående deras faktiska påverkan. De motiverade yttrandena måste också ses i ljuset av
den spänning som finns mellan medlemsstater och EU då det handlar om frågor med
delad kompetens. De motiverade yttrandena har också samma utgångspunkt, nämligen att
framföra kritik mot kommissionen och redan där har det uppstått en naturlig avgränsning.
Diskursen om subsidiaritetsgranskningen är som sagt mycket stor och det har därför
dessutom rättfärdigat att fortsätta i detta spår och kunna bidra till någonting nytt inom
forskningsfältet.

En avgränsning av de motiverade yttranden har dock varit nödvändig då det rör sig
om ett större antal yttranden, även om de inte är lika många som yttranden inom den
politiska dialogen. Valet av motiverade yttranden har gjorts med hänsyn till vissa
praktiska överväganden men framförallt med hänsyn till frågeställningarnas beskaffenhet.

Studien har fokuserat på de motiverade yttrandena efter Lissabonfördraget, för att
kunna jämföra motiverade yttranden med samma rättsliga utgångsläge. Innan
Lissabonfördraget fanns en subsidiaritetsgranskning, men den hade en kortare
tidsintervall och proceduren med gult kort hade inte inletts. Det skulle kunna motiveras
att inkomna yttranden före Lissabonfördraget har ett stort intressevärde då de ger en
uppfattning om hur argumenten ändrats sedan Lissabonfördragets utökade och stärkta
subsidiaritetsgranskning trädde i kraft. Likväl har denna studie fokuserat på
subsidiaritetsgranskningen efter Lissabonfördraget då det är denna version av
granskningen som framförallt varit föremål för diskussion inom diskursen.

De motiverade yttranden som varit relevanta för denna studie är alltså de som
inkommit efter Lissabonfördraget och fram till idag (2016). År 2010 är det första året
som Lissabonfördragets ändring trädde i kraft. Dessa yttranden uppgår till ca 300 stycken
varför en avgränsning varit nödvändigt för denna studies tidsfrist. Tre år valdes ut av sex
möjliga, för att få ett så brett urval som möjligt.

Då Kommissionens databas inte särskiljer mellan yttranden inom ramen för
subsidiaritetsgranskningen och den politiska dialogen har Kommissionens årliga
rapporter om subsidiaritetsgranskningen använts för att finna och ringa in aktuella
motiverade yttranden. Den senaste sammanställda rapporten är från 2014 varför detta år
valdes som referensår då det är så nära i tid det gick att komma. Dessutom var det
nödvändigt att välja ut två referenspunkter i form av tidigare års yttranden. För att få en
så stor tidsintervall som möjligt valdes därför år 2010 då det som sagt är det första året
som Lissabonfördragets utökade subsidiaritetsprincip kom i bruk. Dessutom valdes år
2012 som en naturlig mittpunkt mellan dessa två år. De tre referensåren motiveras av att
de ligger kontinuerligt och regelbundet över tid. Till alla tre år finns även Kommissionens
rapport att tillgå, vilket varit praktiskt nödvändigt för att hitta de aktuella motiverade
yttrandena.



9

1.4 Disposition
I det inledande kapitlet har ämnesvalet beskrivits och det har givits en första bakgrund till
forskningsfältet. Därefter har studiens syfte och frågeställningar angetts. Det har även
redogjorts för studiens avgränsning.

I kapitel två ges en överblick över de teoretiska utgångspunkterna för studien. De
normativa och empiriska utgångspunkterna angående de nationella parlamentens roll och
de nationella parlamentens kontrollfunktion av regeringarna presenteras.

I kapitel tre presenteras en bakgrund över subsidiaritetsgranskningen och funktionen
med gula och orangea kort.

I kapitel fyra presenteras den metod som använts för studien. Inledningsvis
presenteras den metodologiska ansatsen och källmaterialet. Därefter presenteras de olika
kategorierna som använts i analysmodellen för de motiverade yttrandena, dels
invändningstyper och dels lagförslagstyper. Sedan läggs de metodologiska överväganden
som gjorts fram. Avslutningsvis summeras kapitlet med en diskussion om validitet och
reliabilitet.

I kapitel fem presenteras studiens empiri och analys. Först presenteras de utvalda
fallen för studien i stigande ordning. Därefter summeras studiens resultat.

Avslutningsvis framförs studiens slutsatser i det sjätte kapitlet.

2.TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

I detta kapitel redogörs för den aktuella diskurs som studien härrör till. Vilken roll de
nationella parlamenten har inom EU-systemet presenteras inledningsvis. Därefter
redogörs för de två olika etablerade synsätten som finns om subsidiaritetsgranskningen
inom diskursen (2.2) och (2.3). Avslutningsvis presenteras de nationella parlamentens
kontrollfunktion av regeringarna som ryms inom diskursen.

2.1 De nationella parlamentens roll i EU-systemet
De nationella parlamenten i EU skiljer sig i utformning av t ex kammare och antal platser.
Likväl fyller de alla samma huvudfunktion, nämligen att representera medborgarna.
Parlamentet ska ge legitimitet till det offentliga beslutsfattandet på nationell nivå. I och
med EU samarbetet talas det dock om en urvattning av de nationella parlamenten till
förmån för EU:s institutioner och medlemsstaternas regeringar, i enlighet med teorin om
EU:s deparliamentarization av de nationella parlamenten. I korthet innebär teorin att
EU-samarbetets utveckling har medfört en urholkning av de nationella parlamentens
kontroll över den verkställande makten. Parlamenten förlorar inflytande då EU har fått
fler och fler politiska befogenheter genom en spill-over effekt. En ökad användning av
kvalificerad majoritet i Rådet gör det också svårare för parlamenten att binda sina
regeringar till förhandsbeslut. 5
De viktigaste funktionerna de nationella parlamenten spelar i EU-systemet som helhet
kan anses vara följande:

(1) Fungera som en länk mellan medborgare och staten/EU genom att informera

5 Raunio, T., 2011 s.304.
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medborgarna om EU:s policys.
(2) Kontrollera och granska regeringens åtaganden inom EU.
(3) Implementera EU lagstiftning på nationell nivå.
(4) Yttra sig över lagförslag vid EU:s exklusiva kompetens.
(5) Granska lagförslags förenlighet med subsidiaritetsprincipen genom motiverade
yttranden vid EU:s delade kompetens.
(6) Utveckla bilaterala och multilaterala samarbeten med övriga nationella parlament,
t ex genom COSAC.6

Detta kan ge en fingervisning om vilken funktion de nationella parlamenten har inom
EU-systemet. Hur stor och vilken betydelse de nationella parlamentens roll inom just
subsidiaritetsgranskningen har är dock mer omtvistat. I och med Lissabonfördragets
utökade möjlighet till subsidiaritetsgranskning hoppades flera att detta skulle komma att
stärka de nationella parlamenten. Cooper menar att de förbättringar som gjordes genom
Lissabonfördraget stärkte de nationella parlamenten och att deras roll har kommit att
utvecklas inom EU-systemet.7 Andra är mer osäkra på i vilken uträckning så är fallet,
Raunio och Kiiver menar snarare att subsidiaritetsgranskningen fortfarande har en
marginell effekt sedan Lissabonfördragets ikraftträdande.8

2.2 Subsidiaritetsgranskningen som påverkanskanal
Med Lissabonfördraget 2009 introducerades alltså en utökad möjlighet för de nationella
parlamenten att tidigt granska och yttra sig över lagförslag i enlighet med
subsidiaritetsprincipen. Cooper har jämfört de nationella parlamentens möjlighet till
subsidiaritetsgranskning och medverkan i lagstiftningsprocessens tidiga delar med en
virtuell tredje kammare inom EU-systemet.9

De nationella parlamenten sammanträder förvisso inte i den vanliga bemärkelsen
som annars utgör en kammare. Modellen med en virtuell tredje kammare bildar enligt
Cooper istället en ny modell att se på nationella parlament i internationella relationer. De
tre existerande modellerna innefattar Domestic oversight, Parliamentary assembly och
Supranational parliament.

Domestic oversight syftar på de nationella parlamentens traditionella indirekta roll i
utrikesfrågor som enbart sträcker sig till att kontrollera de verkställande organen i
utrikesfrågor. Parliamentary assembly syftar istället på internationella sammankomster av
olika nationella parlament som träffas med jämna mellanrum, oftast inom ramen för en
redan befintlig internationell organisation. I denna modell har inte nationella parlament en
lagstiftande makt, eller om sådan är fallet så är lagstiftningsmakten av smärre inflytande.
Betydelsen ligger istället i den deliberativa plattform som sammankomsten skapar.
Cooper jämför detta med Europaparlamentet före 1979. Supranational parliament består
av en direktvald gränsöverskridande kammare där nationella frågor överförs till
internationell nivå, vilket ungefär kan liknas vid Europaparlamentet av idag.10 Coopers
fjärde modell, en virtuell tredje kammare bygger på alla de förra modellernas moment.

6 Raunio, T., 2011 s.307.
7 Cooper, I., 2012 , Cooper, I., 2013 och Cooper, I., 2015.
8 Raunio, T., 2011. Se även Kiiver, P., 2008 s.81 ff.
9 Cooper, I, 2013 s.531 ff.
10 Cooper, I., 2012 s. 445.
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Subsidiaritetsgranskningen skapar nämligen enligt Cooper tre utökade möjligheter för de
nationella parlamenten inom EU. För det första ger subsidiaritetsgranskningen de
nationella parlamenten en ny möjlighet att påverka lagstiftningens utgång på EU-nivå.
För det andra skapar det en ny kanal för EU- medborgarna genom de nationella
parlamenten att representeras på. För det tredje skapar det en deliberativ plattform, då
subsidiaritetsgranskningen bildar ett nytt forum för debatt angående EU:s lagstiftning,
särskilt när det gäller lagstiftningens förenlighet med subsidiaritetsprincipen.11

Gällande lagstiftningsarbetet i stort menar Cooper att de nationella parlamentens
kollektiva roll in inte nödvändigtvis ska överdrivas, men den ska inte heller ses som
inkonsekvent och utan något inflytande. De nationella parlamenten är inte att se som
beslutsfattande i någon vid mening. De kan inte föra fram eller för den delen verkställa
egna policyförfaranden. Det de nationella parlamenten dock kan göra är att bedriva
påverkansarbete, och här menar Cooper att de nationella parlamenten fått ett kraftfullt
verktyg i och med subsidiaritetsgranskningen. Genom subsidiaritetsgranskningen kan de
sporra de övriga institutionerna att ändra eller förkasta ett förslag. Att de nationella
parlamenten utgav ett gult kort angående Monti II - förordningen visade nämligen på att
de nationella parlamenten har kompetensen att organisera sig och inkomma med
motiverade yttranden inom tidsfristen om åtta veckor. Cooper menar att detta är ett tecken
på att de nationella parlamenten både är benägna och kan organisera sig och påverka
genom subsidiaritetsgranskningen.12

Angående representationens faktiska betydelse uppstår dock ett par luckor. Cooper
uppställer två problembilder. För det första; om de nationella parlamenten ska ses som en
ny representationskanal bör de även ta ställning till EU-frågor oberoende av de nationella
regeringarnas ståndpunkter, vilket inte alltid är fallet. För det andra; om de nationella
parlamenten kollektivt invänder med en majoritet, kan istället demokratin undergrävas på
nationell nivå för de parlament som inte finner sig i majoritet. Trots dessa problem menar
Cooper att det går att se att subsidiaritetsgranskningen ändå skapar en möjlighet till
representation som inte tidigare fanns etablerat.

Att subsidiaritetsgranskningen öppnar upp för en ökad deliberativ plattform är dock
enklare att ta fasta på. Kommunikationen både mellan parlamenten sinsemellan samt
gentemot Kommissionen har uppenbart ökat tack vare de motiverade yttrandena och
genom de nationella parlamentens samarbete i COSAC.

Cooper menar alltså att det finns stöd för att subsidiaritetsgranskningen ger upphov
till en utökad påverkan på lagstiftningen, samt skapar en viss representationskanal och
ger de nationella parlamenten en deliberativ plattform.

Redan år 2006 diskuterade Cooper i termer av att subsidiaritetsgranskningen skulle
kunna lindra EU:s demokratiska underskott. Dock påpekade han då att
subsidiaritetsgranskningen inte var någon radikal förändring och att betydelsen skulle
komma att ligga i Kommissionens vilja att lyssna in de nationella parlamentens
rådgivning. Förfarandet med subsidiaritetsgranskningen skulle snarare bli ett maktspel
kring argumentering än ett vanligt konventionellt lagstiftningsförfarande. För att
subsidiaritetsgranskningen skulle vara effektiv menade Cooper då att de nationella
parlamenten också skulle komma att behöva utveckla hållbara och konstruktiva argument

11 Cooper, I., 2012 s. 442.
12 Cooper, I., 2015 s.1420.
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gentemot Kommissionen.13

2.3 Subsidiaritetsgranskningen som harmlös mekanism
Kritik som framförs mot att se de nationella parlamentens som en tredje viktig
påverkansroll är empiriskt och normativ.

Den empiriska kritiken bottnar i det faktum att subsidiaritetsgranskningen bara
lyckats samla de nationella parlamenten till att utge ett gult kort två gånger hittills.14
Detta har utvecklat perspektivet att de nationella parlamentens inflytande och handlingar
snarare är att se som inkonsekventa, särskilt i förhållandet till Europaparlamentet och
Rådet. Subsidiaritetsgranskningen har därför ansetts vara av ingen, eller liten, faktisk
betydelse. Raunio menar att införandet av subsidiaritetsgranskningen var ett sätt för att
öka legitimiteten för EU:s lagförslag. Subsidiaritetsgranskningen blev istället en harmlös
procedur med endast en marginell effekt på EU:s lagstiftningsprocess. Dessutom är de
nationella parlamentens deliberativa aktivism överdriven. Utöver COSEC och IPEX tycks
de nationella parlamenten inte ha ett behov av någon deliberativ plattform.

Huvudanledningen till att subsidiaritetsgranskningen kommit att få en sådan ytterst
liten roll menar dock Raunio ligger i de nationella parlamentens egna strukturer. Alla de
europeiska parlamenten styrs av partipolitiska överväganden där
subsidiaritetsgranskningen ges föga uppmärksamhet i jämförelse med nationella frågor
menar han.15 Denna inställning kommer även till uttryck hos Bellamy och Kröger.16 Ett
annat argument är att de nationella parlamenten har för olika syn på
subsidiaritetsgranskningen vilket tar sig uttryck i inkonsekventa motiverade yttringar.17

Att de nationella parlamenten skulle kunna få den roll de spelar på nationell nivå
även på EU -nivå anses därför omöjlig. De nationella parlamenten har inte möjligheten att
påverka lagstiftningen och influera politiken i någon större utsträckning. Tröskeln för
både ett gult kort och ett orange kort menar Bellamy och Kröger är i detta avseende
alldeles för hög för att de nationella parlamenten ska kunna påverka lagstiftningsarbetet
mer än marginellt.18 Med det är det inte sagt att de nationella parlamenten inte är kapabla
att organisera sig innan tidsfristen löpt ut. Bellamy och Kröger menar i själva verkat att så
är fallet, det är snarare subsidiaritetsgranskningens funktion som är marginellt gällande
lagstiftningsarbete. Istället går det att se att de nationella parlamenten som en grindvakt,
mot EU integrationen, där dess funktion är att uppmärksamma frågan hur långt
integrationen bör nå.19

Den normativa kritiken handlar i huvudsak om de nationella parlamenten bör ha en
roll inom EU samarbetet. I ett strikt bikameralt system, där regeringarna bär
huvudansvaret och representationen inom EU, är det en fråga huruvida
subsidiaritetsgranskningen är av godo eller inte. Då de nationella parlamenten har en
funktion att fylla genom att kontrollera regeringarnas förehavanden inom EU, kan det

13 Cooper, I., 2006 s. 297.
14 Ett tredje gult kort har dock inkommit under tiden för denna uppsats,se IPEX för COM(2016) 128. Kommissionen
har dock inte hunnit komma med en replik ännu. Efterdyningarna från detta gula kort får alltså bli föremål för framtida
forskning.
15 Raunio, T., 2010 s. 9.
16 Bellamy, R. & Köger, S., 2014.
17 Fabbrini, F., & Granat, K., 2013 s.120.
18 Bellamy, R. & Köger, S., 2014.
19 Raunio , T., 2011 samt Bellamy, R. & Köger, S., 2014.
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anses problematiskt om de nationella parlamenten själva får en utövande roll.20 På ett
likvärdigt vis kan det även argumenteras att det är en onödig resurs för de nationella
parlamenten att utöva påverkan på EU -nivå om där de likväl har ingen eller liten faktisk
påverkan.21

2.4 De nationella parlamentens kontroll av regeringarna
Hur stort inflytande de nationella parlamenten har i EU - systemet är dock inte enbart en
fråga om subsidiaritetsgranskningen och de nationella parlamentens roll i
lagstiftningsarbetet. En annan aspekt av de nationella parlamentens inflytande är om. och
hur. parlamenten har möjlighet att utöva kontroll över regeringarna i EU -frågor.

Sedan 1980 - talet då EU - samarbetet utvidgades till att beröra flertalet
policyområden, har flertalet av de nationella parlamenten svarat med att inrätta
kontrollfunktioner för regeringarnas förehavanden inom EU. Flera parlament har inrättat
särskilda EU kommittéer eller nämnder för att kunna säkerställa regeringarnas position
inom EU - samarbetet. Hur stor den formella och reella makten för de nationella
parlamenten i detta avseende är varierar dock markant mellan olika medlemsstaters
nationella parlament. För att kunna påverka regeringarna behöver de nationella
parlamenten precis som på nationell nivå en formell rätt att influera regeringarna.
Dessutom krävs någon form av möjlighet till policyskapande processer. De nationella
parlamenten verkar dock bete sig annorlunda när det kommer till EU relaterade frågor än
vad de gör i nationell politik.22

Eftersom makten i EU -frågor förflyttas uppåt till institutioner såsom Kommissionen
eller Europaparlamentet, borde de nationella parlamenten ha ett stort incitament till att
kontrollera sina regeringar. Som Auel dock poängterar finns det få tillfällen då de
nationella parlamenten har något att vinna på att göra detta offentligt. Om de nationella
parlamenten väljer att binda regeringarna mot regeringarnas ståndpunkt riskerar man att
hänga ut regeringen, vilket partierna i regeringsställning inte har något intresse av. För
oppositionen är det inte heller självklart att vilja binda regeringen vid allt för detaljerade
rättsakter då detta kan försvåra för regeringen vid förhandlingar i Bryssel. Ett nationellt
parlament borde även ytterst sällan framstå som att man går andra medlemsstaters
parlaments ärenden utan väljer istället att behålla regeringens ståndpunkt. Detta får också
empiriskt stöd av att de nationella parlamenten mycket sällan utnyttjar sin formella rätt att
styra regeringarna.23

Det nationella parlamentet med starkast mandat i EU - frågor är Österrike. Dess
partikonstellation i parlamentet har dock minskat betydelsen av det starka mandatet.
Tysklands Bundestag bygger på ett liknande system som i Sverige, där det inte finns ett
starkt formellt mandat men där en EU - nämnd har täta förbindelser med regeringen för
att stärka dess position i Bryssel. Danmark har precis som Sverige en tradition av
minoritetsregeringar. Där har man löst problemet genom att korrespondensen mellan
parlament och regering inte är offentlig,vilket möjliggör en lättare förankring mellan
parlament och regering i EU - frågor, vilket skapar en möjlighet för oppositionen att
stödja regeringen.

20 DeWilde,. 2012 s.18.
21 Ibid.
22 Auel, K.,2007 s. 493 ff.
23 Ibid.
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De nationella parlamentens mandat att styra regeringarna kan alltså ses som något
marginell och med varierat resultat. Likväl behöver inte de nationella parlamentens
funktion som policyskapare undervärderas. De olika EU - nämnderna lyfter problem och
ståndpunkter som indirekt får en betydelse för regeringarna och i slutänden Rådet och
Ministerrådet. 24

2.5 Sammanfattning
De nationella parlamenten har ansetts tappa mark gentemot både sina regeringar och till
EU:s institutioner i och med EU samarbetet. För att stärka de nationella parlamentens
ställning inom EU:s lagstiftningsprocess ökade man möjligheten till påverkan genom
subsidiaritetsgranskningen genom Lissabonfördraget. Vilket verktyg
subsidiaritetsgranskningen egentligen utgör i praktiken är dock omtvistat. Cooper menar
att subsidiaritetsgranskningen har flera utmaningar, t ex måste de nationella parlamenten
lyckas formulera konstruktiva och övertygande argument i sina motiverade yttranden.
Cooper påpekar likväl att de nationella parlamenten kan använda granskningen som en
legitim påverkanskanal gentemot Kommissionen och övriga EU institutioner. De
nationella parlamenten kan då ses som en virtuell tredje kammare som både kan påverka
lagstiftningsarbetet och som skapar en ny representationskanal och en deliberativ
plattform. Monti II -förslagets gula kort visade också att de nationella parlamenten är
kapabla till organisering innan tidsfristen löpt ut.

Flera kritiker, däribland Bellamy och Kröger, Raunio och Kiiver menar dock att det
inte går att dra granskningens betydelse så långt. Subsidiaritetsgranskningen som sådan
har egentligen en marginell effekt på lagstiftningsarbetet i praktiken. Dock går det att se
de nationella parlamenten som “grindvakter” till EU:s integration. I den rollen kan de
nationella parlamenten uppmärksamma och skapa en viss debatt i frågor som berör
utvidgning eller integration.

3. BAKGRUND

I detta kapitel redogörs för subsidiaritetsprincipens reglering och tillämpning inom
Europeiska unionen. Inledningsvis presenteras relevant lagstiftning för förståelsen av
subsidiaritetsgranskningen. Därefter redogörs för de tre fall där de nationella parlamenten
hittills har utgett ett gult kort.

3.1 Subsidiaritetsgranskningen
Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv
kompetens endast vidta åtgärder om åtgärderna inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås
av medlemsstaterna själva. EU:s exklusiva kompetens sträcker sig till de områden som
regleras av befogenhetskatalogen. Denna återfinns i fördraget om europeiska unionens
funktionssätts (FEUF) första del angående principerna för unionen, artikel 2 och 3.
Unionen ska ha exklusiv befogenhet angående tullunionen, konkurrensregler för den inre
marknadens funktion, den monetära politiken, gemensam fiskeripolitik samt för den
gemensamma handelspolitiken. Även i vissa fall av ingående av ett internationellt avtal

24 Ibid s.493 ff.
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har unionen exklusiv befogenhet.25
De områden där unionen har delad befogenhet regleras i artikel 4 FEUF. Dessa är den

inre marknaden, vissa delar av socialpolitiken (vilka regleras i fördraget), ekonomisk-,
social-och territoriell sammanhållning, jordbruk och fiske (med undantag för bevarande
av biologiska resurser som redan har nämnts är exklusiv), miljö, konsumentskydd,
transport, transeuropeiska nät, energi, frihet, säkerhet och rättvisa samt vissa aspekter av
folkhälsa.
I artikel 6 FEUF framkommer det dock att unionen även ska ha befogenhet att
vidta åtgärder för att stödja eller komplettera medlemsstaternas på vissa ytterligare
områden som inte nämns av befogenhetskatalogerna i 4 och 6 FEUF. Dessa är skydd och
förbättring av människors hälsa, industri, kultur, turism, utbildning, civilskydd och
administrativt arbete.

Detta ger en bild av subsidiaritetsprincipens funktion. Då det finns flera områden
som inte är exklusiv för unionen behövs det motiveras varför unionen ska lagstifta om ett
område eller inte. Det är där subsidiaritetsgranskningen träder in som ett skydd för de
nationella parlamenten att bevara sina intressen på nationell nivå. I artikel 5 i
EU-fördraget (FEU) finns regleringen om att utövandet av befogenhetskatalogerna ska
styras av subsidiaritets och proportionalitetsprincipen.26

Subsidiaritetsprincipen återfinns i art 5.3 EU-fördraget (FEU). Unionens institutioner
ska vidare tillämpa subsidiaritetsprincipen i enlighet med det s k protokollet om
tillämpningen av subsidiaritet- och proportionalitetsprincipen.27 Principen är med andra
ord tänkt att säkerställa att beslut ska fattas så nära medborgarna som det är möjligt. Varje
nationellt parlament har två röster var, ett för varje kammare vid det fall landet har ett
tvåkammarsystem. Proportionalitetsprincipen innebär att unionens åtgärder inte ska gå
utöver vad som är nödvändigt för att nå målen. Därför kan en subsidiaritetsgranskning
ibland även innehålla yttranden om proportionalitet.28

Sedan 2007 har medlemsstaternas nationella parlament kunnat framföra yttranden
över lagförslag som läggs fram inom unionen. I protokollet framkommer att en
förhandsgranskning ska göras genom att Kommissionen samråder och beaktar lokala och
regionala nivåer. Sedan ska förslaget överlämnas till alla nationella parlament. Vilka skäl
Kommissionen har för att förslaget bättre uppnås på EU-nivå ska här framkomma. 29

I och med Lissabonfördraget utökade man möjligheten till påverkan för de nationella
parlamenten. De tidigare sex veckorna parlamenten hade på sig att komma in med ett
motiverat yttrande förlängdes till åtta veckor. Förfarandet med ett så kallat gult kort lades
också till som ett sätt att stärka de nationella parlamentens inflytande över Kommissionen.
Förfarandet innebär att om minst en tredjedel av de nationella parlamenten funnit att
subsidiaritetsprincipen åsidosatts, så måste Kommissionen se över sitt förslag.
Kommissionen kan därefter gå vidare med, ompröva eller dra tillbaka beslutet men de
måste framföra sina skäl till varför man låter förslaget gå vidare om så är fallet. Även ett
så kallat orange kort är möjligt att utge. Då ska en majoritet av de nationella parlamenten

25 Artikel 3.2 FEUF.
26 Artikel 5.1 och 5.2 FEU.
27 Protokoll nr 2. Om subsidiaritets och proportionalitetsprincipens tillämpning.
28 Ibid.
29 Protokoll nr 2. Om subsidiaritets och proportionalitetsprincipens tillämpning. Artikel 5.
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finna att subsidiaritetsprincipen har åsidosatts av Kommissionen.30 Ett orange kort har
dock ännu inte utdelats av de nationella parlamenten (se nedan 3. 2) .

3.2 Utdelade gula kort
Hittills har ett gult kort utgetts tre gånger. Första gången gavs det ut 2012 angående
förslag COM(2012) 130, Förslag till rådets förordning om utövandet av rätten att vidta
kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla
tjänster, även kallat Monti II förordningen. Denna gång drog Kommissionen tillbaka
förslaget. 12 nationella parlament motsatte sig förslaget med sammanlagt 19 röster.
Tröskeln låg på 18 röster enligt artikel 2 om subsidiaritets - och
proportionalitetsprincipens tillämpning.31

Andra gången det gula kortet gavs ut gällde det införandet av den Europiska
åklagarnämnden år 2013, COM(2013) 534, Förslag till Rådets förordning om inrättande
av Europeiska åklagarmyndigheten även kallat EPPO-förslaget. Kommissionen valde
denna gång att gå vidare med förslaget och motiverade sitt skäl i enlighet med artikel 2
om av subsidiaritet- och proportionalitetsprincipens tillämpning.32 Denna gång skickade
Kommissionen ut enskilda repliker till varje individuellt nationellt parlament med sin
motivering varför förslaget var förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Det tredje gula kortet delades ut så sent som i maj detta år. 11 parlament/kammare
inkom med invändningar inom tidsfristen med anledning av förslag COM(2016) 128, Om
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.33
Kommissionen kommer alltså få ompröva förslaget men en indragning eller motivering
har ännu inte hunnit göras.

4. METOD

I detta kapitels inledande del beskriver jag mina metodologiska grundförutsättningar.
Sedan ger jag en redogörelse för det använda källmaterialet och därefter hur jag har
bearbetat dess data, det vill säga hur min analysmodell är upplagd. Därefter presenteras
vissa särskilda metodologiska överväganden för studien och kapitlet avslutas med en
summering av studien med hänsyn på validitet och reliabilitet.

4.1 Metodologisk ansats
Studien ämnar med en beskrivande ansats se vilka nationella parlament som avger
motiverade yttranden, vilka lagförslag man yttrar sig över samt om det finns en variation i
invändningar hos de motiverade yttrandena.

Studien har genomförts kvantitativt där ett större antal av de nationella parlamentens
motiverade yttranden schematiskt har kategoriserats. För att kunna besvara den ställda
frågeställningen behövdes ett verktyg i form av invändningskategorier. De olika
kategorierna är baserade dels på tidigare forskning, dels är de baserade på empirisk data.

30 Protokoll nr 2. Om subsidiaritets och proportionalitetsprincipens tillämpning. Artikel 7.

31 COM(2013) 566.
32 COM( 2014) 506.
33 Se IPEX för COM(2016) 128, http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160128.do
(citerad 2016-05-15).
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Genom att göra en pilotundersökning av ett mindre antal yttranden kartlades fyra olika
argumentationstyper som blev grunden för analysmodellen.
Dock är det som Teorell och Svensson påpekar vanskligt att alltid helt skilja kvantitativ
och kvalitativ forskning åt.34 I denna studie finns av förekommen anledning även en viss
kvalitativ ansats då jag lyfter fram viktiga delar av argumentationen och belyser enskilda
yttranden för att få djupare förståelse i ämnet.

4.2 Material och källhantering
För att studera om de nationella parlamentens motiverade yttranden har ett större antal
kategoriserats. Kommissionens generalsekretariats databas för inkomna yttranden inom
ramen för den politiska dialogen och subsidiaritets - och proportionalitetsgranskningen
har använts. Databasen är upplagd efter medlemsstat och därefter årtal.35 Databasen
särskiljer inte yttranden inom ramen för den politiska dialogen från motiverade yttranden
inom ramen för subsidiaritet- och proportionalitetsgranskningen. Antalet yttranden
varierar från olika år. Databasen sträcker sig från år 2006 till och med 2016 och fylls
kontinuerligt på med nyinkomna yttranden. Att finna de aktuella motiverade yttrandena
bland yttrandena inom ramen för den politiska dialogen är tidskrävande och det har
underlättat att gå till Kommissionens årliga rapporter om subsidiaritet och
proportionalitetsprincipen.36 I de årliga rapporterna sammanställer Kommissionen antal
inkomna motiverade yttranden samt till vilka lagförslag yttrandena härrör till. Därefter
har Kommissionens generalsekretariats databas använts. Kommissionen presenterar även
kort vilka medlemsstater som stått för flest inkomna yttranden och vilka lagförslag som
väckt mest uppmärksamhet bland de nationella parlamenten. Ett annat sätt att finna de
motiverade yttrandena är att söka på det lagförslag som yttrandet gäller i IPEX eller
EUR-lex, vilket dock förutsätter att man på förhand vet vilket lagförslag som föranlett ett
motiverat yttrande.

Värt att notera är att det i studien bara tagits med motiverade yttranden som, enligt
protokoll nr 2 om subsidiaritet och proportionalitetsprincipens tillämpning, är att se som
ett motiverat yttrande. Enligt protokollet ska ett motiverat yttrande tydligt ange att
subsidiaritetsprincipen har åsidosatts och lämnas till kommissionen inom åtta veckor från
den dag då förslaget översändes till de nationella parlamenten.37 Kommissionens rapport
sammanställer de motiverade yttrandena på samma grunder.38 Ett undantag har dock
gjorts år 2010 då Kommissionen medräknande fyra yttranden som inkommit efter
tidsfristen om åtta veckor.39 Av praktiska skäl har även dessa yttranden medräknats i
denna studie då de fullständiga inkommande datumen till Kommissionen inte har kunnat
urskiljas korrekt. Då det alltså inte med nödvändig korrekthet har gått att se vilka fyra

34 Teorell & Svensson , 2007, s. 264 ff..
35 Varje parlament har ett eget nationellt system för hur de har namngett motiverade yttranden. Där ett motiverat
yttrandena citeras i studien har det, för att göra det så lätt som möjligt att hitta det, refererats till medlemsland,
parlament eller kammare och för vilket lagförslag yttrandet gäller. Det lättaste sättet att läsa yttrandet är att gå in på
Kommissionens generalsekretariats webb:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/subsidiarity_en.htm#protocol2
(2016-05-14). Där finns samtliga medlemsländer till vänster och man väljer årtal efter lagförslagsbeteckningen där
årtalet står i parentes.
36 COM (2011) 344, COM (2013) 566, och COM (2015) 315.
37 Protokoll nr 2. Om subsidiaritets och proportionalitetsprincipens tillämpning.
38 COM (2011) 344, COM (2013) 566, och COM (2015) 315.
39 COM (2011) 344.
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yttranden som inkommit försent ansågs det bättre att medta dessa då innehållet
fortfarande är relevant.

År 2010 inkom totalt 34 motiverade yttranden.40 År 2012 inkom 70 yttranden. De 70
yttrandena innehöll i vissa fall invändningar över mer än ett lagförslag i samma yttrande.
Räknat i enskilda lagförslag rörde det sig om sammanlagt 83 yttranden.41 Samtliga 83
motiverade yttranden har medräknats i studien. År 2014 inkom 21 yttranden, i ett fall
innehöll yttranden invändningar över två lagförslag. Räknat i enskilda lagförslag var det
22 yttranden 2014.42 Samtliga 22 yttranden har medräknats i studien. Totalt har 139
motiverade yttranden analyserats utan bortfall.

I studien har yttrandena räknats och sorterats efter parlament och kammare. Det hade
möjligen varit enklare att få en överblick över skillnader mellan medlemsländernas
parlament om länder med två kammare hade summerats och redovisats tillsammans. För
att göra det så enkelt som möjligt för den som vill ta del av materialet har olika kammare
trots detta särskilts åt. Eftersom Kommissionens databas är uppdelad efter kammare vid
de fall där så är fallet, så är det lättare för den som vill ta del av specifika yttranden att
göra detta med nuvarande uppdelning.

4.3 Invändningstyper
För att kunna kartlägga de 139 yttrandena utvecklades fyra olika kategorier, här efter
kallad invändningstyper. Kumlien publicerade 2013 en juridisk studie om Monti II
förslagets tillkomst och fall.43 Han menade att invändningar från de nationella
parlamenten i just det förslaget var hänförliga till den rättsliga grunden,
proportionalitetsprincipen, nationell eller internationell rätt.44 Med dessa kategorier som
bas gjorde en närläsning av 10 yttranden från vardera av de tre studerade åren för att
kunna vidareutveckla invändningstyperna. Sedan har kategorierna fått justeras något
under studiens gång.

De olika invändningstyperna är följande:

(I) Hänsyn till nationella skillnader
I denna kategori återfinns yttranden där de nationella parlamenten har invänt mot
nationella skillnader. Flera av de nationella parlamenten har använt som argument att
lagförslaget skulle leda till en sned effekt om förslaget lagfästes på EU - nivå, till följd av
att medlemsstaterna har så pass olika utgångslägen. Denna kategori snuddar till kategori
(III) Inskränkning av suveränitet eller nationell rätt. En uppdelning har dock motiverats
av att parlamenten tydligt har argumenterat för att ett förslag antingen krockar med
nationella förslag eller system (III), till skillnad mot (I) där invändningen snarare handlar
om att man är rädd att förslaget kommer handläggas på dramatiskt olika vis i respektive
medlemsstat, vilket antas kommer leda till en snedfördelning. Man tror också att detta
kommer leda till praktiska umbäranden.

40 Ibid.
41 COM (2013) 566
42 COM (2015) 315.
43 COM (2012) 130.
44 Kumlien, M, 2013, s 40 ff..
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(II) Otillräcklig motivering/fel rättslig grund
Denna kategori syftar till yttranden som invänder på att fel rättslig grund uppenbart har
använts för lagförslaget. Det kan även röra sig om fall där man menar att grunden kan
vara korrekt, men att lagstiftarna inte tillräckligt tydligt har motiverat varför grunden kan
användas. Det är även vanligt att man anser att lagstiftaren inte tillräckligt motiverat
varför åtgärderna inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva.

(III) Inskränkning av suveränitet eller nationell rätt
Denna kategori innehåller yttranden där man har invänt mot att förslaget går emot redan
rådande nationell lagstiftning. Det kan även vara så att man anser att förslaget av tradition
ska handläggas på nationell nivå då det är en fråga om nationell suveränitet. Det kan t ex
röra frågor om skatter eller yttre gränser. Det kan även handla om att man vill undvika att
införa miniminivåer som sänker kraften av ett eget system.

(IV) Hänsyn till internationell rätt
I denna kategori hamnar yttranden som på ett eller annat vis hänvisar till att lagstiftaren
har bortsett från internationella konventioner som parlamentet har förbundit sig att följa.
Eller så kan man se svårigheter att lagstifta för att olika medlemsstater har ratificerat olika
konventioner. Det sistnämnda närmar sig kategori (I) men där har en strikt gräns gått
mellan skillnader till följd av internationella förpliktelser och andra former av skillnader.

4.4 Lagförslagstyper
För att få en förståelse för vilka sorts lagförslag som rönt uppmärksamhet och resulterat i
ett eller flera motiverade yttranden har även en kategorisering av lagförslag gjorts. För att
kunna få en överblick över fördelningen har typer av liknande karaktär grupperats
tillsammans. Lagförslagen kategoriserades efter 11 olika typer. Indelningen gjordes i
första hand efter artikel 4 FEUF befogenhetskatalog över EU:s och medlemsstaternas
delade kompetensområden. Kategorierna är följande:

Jordbruk och fiskeri
Inre marknad och tjänster
Ekonomi och skatter
Socialpolitik
Transport
Kultur och utbildning
Rättsliga frågor och säkerhet
Unionssamarbetet
Hälso - och konsumentfrågor
Miljö, klimat och energi
Yttre gränser

Kategorin rättsliga frågor och säkerhet syftar på frågor om judiciell verksamhet, till
exempel samordning av tvistlösningar,45 eller säkerhetsfrågor som till exempel kan röra
EU:s säkerhetsorgan FRONTEX.46 Kategorin unionssamarbetet är t e x lagförslag som

45 Se t ex COM(2011) 793.
46 Se t ex COM(2010) 61.



20

syftar till omorganisering av EU:s institutioner eller förändring av befogenheter för
dessa.47

4.5 Metodologiska överväganden
I studien har ett yttrande fått kunna anta mer än en invändningstyp. Eftersom ett yttrande
ibland innehåller mer än en form av invändning var det orealistiskt att låta ett yttrande
anta endast en sorts invändningstyp. Det leder till att samtliga tabeller får ett högre totalt
värde än vad det finns yttranden. Att låta yttrandena innefatta flera invändningstyper kan
motiveras av att det annars skulle ge en sned bild av vilka invändningar som framförs.
Alla yttranden har emellertid kategoriserats efter dess huvudsakliga invändningstyper.
Vidare har de allra flesta yttranden lämnats in på engelska. Vissa länder har dock med en
anmärkningsvärd oregelbundenhet inkommit med yttranden på sitt inhemska språk. Ca 10
% av yttrandena har därför behövts översättas. Alla översättningar är författarens egna
med undantag för ett spanskt yttrande, fyra franska och två belgiska där översättning
inhämtats utifrån. Översättarna har läst motsvarande avancerad nivå i språket.

4.6 Validitet och reliabilitet
Även fast denna studie är av en framförallt kvantitativ karaktär har den drag från de
problem som uppstår vid alla former av textanalys. I all uttolkning finns det någon som
gjort tolkningen och dragit slutsatserna därav.

De motiverade yttrandena i denna studie skulle kunna tolkas på ett flertal vis. Hur väl
man har mätt det man påstått att man mäter faller inom validitetsbegreppet. I kapitel tre
har studiens teoretiska utgångspunkter angående subsidiaritetsgranskningen därför
presenterats. I kapitel fyra har det valda materialet och källorna framförts samt de
metodologiska övervägandena som gjort, för att motivera studiens validitet.

Förutom god validitet, att tillförsäkra sig rätt verktyg för undersökningen, så måste
man dessutom handskas med verktyget på rätt sätt. Hur bra precisionen på
mätinstrumentet är kan lättast utvisas i efterhand, först då kan det egentligen sägas om
samma resultat kan uppnås igen av någon helt annan. För att reliabiliteten ska vara så hög
som möjligt har jag därför presenterat min egen syn på hur de olika invändningstyperna
ska tolkas ovan (4.3). I den kommande analysen har det eftersträvats att argumenten
underbyggts med citat och exempel för att tolkningen ska bli så genomskinlig som
möjligt.

5.EMPERI OCH ANALYS

I detta kapitel redogör jag för det resultat jag fått fram över de motiverade yttrandena
inom ramen för subsidiaritetsgranskningen. Kapitlet är disponerat efter de tre studerade
åren i stigande ordning. Inledningsvis presenterar jag vilka parlament som varit
förekommande i granskningen. Därefter presenteras förekommande lagförslag. Sedan
redovisas och analyseras de olika invändningsgrunderna för varje år.

47 Se t ex COM(2012) 160.
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5.1 Motiverade yttranden 2010

5.1.1 Förekommande parlament och lagförslag
År 2010 sände Kommissionen ut 82 initierade lagförslag till de nationella parlamenten för
granskning. De inkomna motiverade yttrandena uppgick detta år till 34 stycken över 12
olika lagförslag. Det motsvarar drygt 10 % av alla inkomna yttranden under året som
sammanlagt var 112 till antalet.48 De motiverade yttrandena inkom från 17 nationella
parlament/kammare49 av sammanlagt 40 möjliga.

Polska Sénat stod för flest yttranden under året, de inkom med fyra stycken
motiverade yttranden. Flera parlament lämnade in tre yttranden var, vilka var
Luxemburgs Chambre de deputes, Sveriges Riksdag, Storbritanniens House of Commons,
och Franska Sénat. Yttranden inkom även från Danmarks Folketing, Italiens Senato della
republica, Litauens Seima, samt båda kamrarna i Tjeckien, Nederländerna,Tyskland och
Österrike.

Över hälften av de nationella parlamenten hade alltså inte några invändningar inom
ramen för subsidiaritetsgranskningen. Bortsett från Polen, Litauen och Tjeckien var det
bara EU15 länder som hade några invändningar inom ramen för
subsidiaritetsgranskningen. Under 2010 var således representationen av nationella
parlament inom subsidiaritetsgranskningen till synes låg. Det totala antalet av motiverade
yttranden från de nationella parlamenten presenteras i bilaga 1.

Den typ av lagförslag som det restes flest invändningar mot var frågor om jordbruk
och fiskeri, men även den inre marknaden och tjänster. Både kategorierna klagades det
över 9 gånger. Inga yttranden väcktes mot frågor om t ex hälso -och konsumentfrågor
eller miljö och klimat. Ekonomi och finansfrågor yttrades det över 7 gånger och var
således näst vanligaste frågan att yttra sig mot. I bilaga 4 syns den fullständiga
förteckningen över lagförslag.

Av de 12 lagförslagen var det 6 stycken som rönt uppmärksamhet hos mer en ett
parlament. Att ett parlament varit ensamt om att inkomma med ett yttrande för ett
lagförslag inträffade 6 gånger. 50

5.1.2 Förekommande invändningar
Den invändning som återfanns flest gånger under 2010 var invändningstyp (III)
Inskränkning av suveränitet och nationell rätt. Detta yttrande återfanns 14 gånger i de 34
yttrandena. (I) Hänsyn till nationella skillnader var näst vanligast med 13 förekommande
gånger. Invändningstyp (II) Otillräcklig motivering/rättslig grund återkom 12 gånger och
i ett yttrande fördes en invändning mot att förslaget inte tog hänsyn till internationell rätt
(IV). Den fullständiga fördelningen över förekomna invändningar mellan parlamenten
syns i tabell 1.

De nationella parlamenten hade alltså flest invändningar vad gällde landets
suveränitet eller nationella rättssystem. Polska Sénat och Chambre des Députés i
Luxemburg invände båda mot detta tre gånger. Det finns dock flera argument inom
kategorin som framförs. Polska Sénat trycker på att det finns ett nationellt behov av att

48 COM(2011) 344 rapport om subsidiaritet och proportionalitet.
49 Nederländernas båda kammare inkom med ett gemensamt yttrande.
50 COM(2011) 344 rapport om subsidiaritet och proportionalitet.
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kontrollera sina egna gränser.51 Brittiska House of Commons är ett exempel där
suveräniteten är det man trycker på som ett självklart argument: “..each member states
remains at liberty to determine the number of third country nationals.52 Det danska
Folketinget konstaterar kort att ett lagförslag riskerar att reducera ett fungerande
nationellt rättssystem, men utan någon egentlig motivering av varför.53 Samtliga
motiverade yttranden kännetecknas av att man är ovillig att släppa ifrån sig mer
lagstiftningsmakt än vad som är nödvändigt och flera yttranden trycker på att lagförslaget
ligger inom den delade kompetensen.54

Vad gällde nationella skillnader (I) var det Polska Sénat, Storbritanniens både
kammare, Svenska Riksdagen, Österrikes både kammare samt Poslanecká sněmovna från
Tjeckien som förde invändningar. Det man hyste störst oro för var att lagförslaget skulle
bli svårt att genomdriva då länderna skiljer sig i behov av åtgärder. Detta menade man
kunde ge upphov till olika efterlevnad mellan olika medlemsstater.55 Polska Sénat menar
t e x att:

“Member states differ significantly in terms of the role played in their economies by third
country seasonal workers. Since the European Union regulations do not provide for freedom of
movement of third country workers between Member States, while permits are issued by
Member State authorities for an individual country only, there is no need to harmonize the
regulation [...].”56

Sveriges Riksdag påpekar även i ett yttrande att medlemsländernas olika stora ekonomier
kan leda till moraliska och finansiella risker:

“[Detta] riskerar enligt riksdagen att skapa en incitamentsstruktur där vissa länder kan komma
att underfinansiera sina system i vetskap om att det finns en sista utväg för finansiering i form
av lån från ett garantisystem i någon annan medlemsstat.”57

Invändningar angående otillräcklig motivering/fel rättslig grund från lagstiftaren
förekommer också under året, dock inte lika frekvent som under nästkommande år.
Brittiska House of Commons påpekar att: “it is not clear why the appropriate remedy can
be better achieved at EU level than at national level.58 Liknande formuleringar återkom
hos samtliga parlament som invände över otillräcklig motivering eller fel rättslig grund.

Det enda parlament som anförde internationell rätt som invändning var franska Sénat.
De menade att ett förslag angående europeiskt kulturarv var onödig i förhållande till
Internationella kulturarvsmärkningar som UNESCO. Invändningen gjordes alltså i
förhållande till framförallt proportionalitetsprincipen och inte subsidiaritetsprincipen.59

Under 2010 finns det alltså en stor variation i hur man argumenterade. Sett till antalet
är skillnaden liten. Med 12 stycken yttranden om otillräcklig motivering, 13 yttranden om
hänsyn till nationella skillnader och 14 yttranden om suveränitet och nationell rätt är

51 Yttrande Polen, Sénat för COM (2010) 61.
52 Yttrande Storbritannien, House of Commons för COM (2010) 379.
53 Yttrande Danmark, Folketinget för COM (2010) 368.
54 Se tex yttrande Litauen, Seimas för COM (2010) 539.
55 Se t ex yttrande Polen, Sénat för COM (2010) 379, Storbritannien, House of Commons: COM (2010) 371
56 Yttrande Polen:Sénat för COM (2010) 379.
57 Yttrande Sverige:Riksdagen för COM (2010) 368.
58 Yttrande Storbritanien:House of Commons för COM (2010) 379.
59 Yttrande Frankrike:Sénat för COM (2010) 76.
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skillnaden marginell. I tabell 2 syns fördelningen av invändningar för varje lagförslag
som väckte motiverade yttranden. I vissa fall har de nationella parlamenten haft liknande
invändningar för samma sorts lagförslag. För ett förslag om den inre marknaden och
tjänster, COM(2010) 371, invände både parlamenten som inkom med yttranden att man
inte tagit tillräckligt med hänsyn till nationella olikheter.60 För ett lagförslag om
socialpolitik, COM(2010) 486 ansåg nästan alla parlament som inkommit med yttrande
att det var den otillräckliga motiveringen som gjorde att förslaget gick emot
subsidiaritetsprincipen.61 Bara Sveriges Riksdag tyckte att det istället var nationella
olikheter som var problemet.62 Vid de flesta lagförslag av samma sort är dock variationen
betydligt större, för t ex COM(2010) 379 om den inre marknaden och tjänster så förekom
samtliga invändningstyper förutom internationell rätt.63 I tabell 2 visas variationen i en
sammanställning av samtliga lagförslag.

60 Yttrande Sverige:,Riksdagen och yttrande Storbritannien: House of Commons för COM(2010) 371.
61 Yttrande Danmark:Folketinget, Frankrike:Sénat, Storbritannien:House of Common och Nederländerna: båda
kamrarna för COM(2010)486.
62 Yttrande Sverige,Riksdagen för COM(2010)486.
63 Yttrande Tjeckien: båda kamrarna, Nederländerna,båda kamrarna, Österrike:båda kamrarna, Polen: Sénat,
Storbritannien: båda kamrarna; för COM(2010) 379.
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Tabell 1. Variationen av motiverade yttranden efter nationellt parlament och
invändningstyp 2010, vilka innehåller 4 yttranden som inkom efter tidsfristen.. Observera
att ett yttrande kan anta en eller flera invändningstyper *Nederländerna inkom med ett
gemensamt yttrande från både kammarna. **Andel i procent.

Land Parlament

(I)
Hänsyn
till

nationella
skillnader

(II) Otillräcklig
motivering/ fel
rättslig grund

(III)
Inskräkning av
suveränitet och
nationell rätt

(V)Hänsyn
till int. rätt

Danmark Folketinget 1 1
Frankrike Sénat 2 1 1

Italien Senato della
Repubblica 1

Litauen Seimas 1 1

Luxemburg Chambre des
Députés 3

Nederländerna
Eerste Kamer
och Tweede
Kamer*

2

Polen
Sejm 2
Senat 4 3

Storbritannien
House of
Commons 2 1 1

House of Lords 1 1
Sverige Riksdagen 3

Tjeckien
Poslanecká
sněmovna 1

Senát 1

Tyskland
Bundestag 1
Bundesrat 1

Österrike
Bundesrat 1 1
Nationalrat 1 1

TOTALT (13) (12) (14) (1)
32,5%** 30, 0%** 35,0%** 2,5%**
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Tabell 2. Lagförslagens variation i invändningar 2010. *Andel i procent.

5.2 Fall 2: Motiverade yttranden 2012

5.2.1 Förekommande parlament och lagförslag
År 2012 var antalet inkomna motiverade yttranden betydligt fler än för år 2010,
sammanlagt gjordes 83 yttranden över 34 olika lagförslag.64 Det måste även ses i ljuset
av att fler initierade lagförslag under slutet av 2011 och under 2012. Detta år uppnår även
de nationella parlamenten tröskeln för ett gult kort för första gången i samband med
Monti II -förslaget. Dock utgjorde de motiverade yttranden fortfarande bara 10 % av
samtliga yttranden under året.65

Fortfarande var det långt ifrån alla parlament eller kammare som inkom med
motiverade yttranden. Sammanlagt var det 25 parlament/kammare som inkom med ett
eller flera yttranden av 40 möjliga. Det parlament som stod för absolut flest yttranden var
Sveriges Riksdag som yttrade sig över totalt 22 lagförslag. Frankrikes Sénat låg näst i
topp med 7 yttranden. Tyska Bundesrat inkom med 5 yttranden, liksom Nederländska
Earste Kammer och Tweede Kammer. Dessa parlament har tillsammans stått för över
hälften av alla inkomna yttranden under året. Sveriges uppseendeväckande höga antal
yttranden har förklarats med att Riksdagen går igenom samtliga lagförslag, men

64 Totalt inkom 70 yttranden till Kommissionen där vissa paket över flera lagförslag inkom, räknat individuellt var det
totalt 83 yttranden inom ramen för subsidiaritetsgranskningen, se Kommissionens rapport COM (2013) 566.
65 COM(2013) 566.

Typ av lagförslag
(I) Hänsyn till
nationella
skillnader

(II) Otillräcklig
motivering/ fel
rättslig grund

(IV)
Inskräkning av
suvernitet och
nationell rätt

(V) Hänsyn
till int. rätt

Jordbruk och fiskeri 2 5 6
Inre marknad och
tjänster 3 3 2

Ekonomi och skatter 4 3
Socialpolitik 1 4
Transport 1 1 1
Kultur och utbildning 1
Rättsliga frågor och
säkerhet 2 1

Unionsamrbetet
Hälso och
konsumentfrågor
Miljö,klimat och
enrgi
Yttre gränser

TOTALT (13) (12) (14) (1)
32,5%* 30, 0%* 35,0%* 2,5 %*
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utformningen av yttranden sedan görs av riksdagens utskott, vilket leder till olika
tolkningar av hur subsidiaritetsgranskningen ska göras. Detta menar man leder till ett
högre antal yttranden än om enbart EU-utskottet skulle granska alla ärenden.66 Under
året har dock vissa länders parlament som inte varit aktiva de andra åren inkommit med
ett yttrande. Belgien, Cypern, Finland, Lettland, Malta och Slovakiens parlament inkom
med yttranden. Det totala antalet av motiverade yttranden presenteras i bilaga 2.

Den lagförslagstyp som det inkom allra flest motiverade yttranden över 2012 var för
den inre marknaden och tjänster, som det inkom 20 motiverade yttranden för. Ekonomi
och finans samt transportfrågor var de näst vanligaste lagförslaget det yttrades över. Inga
yttranden inlämnades över jordbruk och fiskeri, se bilaga 4.

För 22 av de 34 lagförslagen inkom det yttranden från mer en ett parlament. Monti II
- förslaget COM(2012) 130 väckte uppmärksamhet i 12 parlament. Men det var
emellertid enda gången det räckte för ett gult kort. Annars fick lagförslag som mest ihop
till 5 parlament som yttrade sig. Detta gällde för COM(2012) 617 och COM(2012) 380
där det inkom yttranden från fem parlament. Att ett parlament var ensamt om att
inkomma med ett yttrande hände 12 gånger.67

5.2.2 Förekommande invändningar
Den invändningen som var vanligast förekommande 2012 var invändningstyp (II)
Otillräcklig motivering. Av de 83 yttranden innehöll 42 stycken yttranden detta argument.
Invändning om otillräcklig motivering av lagförslaget kom från nästan alla de nationella
parlament som inkom med ett yttrande. Cypern, Slovakien, Tyska Bundestag, Lettland,
Litauen samt Italienska Senato della republica var de enda parlament som inte ansåg att
något lagförslag varit otillräckligt motiverat från Kommissionen. En vanlig invändning
var att Kommissionen inte utvecklat argumenten för förordningen i tillräckligt stor
utsträckning, eller att lagförslaget saknade rättslig grund, se tabell 3.

Den invändning som var minst förekommande var (IV) Hänsynstagande till
internationell rätt som bara användes tre gånger 2012, se tabell 3.

De 42 gånger invändningen om otillräcklig motivering (II) användes ville de
nationella parlamenten uppmärksamma att lagstiftaren gått utanför de rättsliga ramverk
lagstiftningsprocessen inom EU vilar på. Sveriges Riksdag är ett illustrativt exempel på
hur invändningen brukar föras:

“Eftersom förslaget delvis är oklart och ofullständigt framgår det inte med tillräcklig tydlighet
att målen för åtgärden inte kan nås på nationell nivå. Det framgår inte heller att målen för
åtgärderna bättre kan uppnås genom att åtgärderna vidtas på unionsnivå. Vidare bör
Kommissionens motivering i subsidiaritetsfrågan vara mer utförlig och innehålla ett tydligare
resonemang om hur man kommer fram till att den föreslagna förordningen är förenlig med
subsidiaritetsprincipen. Detsamma gäller [...] proportionalitetsprincipen.”68

Utdraget uppmärksammar att förslaget är otillräckligt i både vad gäller
subsidiaritetsprincipen, men även proportionalitetsprincipen. Främst gör parlamenten
invändningar mot subsidiaritetsprincipen, men ibland sker invändningar mot både

66 Se Kommissionens rapport COM (2013) 566 samt riksdagsbetänkande 2012/13:KU8.
67 COM(2013) 566 rapport om subsidiaritet -och proportionalitet 2012.
68 Yttrande Sveriges Riksdag för COM (2011) 873.
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principerna. som ovan.69
Det fanns även flera invändningar som direkt ifrågasatte den rättsliga grunden för

förslaget. House of Commons påpekande är ett illustrativt exempel för flertalet av de
nationella parlamenten som åberopar att fel rättslig grund har använts: “We find that
articles 1-3 of the regulation do not confirm with the principle of subsidarity.”70
Även detta år restes invändningar mot att förslagen gick emot nationell suveränitet och
nationell rätt. Argumenten gick i huvudsak i samma stil som år 2010, de nationella
parlament som gjorde denna typ av invändning menade på att förslagen skulle kunna
försämra redan rådande nationella system. Man var även orolig för att en mellanstatlig
reglering skulle sänka eller urvattna nationella rättssystem i specifika sakfrågor. Oftast
gällde det en farhåga om införande av miniminivåer som man menade kraftigt kunde
sänka rådande nationell lagstiftning.

Invändningar mot nationella skillnader var procentuellt sätt betydligt lägre 2012 än
för 2010. Invändningarna liknade dock i sak de som inkom 2010.

Precis som för år 2010 var det få av de nationella parlamenten som reste några hinder
till följd av internationell lagstiftning. Sveriges Riksdag, Finska Eduskunta samt
Italienska Senato della Republica var de enda som ansåg att initierade lagförslag gick
emot internationell rätt.

Även för 2012 råder det en variation i invändningstyper, Hänsyn till nationella
skillnader återfanns i 15 yttranden, otillräcklig motivering i 42, inskränkning av
suveränitet och nationell rätt i 37 och hänsyn till internationell rätt i 3. Vid vissa
lagförslag har det rått större enighet än för andra, t ex ledde ett förslag om inre marknad
och tjänster, Monti II-förslaget, COM (2012) 130 till många invändningar om otillräcklig
motivering. För flertalet lagförslagstyper råder dock stor variation mellan parlamenten
vilket resulterat i olika invändningstyper, se total variation för en sammanställning av
lagförslagen i tabell 4.

69 Se även t ex yttrande Cypern: Vouli ton Antiprosopon för COM(2012)380-381.
70 Yttrande Storbritannien, House of Commons för COM (2012) 130.
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Tabell 3. Variationen av inkomna motiverade yttranden efter nationella parlamenten och
invändningstyp 2012. Observera att ett yttrande kan anta en eller flera invändningstyper.
* Spanien inkom med ett yttrandet gemensamt från båda kamrarna .**Andel
invändningar i procent.

Land Parlament
(I) Hänsyn till
nationella
skillnader

(II) Otillräcklig
motivering/fel
rättslig grund

(III)
Inskräkning av
suvernitet och
nationell rätt

(IV) IHänsyn till
int. rätt

Belgien Chambre des
Représentants 2 2

Cypern Vouli ton
Antiprosopon 3

Danmark Folketinget 2 3
Finland Eduskunta 1 1
Frankrike Sénat 1 4 3

Italien Senato della
Repubblica 1 1

Lettland Saeima 1
Litauen Seimas 1

Luxemburg Chambre des
Députés 1 3

Malta Kamra
tad-Deputati 1

Nederländerna

Eerste Kamer 5
Tweede
Kammer 3 2

Eerste Kamer
och Tweede
Kamer*

1

Polen
Sejm 2 2
Senat 2

Slovakien Národná Rada 2

Spanien
Congreso de los
Diputados och
Senado*

2 1

Storbritannien
House of
Commons 2 2

House of Lords 1
Sverige Riksdagen 7 5 13 1

Tyskland
Bundesrat 1 3 2
Bundestag 1

Österrike
Bundesrat 1 2 2
Nationalrat 1

TOTALT (15) (42) (37) (3)
15,5 %* 43,3%* 38,1%* 3,1 %*
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Tabell 4. Lagförslagens variation i invändningar 2012. *Andel i procent.

Typ av lagförslag
(I) Hänsyn till
nationella
skillnader

(II) Otillräcklig
motivering/ fel
rättslig grund

(IV)
Inskräkning av
suvernitet och
nationell rätt

(V) Hänsyn
till int. rätt

Jordbruk och fiskeri
Inre marknad och
tjänster 5 11 5

Ekonomi och skatter 3 2 8
Socialpolitik 3 4 1
Transport 6 4
Kultur och utbildning 1 1
Rättsliga frågor och
säkerhet 2 7 4

Unionssamarbetet 1 1 1
Hälso - och
konsumentfrågor 1 7 8 1

Miljö,klimat och
enrgi 2 4 1

Yttre gränser 1
TOTALT (15) (42) (37) (3)

15,5 % 43,3% 38,1% 3,1 %

5.3 Fall 3: Motiverade yttranden 2014

5.3.1 Förekommande parlament och lagförslag

Jämfört med föregående studerade år inkom betydligt färre motiverade yttranden 2014.
Detta måste ses i ljuset av det jämförelsevis låga antalet initierade lagförslag som
bereddes under året. Sammanlagt inkom 22 motiverade yttranden över 15 olika
lagförslag.71 Yttrandena inkom från 15 olika Parlament/kammare av 41 möjliga.72 Inget
lagförslag gav heller upphov till ett gult kort som år 2012. Andelen motiverade yttranden
utgjorde bara 4 % av det totala antalet yttranden under året.73 Österrikiska Bundestag och
Storbritanniens House of Commons inkom med flest yttranden, tre stycken per parlament.
Sveriges Riksdag, Nederländska Tweede Kammer och Franska Sénat inkom med två
motiverade yttranden per parlament/kammare (se bilaga 3).

Vanligaste lagförslaget var hänförlig jordbruk eller fiskeri, sammanlagt rörde 7
invändningar denna kategori. Ekonomi och finans utgjorde den andra stora kategorin med
sammanlagt 5 invändningar. Andra lagförslag som det väcktes invändningar mot var
socialpolitik, transporter, rättsliga förfaranden, unionssamarbetet och miljö eller klimat.

71 Totalt inkom 21 yttranden, varav 1 inkom som paket över två lagförslag. Räknat individuellt blir totala antalet
yttranden 22 för år 2014.
72 Höjningen av parlament beror på Kroatiens inträde i EU 2013.
73 COM(2015) 315.
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Inga invändningar gjorde för lagförslag om den inre marknaden eller tjänster under året
(se bilaga 4).

5.3.2 Förekommande invändningar

Av samtliga motiverade yttranden förekom invändningstyp (IV) Inskränkning av
suveränitet eller nationell rätt flest gånger 2014. Sammanlagt 11 gånger restes denna
invändning. Invändningen gjordes av Österrikes båda kammare, brittiska House of
Common, nederländska Tweede Kammer, svenska riksdagen, Spaniens båda kammare,
Luxemburgs Chambre de deputes och Seimas från Litauen. Invändningen utgjorde
39,2 % av samtliga invändningar under året.

Hänsyn till nationella skillnader (I) var den näst vanligaste invändningen under året
och utgjorde 32, 1 % med totalt 9 tillfällen. Otillräcklig motivering/fel rättslig grund (II)
förekom 8 gånger och utgjorde 28, 6 %. Invändningstyp (IV) inskränkning av
internationell rätt förekom inte under året. Fullständig fördelning finns i tabell 5.

Precis som år 2010 var alltså den vanligaste invändningen att förslaget gick emot den
nationella suveräniteten eller nationell rätt. Argumenten gick i en liknande ton som år
2010. Nederländska Tweede Kammer är ett illustrativt exempel:

“The House endorses the importance of well functioning pension systems, but considers the
design, functioning and supervision of pension systems to be primarily national responsibilities
and competences.”74

Precis som under föregående studerade år varierar användandet av invändning mellan
parlamenten för samma typer av lagförslag, se tabell 6 för en sammanställning av alla
lagförslag. Uppseendeväckande under 2014 var dock att de var mycket få lagförslag som
föranledde yttranden från mer än ett parlament. För två av lagförslagen kom invändningar
från tre olika parlament.75 För ett lagförslag kom invändningar från två olika parlament.76
Att ett parlament varit ensamt om att yttra sig hände dock 12 gånger under året.77 Under
året låg alltså inte den främsta variation mellan typ av invändning, utan mellan vilka
frågor de nationella parlamenten valde att yttrade sig över.

74 Yttrande Nederländerna, Tweede Kammer för COM (2014) 167.
75 Se yttranden Litauen:Seimas, Danmark:Folketinget, Sverige:Riksdagen för COM(2013) 884 samt yttranden
Kroatien:Hrvatski sabor, Tjeckein:Sënat, Österrike:Bundesrat för COM(2014)397.
76 Se yttrande Luxemburg:Chambre de Deputes, Österrike:Bundesrat för COM(2014) 180.
77 Lagförslag COM(2013) 894, COM(2014) 212, COM(2013) 796, COM(2013) 814, COM(2013) 821, COM(2013)
822, COM(2013) 893, COM(2014) 4, COM(2014) 5, COM(2014) 43, COM(2014) 167, COM(2014) 221.
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Tabell 5. Variationen av motiverade yttranden efter nationella parlament och
invändningstyp 2014. Observera att ett yttrande kan anta en eller flera
invändningstyper.* Spanien inkom med yttranden gemensamt från båda kamrarna.
**Andel invändningar i procent.

Land Parlament

(I)
Hänsyn till
nationella
skillnader

(II) Otillräcklig
motivering/fel
rättslig grund

(IV)
Inskräkning av
suvernitet och
nationell rätt

(V)
Hänsyn
till int. rätt

Danmark Folketinget 1

Frankrike
Assemblée
Nationale 1

Sénat 1 2

Italien Senato della
Repubblica 2

Kroatien Hrvatski sabor 1

Litauen Seimas 1 1 1

Luxemburg Chambre des
Députés 1

Nederländerna Tweede Kammer 2

Spanien
Congreso de los
Diputados och
Senado*

1

Storbritannien House of
Commons 1 2 2

Sverige Riksdagen 1 2
Tjeckien Sénat 1

Österrike
Bundesrat 2 1

Nationalrat 1
TOTALT (9) (8) (11) (0)

32, 1%** 28,6 %** 39,3%** 0,0%**
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Tabell 6. Lagförslagens variation i invändningar 2014 *Andel i procent.

Typ av lagförslag
(I) Hänsyn till
nationella
skillnader

(II) Otillräcklig
motivering/ fel
rättslig grund

(IV)
Inskränkning
av suveränitet
och nationell
rätt

(V) Hänsyn
till int. rätt

Jordbruk och fiskeri 3 3 2
Inre marknad och
tjänster
Ekonomi och skatter 2 1 3
Socialpolitik 1
Transport 1 2 2
Kultur och utbildning
Rättsliga frågor och
säkerhet 1 2

Unionssamarbetet 1
Hälso och
konsumentfrågor
Miljö,klimat och
enrgi 3 1

Yttre gränser
TOTALT (9) (8) (11) (0)

32,1 % 28,6 % 39,3 % 0,0 %

5.4 Jämförelse över tid

5.4.1 Förekommande parlament
Empirin och analysen visar att det är flera parlament som återkommer samtliga tre år som
studerats. Dessa är parlamenten från Danmark, Frankrike (Senat), Italien (Senato della
republica), Litauen, Luxemburg, Nederländerna (båda kamrarna), Storbritannien (båda
kamrarna), Sverige och Österrike (båda kamrarna). Polens och Tysklands båda kammare
inkom med yttranden två av åren (2010 och 2012), likaså gjorde Spaniens båda kammare
(2012 och 2014). Parlamenten från Belgien, Cypern, Finland, Lettland, Malta och
Slovakien inkom med yttrande ett år (2012), likaså Kroatien (2014).

År 2010 var det endast 42 % av parlamenten/kamrarna som inkom med motiverade
yttranden. År 2012 var andelen något högre med 57 %. År 2014 var det 34 % som inkom
med motiverade yttranden. Medelvärdet i procent för de tre studerade åren ligger på en
representation om 45 %. Det är alltså knappt hälften av de möjliga parlamenten. En
betydande del av medlemsländernas parlament och kammare står alltså utanför
subsidiaritetsgranskningen.

5.4.2 Förekommande lagförslag
De nationella parlamenten yttrade sig över flera olika sorters lagförslag under de tre
studerade åren. 2010 var det lika många yttranden som gällde den inre marknaden och
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tjänster som för jordbruk och fiskeri. 2012 var det den inre marknaden och tjänster som
allra flest invändningar inkom för. 2014 var jordbruk och fiskerifrågor som framförallt
föranledde de nationella parlamentens uppmärksamhet, se figur 1. Detta ger en bild av
vad de nationella parlamenten uppmärksammar och invänder över inom
subsidiaritetsgranskningen. Även om just inre marknad och tjänster samt jordbruk och
fiskeri var vanligast förekommande så visar granskningen emellertid att de nationella
parlamenten invänder mot ett flertal olika typer av frågor. Det tyder på att de nationella
parlament som inkommer med yttranden är benägna att använda granskningen brett. Att
subsidiaritetsgranskningen använts till många olika frågor visar onekligen på de
nationella parlamentens behov av att komma med invändningar inom EU:s policyprocess.

Att granskningen sträcker sig över flera typer av lagförslag kan ses som ett tecken på
att subsidiaritetsgranskningen är önskvärd och fungerande utifrån aspekten att många
förslag kan tas upp till en deliberativ debatt mellan de nationella parlamenten och
kommissionen. Dock visar även detta på i vilken stor utsträckning ett förslag bara
uppmärksammas i ett land. År 2014 var det speciellt många parlament som var ensamma
om att yttra sig över ett lagförslag. År 2010 skedde det i hälften av lagförslagen. År 2012
rådde det dock en större enighet mellan parlamenten om vad man yttrade sig över. 12
gånger av 34 var ett parlament helt ensamt om att yttra sig över ett lagförslag. Självklart
skulle det vara anmärkningsvärt om de nationella parlamenten alltid inkom med yttranden
över samma lagförslag, då de olika parlamenten torde ha olika nationella särintressen. Att
granskningen är så pass bred och att parlamenten varierar i vilka lagförslag man invänder
mot i så stor utsträckning kan dock ses som att parlamenten använder principerna brett
och olika. Detta leder till att en ordentlig samordning av de motiverade yttrandena också
uteblir. I figur 1 illustreras de fem vanligaste lagförslagstyperna.

5.4.3 Förekommande invändningar
Vanligaste invändningen 2010 var inskränkning av nationell suveränitet eller nationell
rätt, detsamma gällde för 2014. 2012 var den vanligaste invändningen otillräcklig
motivering eller fel rättslig grund. Dock gäller för samtliga år att spridningen av
invändningar var stor och ibland rörde det sig endast om marginella skillnader i antal
mellan de olika invändningstyperna. I figur 2 syns det att flera invändningstyper varit
vanligt förekommande under de tre studerade åren. 2010 och 2014 var skillnaderna
mellan invändningstyp (I), (II) samt (III) högst marginella. 2012 var det ett överskott av
invändningstyp (II), dock förekom invändningstyp (III) också flitigt. Invändningstyp (IV)
är dock att se som en svag invändningsgrund och som sällan använts av de nationella
parlamenten nämnvärt.

Den stora spridningen av invändningstyper föranleder en tolkning att de nationella
parlamenten närmar sig subsidiaritetsgranskningen på olika sätt och med flera olika
sorters argument som stöd för sin invändning. Att parlamenten har olika invändningar för
samma lagförslag visar på den stora variation man angriper lagförslagen med i sin
granskning.
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Figur 1. De fem vanligaste förekommande lagförslagstyperna 2010, 2012 och 2014.

Figur 2. Förekommande Invändningstyper 2010,2012 och 2014.
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6. SLUTSATSER

Den empiriska studien över de motiverade yttrandena visar på att det är några parlament
som återkommer inom subsidiaritetsgranskningen. De parlament som varit mest aktiva
och inkommit med yttranden under alla studerade år har med några få undantag varit från
EU15 länder, d v s de medlemsländer som varit med i EU längst tid. Uppseendeväckande
är att det totalt sett inte ens är hälften av alla medlemsländer som inkommer med
motiverade yttranden. Det totala antalet motiverade yttranden varierar mellan de
studerade fallen, vilket dock måste ses i ljuset av antalet sammanlagda initierade
lagförslag under året.

Studien har även påvisat variationen av invändningar i de motiverade yttrandena. De
invändningstyper som är vanligast är (III) hänsyn till suveränitet och nationell rätt och (II)
otillräcklig motivering eller fel rättslig grund.. Det som är uppseendeväckande är att det
likväl fanns en mycket stor variation i hur de nationella parlamenten invände.
Spridningen var relativt jämnt fördelat mellan invändningstyperna och ofta skiljde antalet
marginellt. Till samma typer av lagförslag kunde det också finnas en mycket stor
variation av invändningar och argument. Även om det alltså förekommer att parlamenten
har samma invändningar så finns det ingen uppenbar organisering i hur man för sina
invändningar.

Vilka lagförslag som det yttras om är något mer specifik. Främst är det
jordbruksfrågor, och frågor om den inre marknaden och tjänster, som föranleder
invändningar. Det visade sig emellertid att det ofta fanns parlament som var ensamma om
att yttra sig över ett specifikt lagförslag. År 2014 var detta speciellt förekommande, och
2010 rörde det hälften av lagförslagen. År 2012 rådde det dock större enighet bland
parlamenten, 22 av 34 lagförslag hade då uppmärksammats av mer en ett parlament. Det
var dock bara en gång som det räckte för att kunna utge ett gult kort.

Cooper menade att det med Monti II-förslaget går att se att de nationella parlamenten
har förmåga till organisering inom subsidiaritetsgranskningen och att granskningen kan
ses som ett kraftfullt verktyg med flera utökade möjligheter för parlamenten. Denna
studie visar dock på den stora bredd och variation angående invändningar de motiverade
yttrandena har.

För att subsidiaritetsgranskningen ska kunna bli ett viktigt verktyg för de nationella
parlamenten kommer det behövas en bättre organisering och mer liknande tillämpning av
principerna. En förutsättning för ett gult eller ett orange kort ska kunna utges oftare är
självfallet att lagförslag får rent antalsmässigt fler motiverade yttranden. Först då kommer
Kommissionen ompröva beslutet vilket ökar chanserna till att man går på de nationella
parlamentens linje istället för sin egen. Likväl är typ av invändning en viktig faktor.
Cooper menade ju att det var nödvändigt för de nationella parlamenten att utveckla goda
och konstruktiva argument gentemot Kommissionen. Skulle parlamenten inkomma med
mer liknande motiveringar med samma invändningstyper är det klart lättare att inse att
det föreligger ett brett problem med det initierade lagförslaget, och inte bara i ett enskilt
medlemsland. För att detta ska kunna ske behövs dock ett krafttag mellan de nationella
parlamenten att tolka principerna mer likartat och därmed kunna inkomma med jämnare
invändningsgrunder. Det är även nödvändigt att de nationella parlamenten i en större
utsträckning uppmärksammar samma lagförslag för att det ska kunna göra någon skillnad
i lagstiftningsprocessen.
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Studien gör inga anspråk på några förklaringar till resultatet. Studien mynnar dock ut i
några tänkbara hypoteser för framtida forskning. Frågan är t ex vad det är som förklarar
klustereffekten av aktiva parlament och varför vissa parlament helt uteblir. Det vore t ex
intressant att göra en jämförelse med index över starka och aktiva parlament inom
EU-systemet.78 Det skulle även kunna tänkas att det snarare kan sammankopplas till
hemmaopinion om EU-samarbetet. En jämförelse med EU-barometerns statistik på
området låter sig väl göras. Ett tredje alternativ är att det är parlamentens egna system
som är mest avgörande. Om detta vittnar t ex Sveriges anmärkningsvärda höga aktivism
under 2012, som har ansetts bero på arbetsstrukturen inom Riksdagen i första hand. En
närmare studie över hur de nationella parlamenten själva anser sig tillämpa principerna i
t ex en enkätstudie vore även högst intressant för att utveckla diskursen.

Sammanfattningsvis är den stora variationen på invändningarna och den uppenbara
klustereffekten av medlemsländer som inkommer med motiverade yttranden att se som
ett hinder för att subsidiaritetsgranskningen ska fungera som det verktyg det var ämnat att
vara. Dessutom behöver parlamenten i större utsträckning uppmärksamma samma
lagförslag. Att Cooper inte alls har rätt då han menar att subsidiaritetsgranskningen är ett
fungerande verktyg är dock inte sant. Subsidiaritetsgranskningen kan i vissa fall ses som
en kraftfull mekanism, studien visar emellertid att kritikerna dock har fog gällande
omfattningen av den. Monti II - förslaget visade att de nationella parlamenten kunde
inkomma med rätt antal motiverade yttranden och en någorlunda jämn fördelning av
invändningar. I det fallet var nämligen flera parlament eniga om att förslaget gick emot
subsidiaritets - och proportionalitetsprincipen. De flesta parlament var dessutom eniga om
att förslaget i första hand saknade rättslig grund och därför inte kunde motiveras av
initiativtagarna. I det stora hela är det dock en mindre grupp parlament som inkommer
med motiverade yttranden inom subsidiaritetsgranskningen och många parlament står helt
utanför granskningen. Det finns heller inga indikationer på att parlamenten tolkar
principerna likartat då så många olika invändningstyper används till samma lagförslag.
Subsidiaritetsgranskningen saknar inte betydelse, men empirin visar emellertid att det
långt ifrån är det fungerande verktyg som det skulle kunna vara.

78 Se tex Auel, K., & Tacea, A., Fighting Back? And if yes, how? Measuring Parliamentary Strength and Activity in EU
Affairs.
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BILAGOR

Bilaga 1. Antal motiverade yttranden disponerade efter fallande ordning 2012. Innehåller fyra
motiverade yttranden som inkom efter tidsfristen på åtta veckor.

Land Parlament Antal motiverade yttranden

Polen
Senat 4
Sejm 2

Storbritannien
House of Commons 3
House of Lords 2

Luxemburg Chambre des Députés 3
Sverige Riksdagen 3

Frankrike
Senat 3
Assemblée Nationale 0

Österrike Bundesrat 2
Nationalrat 1

Nederländerna Eerste Kamer och Tweede Kamer 2
Danmark Folketinget 2
Litauen Seimas 2

Tjeckien
Poslanecká sněmovna 1
Senát 1

Tyskland
Bundestag 1
Bundesrat 1

Italien
Senato della Repubblica 1

Camera dei Deputati 0

Belgien
Chambre des Représentants 0
Senat 0

Bulgarien Narodno Sabranie 0

Cypern Vouli ton Antiprosopon 0

Estland Riigikogu 0
Finland Eduskunta 0
Grekland Vouli ton Ellinon 0

Irland
Dail Eireann 0
Oireachtas 0

Lettland Saeima 0
Malta Kamra tad-Deputati 0
Portugal Assemblée da Republica 0

Rumänien
Camera Deputati 0
Senatul 0

Spanien Congreso de los Diputados/ Senado 0
Slovakien Národná Rada 0

Slovenien
Državni svet 0
Državni zbor 0

Ungern Orszaggyules 0
TOTALT 34
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Bilaga 2.Antal motiverade yttranden disponerade i fallande ordning 2012.

Land Parlament/Kammare Antal motiverade yttrande
Sverige Riksdagen 22

Nederländerna
Eerste Kammer 5
Tweede Kammer 5
Eerste Kamer och Tweede Kamer 1

Frankrike
Sénat 7
Assemblée Nationale 0

Tyskland
Bundesrat 5
Bundestag 1

Polen
Sejm 3
Senat 2

Storbritannien
House of Commons 4
House of Lords 1

Belgien
Chambre des Représentants 4
Senat 0

Österrike
Bundesrat 3
Nationalrat 1

Danmark Folketinget 3
Cypern Vouli ton Antiprosopon 3
Luxemburg Chambre des Députés 3

Spanien Congreso de los Diputados och
Senado 2

Slovakien Národná Rada 2
Finland Eduskunta 1

Italien
Senato della Repubblica 1
Camera dei Deputati 0

Lettland Saeima 1
Litauen Seimas 1
Malta Kamra tad-Deputati 1
Portugal Assembleia da República 1
Bulgarien Narodno Sabranie 0
Estland Riigikogu 0
Grekland Vouli ton Ellinon 0

Irland
Dail Eireann 0
Oireachtas 0

Rumänien
Camera Deputati 0
Senatul 0

Slovenien
Državni svet 0
Državni zbor 0

Tjeckien
Poslanecká sněmovna 0
Senát 0

Ungern Orszaggyules 0
TOTALT 83
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Bilaga 3.Antal motiverade yttranden disponerade i fallande ordning 2014.

Land Parlament/Kammare Antal motiverade yttranden

Österrike
Bundestag 3
Nationalrat 1

Frankrike
Senat 2
Assemblée Nationale 1

Storbritannien
House of Commons 3
House of Lords 0

Italien
Senato della Repubblica 2
Camera dei Deputati 0

Nederländerna
Tweede Kammer 2
Eerste kammer 0

Sverige Riksdagen 2
Danmark Folketinget 1
Kroatien Hrvatski sabor 1
Litauen Seimas 1
Luxemburg Chambre des Députés 1

Spanien
Congreso de los Diputados
och
Senado

1

Tjeckien
Senát 1
Poslanecká sněmovna 0

Belgien Chambre des Représentants 0
Belgien Senat 0
Bulgarien Narodno Sabranie 0
Cypern Vouli ton Antiprosopon 0
Estland Riigikogu 0
Finland Eduskunta 0
Grekland Vouli ton Ellinon 0

Irland
Dail Eireann 0
Oireachtas 0

Lettland Saeima 0
Malta Kamra tad-Deputati 0

Polen
Senat 0
Sejm 0

Portugal Assembleia da República 0

Rumänien
Camera Deputati 0
Senatul 0

Slovakien Národná Rada 0

Slovenien
Državni svet 0
Državni zbor 0

Tyskland
Bundesrat 0
Bundestag 0

Ungern Orszaggyules 0
Totalt 22



44

Bilaga 4. Antal lagförslagstyper 2010, 2012 och 2014.

Lagförslagstyp Antal
2010

Andel
2010

Antal
2012

Andel
2012

Antal
2014

Andel
2014

Jordbruk och
fiskeri (9) 26,5 % (0) 0,00% (7) 31,80%

Inre marknad och
tjänster (9) 26,5 % (20) 24,10% (0) 0,00%

Ekonomi och
skatter (7) 20,6 % (11) 13,20% (5) 22,70%

Socialpolitik (5) 14,7 % (8) 9,60% (1) 4,50%

Transport (1) 2,9 % (11) 13,20% (3) 13,60%

Kultur och
utbildning (1) 2,9 % (1) 1,20% (0) 0,00%

Rättsliga frågor och
säkerhet (2) 5,9 % (12) 14,50% (2) 9,00%

Unionssamarbetet (2) 2,40% (1) 4,50%

Hälso och
konsumentfrågor (13) 15,70% (0) 0,00%

Miljö, Klimat och
energi (4) 4,90% (3) 13,60%

Yttre gränser (1) 1,20% (0) 0,00%

TOTALT 34 100% 83 100% 22 100%
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