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Subject: Reasoned opinion of the Swedish Parliament on the proposal for a regulation 
of the European Parliament and of the Council on measures against 
transport operators that facilitate or engage in trafficking in persons or 
smuggling of migrants in relation to illegal entry into the territory of the 
European Union
(COM(2021)0753 – C9-0431/2021 – 2021/0387(COD))

Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a 
draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the 
Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not 
comply with the principle of subsidiarity.

The Swedish Parliament has sent the attached reasoned opinion on the aforementioned 
proposal for a regulation.

Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for 
compliance with the subsidiarity principle.



PE719.750v01-00 2/3 NP\1250078XM.docx

XM

ANNEX

SVERIGES
RIKSDAG

Riksdagsskrivelse
2021/22: 149

Europaparlamentets ordforande A 001461 18.02.2022

Ordforande for Europeiska unionens rad 

Europeiska kommissionens ordforande

Med overlamnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det 
bifogade utlatandet far jag anmala att riksdagen denna dag bifallit 
justitieutskottets forslag till riksdagsbeslut i utlatande 2021/22:JuU50
Subsidiaritetsprovning av forslag till forordning om atgarder mot 
transportforetag som underliittar eller iignar sig at miinniskohandel eller 
smuggling av migranter i samband  med olaglig inresa till EU.

Stockholm den 17 februari 2022

Andreas Norlén 

Kristina Svartz
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2021/22:JuU50

BILAGA 2

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Riksdagen har prövat kommissionens förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller 
ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med 
olaglig inresa till  Europeiska unionens territorium (COM(2021) 753). 
Riksdagen anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen i den del som 
gäller luftfarten samt till viss del även när det gäller sjöfarten.
Riksdagen välkomnar att åtgärder vidtas för att bekämpa människohandel och 
smuggling av migranter. Som anförs i förslaget till förordning är utnyttjandet 
av migranter, där statliga aktörer underlättar irreguljär migration för politiska 
ändamål, ett oroväckande fenomen. Det kan innebära smuggling av migranter 
eller människohandel i samband med olaglig inresa till unionens territorium, 
vilket äventyrar dessa personers liv och säkerhet, samtidigt som det  utgör ett  
säkerhetshot mot  unionens gränser. Riksdagen delar därför uppfattningen att 
det för att undvika sådana situationer är nödvändigt med åtgärder som riktar 
sig till transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel 
eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till unionens 
territorium.
Framför allt när det gäller luftfarten anser riksdagen dock att förslaget är 
alltför långtgående. Att ge EU-kommissionen möjligheter att inskränka 
lufttrafikföretags trafikrättigheter ingriper i medlemsstaternas kompetens på 
området på ett sätt som inte i tillräcklig grad kan motiveras med att säkerställa 
ett  harmoniserat tillvägagångssätt för  åtgärder mot  transportföretag inom 
unionen. För Sveriges del skulle t.ex. åtgärder från EU-kommissionen som 
förhindrar utländska flygbolag från att operera i svenskt luftrum riskera 
statens internationella åtaganden genom Chicagokonventionen, 
transitöverenskommelsen och olika bilaterala luftfartsavtal. Enligt riksdagen 
måste åtgärderna istället kunna anpassas så att den nationella kompetensen 
för trafikrättigheter inte äventyras. Den typ av åtgärder mot transportföretag 
som förslaget omfattar bör därför när det gäller luftfart beslutas av 
medlemsstaterna.
Liknande överväganden kan i viss utsträckning göras när det gäller sjöfart, 
där förslaget bl.a. riskerar att inkräkta på Sveriges kompetens när det gäller 
internationella åtaganden såsom FN:s havsrättskonvention.
När det gäller landtransporter anser riksdagen däremot att förslaget är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2022


