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Med en skrivelse av den 22 maj 2017 begärde du i enlighet med artikel 39.2 i arbetsordningen 

att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera giltigheten och lämpligheten hos den 

rättsliga grunden för ovannämnda kommissionsförslag. 

Vid utskottssammanträdet den 12 juni 2017 behandlade utskottet detta ärende. 

Kommissionen har lagt fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav 

för produkter och tjänster, som grundas på artikel 114 i EUF-fördraget. 

I det betänkande som IMCO-utskottet antog den 25 april 2017 lades det till ett beaktandeled 

som uttrycker önskan att lägga till artikel 26 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna som en andra rättslig grund. 

Vid sitt sammanträde den 12 juni 2017 beslutade utskottet för rättsliga frågor enhälligt1 att 

rekommendera att ni behåller endast artikel 114 i EUF-fördraget som rättslig grund för 

direktivet. Artikel 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan 

kallad stadgan) kan inte användas som rättslig grund. Det beaktandeled som hänvisar till 

artikel 26 i stadgan bör därför tas bort. 

Bakgrund 

Den fråga som tagits upp rör den korrekta rättsliga grunden för förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 

författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (COM(2015)0615 – C8-

0387/2015 – 2015/0278(COD)) (nedan kallat direktivet). 

Kommissionens förslag är baserat på artikel 114 i EUF-fördraget, som har följande lydelse: 

Artikel 114 

(f.d. artikel 95 i EG-fördraget) 

 

1. Om inte annat föreskrivs i fördragen ska följande bestämmelser tillämpas för att nå de mål 

som anges i artikel 26. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om 

åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i 

medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. 

 

2. Punkt 1 gäller inte bestämmelser om skatter och avgifter, bestämmelser om fri rörlighet för 

personer eller bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen. 

 

                                                 
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), Lidia Joanna Geringer 

de Oedenberg (vice ordförande), Jean-Marie Cavada (vice ordförande), Laura Ferrara (vice ordförande), 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (suppleant för Marie-Christine Boutonnet, i enlighet med 

artikel 200.2 i arbetsordningen), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Bogdan Brunon Wenta 

(suppleant för Tadeusz Zwiefka, i enlighet med artikel 200.2 i arbetsordningen), Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Katerina Konecná (suppleant för Jiři Maštálka, i enlighet med artikel 200.2 i arbetsordningen), Merja Kyllönen 

(suppleant för Kostas Chrysogonos, i enlighet med artikel 200.2 i arbetsordningen), Gilles Lebreton, Victor 

Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (suppleant för Rosa Estaràs Ferragut, i enlighet 

med artikel 200.2 i arbetsordningen), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (suppleant för Evelyn Regner, 

i enlighet med artikel 200.2 i arbetsordningen), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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3. Kommissionen ska i sina förslag enligt punkt 1 om hälsa, säkerhet samt miljö- och 

konsumentskydd utgå från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas 

på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet och rådet ska också, inom ramen för sina 

respektive befogenheter, sträva efter att nå detta mål. 

 

4. Om en medlemsstat, efter det att Europaparlamentet och rådet, rådet eller kommissionen 

har beslutat om en harmoniseringsåtgärd, anser det nödvändigt att behålla nationella 

bestämmelser som grundar sig på väsentliga behov enligt artikel 36 eller som avser miljö- 

eller arbetsmiljöskydd, ska den till kommissionen anmäla dessa bestämmelser samt skälen för 

att behålla dem. 

 

5. Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om en medlemsstat 

efter det att Europarlamentet och rådet, rådet eller kommissionen har beslutat om en 

harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att införa nationella bestämmelser grundade på 

nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för att lösa ett 

problem som är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om 

harmoniseringsåtgärden, ska medlemsstaten underrätta kommissionen om de planerade 

bestämmelserna samt om skälen för att införa dem. 

 

6. Kommissionen ska inom sex månader efter en sådan anmälan som avses i punkterna 4 

och 5 godkänna eller förkasta de ifrågavarande nationella bestämmelserna sedan den 

konstaterat huruvida dessa utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innebär 

förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna samt huruvida de kommer att utgöra ett 

hinder för den inre marknadens funktion.  

 

Om kommissionen inte fattar beslut inom denna period ska de nationella bestämmelser som 

avses i punkterna 4 och 5 anses godkända. 

 

Om det är berättigat på grund av frågans komplexitet och om det inte finns någon fara för 

människors hälsa, får kommissionen meddela den berörda medlemsstaten att den period som 

avses i denna punkt kan förlängas med ytterligare högst sex månader. 

 

7. Om en medlemsstat i enlighet med punkt 6 bemyndigas att behålla eller införa 

nationella bestämmelser som avviker från en harmoniseringsåtgärd, ska kommissionen 

omedelbart undersöka om den ska föreslå en anpassning av den åtgärden. 

 

8. Om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem som rör folkhälsan på ett område som 

tidigare har varit föremål för harmoniseringsåtgärder, ska medlemsstaten göra kommissionen 

uppmärksam på detta och kommissionen ska omedelbart undersöka om den ska föreslå rådet 

lämpliga åtgärder. 

 

9. Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna 258 och 259 kan kommissionen 

eller någon av medlemsstaterna hänskjuta ärendet direkt till Europeiska unionens domstol, 

om kommissionen eller medlemsstaten anser att en annan medlemsstat missbrukar 

befogenheterna enligt denna artikel. 

 

10. De ovannämnda harmoniseringsåtgärderna ska vid behov omfatta en skyddsklausul som 

tillåter medlemsstaterna att på en eller flera av de icke-ekonomiska grunder som anges i 
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artikel 36 vidta provisoriska åtgärder, som ska vara underkastade ett kontrollförfarande från 

unionens sida. 

 

I det betänkande som IMCO-utskottet antog den 25 april 2017 lades det till ett beaktandeled 

som uttrycker önskan att lägga till artikel 26 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) som en andra rättslig grund: 

 

med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 

artikel 26, 

 

Artikel 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har följande 

lydelse: 

 

Artikel 26 

Integrering av personer med funktionshinder 

 

Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av 

åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering 

och deltagande i samhällslivet. 

 

Analys 

 

a) Kommissionens förslag till rättslig grund 

 

Den av kommissionen föreslagna rättsliga grunden, artikel 114 i EUF-fördraget, ger 

behörighet att anta åtgärder som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att 

fungera. Lämpligheten av denna artikel som rättslig grund för förslaget har IMCO-utskottet 

inte bestridit. Lämpligheten av artikel 114 i EUF-fördraget som rättslig grund för direktivet 

bekräftas vidare exempelvis genom skäl 1, i dess lydelse i IMCO-utskottets ändringsförslag, 

som resulterade i följande formulering: 

 

Ändringsförslag 

(1) Syftet med detta direktiv är att 

bidra till en välfungerande inre marknad 

genom att tillnärma medlemsstaternas lagar 

och andra författningar och genom att 

undanröja hinder för den fria rörligheten 

för vissa tillgängliga produkter och 

tjänster. Detta kommer att öka tillgången 

på tillgängliga produkter och tjänster på 

den inre marknaden och göra denna 

information mer tillgänglig och praktiskt 

användbar. 

 

b) Den föreslagna ytterligare rättsliga grunden  

Enligt domstolens fasta rättspraxis ska ”valet av rättslig grund för en rättsakt inom 

gemenskapen [numera: unionen] ... ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål för 
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domstolsprövning ... bland annat rättsaktens syfte och innehåll”1. En felaktig rättslig grund 

kan därför motivera att den berörda rättsakten ogiltigförklaras2. 

När det gäller frågan om fler än en rättslig grund gäller följande: Om bedömningen av en 

åtgärd visar att det finns två avsikter med denna åtgärd eller att den har två beståndsdelar, av 

vilka den ena kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller 

beståndsdelen, medan den andra endast är av underordnad betydelse, måste åtgärden ha en 

enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till den huvudsakliga eller 

avgörande avsikten eller beståndsdelen3. 

I det aktuella fallet är det emellertid inte nödvändigt att granska det föreslagna direktivets 

syfte och innehåll, eftersom artikel 26 i stadgan inte kan användas som rättslig grund. 

Följande anges tydligt i artikel 51.2 i stadgan: ”Denna stadga innebär inte någon utvidgning 

av tillämpningsområdet för unionsrätten utanför unionens befogenheter, medför varken någon 

ny befogenhet eller någon ny uppgift för unionen och ändrar heller inte de befogenheter och 

uppgifter som fastställs i fördragen”. 

Vidare följer det av principen om tilldelade befogenheter, som föreskrivs i artikel 5 i EU-

fördraget, att unionen ska handla endast när fördragen ger den befogenhet att göra det. 

I artikel 289 i EUF-fördraget förtydligas att det för förfarandet för unionens antagande av en 

rättsakt som omfattar ett specifikt område ska finnas en uttrycklig hänvisning i en 

fördragsbestämmelse. En bestämmelse i fördragen som inte hänvisar till ett förfarande för 

antagande av en akt kan därför inte utgöra en rättslig grund för en unionslagstiftningsakt.  

Parlamentet bör också följa reglerna för utarbetande av lagstiftningsakter som antas enligt det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet, eftersom de tre institutionerna enats om dessa. 

I dokumentet Gemensam handbok för utformning av akter som omfattas av det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet betonas att beaktandeled i sådana akter bör hänvisa antingen till den 

rättsliga grunden eller till förfarandet. De bör inte hänvisa till bestämmelser som klargör 

innehållet: 

 

Hänvisningar som inte ska ingå i beaktandeleden 

 

9.13. Vid utformningen av beaktandeleden bör man försäkra sig om att de antingen hänvisar 

till 

den rättsliga grunden eller till förfarandet. Om det för att underlätta förståelsen av 

artikeldelen av rättsakten, 

eller med hänsyn till legalitetskontrollen, är nödvändigt att erinra om huvuddragen i andra 

bestämmelser än den rättsliga grunden, 

bör detta göras i skälen. 

Hänvisningar av mer allmän karaktär kan placeras i den 

motivering som åtföljer förslaget eller utkastet till lagstiftning (”explanatory memorandum”) 

som bakgrundsinformation.4 

                                                 
1 Mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009 s. I-7585, punkt 45, och mål C-130/10, 

parlamentet mot rådet, REG 2012, punkt 42, och där angiven rättspraxis. 
2 Yttrande 2/00 över Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 5. 
3 Kommissionen/rådet, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675, punkt 53; mål C-411/06, kommissionen mot 

parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585, punkt 45 och där angiven rättspraxis; kommissionen/rådet, C-

490/10, ECLI:EU:C:2012:525, punkt 45; mål C-155/07, parlamentet mot rådet, REG 2008, s. I-08103, punkt 34. 
4 Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, 
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Det beaktandeled som hänvisar till artikel 26 bör därför tas bort.  

Slutsats 

Artikel 114 i EUF-fördraget utgör den korrekta rättsliga grunden för direktivet. Artikel 26 

i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna kan inte användas som 

rättslig grund. Det beaktandeled som hänvisar till artikel 26 i stadgan bör tas bort. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Pavel Svoboda 

(Berör samtliga språkversioner.) 

                                                                                                                                                         
Gemensam handbok för utformning av akter som omfattas av det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet, utgåvan från 2014. 


