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Till ordföranden

I en skrivelse av den 13 november 20191 begärde ditt utskott, i enlighet med artikel 40.2 
i arbetsordningen, att utskottet för rättsliga frågor yttrar sig över den rättsliga grundens 
lämplighet i kommissionens förslag till förordning om elektronisk godstransportinformation2.

Vid utskottssammanträdet den 9 januari 2020 behandlade utskottet detta ärende.

I – Bakgrund

Den rättsliga grunden för kommissionens förslag är artiklarna 91, 100.2 (transport) och 192.1 
(miljö) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I sin allmänna riktlinje ändrade 
rådet den rättsliga grunden genom att stryka hänvisningen till artikel 192.1. 

II – De relevanta artiklarna i fördraget

De relevanta bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har följande 
lydelse:

1 D 315856/JURI-utskottets syn på den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om elektronisk godstransportinformation (2018/0140(COD)).
2 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation 
[2018/0140(COD)], COM/2018/0279.
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Artikel 91
(f.d. artikel 71 FEG) 
1. För att genomföra artikel 90 och med beaktande av transportfrågornas särskilda karaktär 
ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén fastställa

a) gemensamma regler för internationella transporter till eller från en medlemsstats 
territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier,

b) de villkor under vilka utomlands hemmahörande transportföretag får utföra transporter i 
en medlemsstat,

c) åtgärder för att förbättra transportsäkerheten,

d) alla andra lämpliga bestämmelser.

2. Vid beslut om de åtgärder som avses i punkt 1 ska sådana fall beaktas där tillämpningen av 
åtgärderna skulle kunna få allvarliga återverkningar på levnadsstandarden och 
sysselsättningen i vissa regioner samt på utnyttjandet av transportmedel.

Artikel 100
(f.d. artikel 80 FEG)
1. Bestämmelserna i denna avdelning skall gälla transporter på järnväg, landsväg och inre 
vattenvägar.

2. Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
fastställa lämpliga bestämmelser för sjöfart och luftfart. De ska besluta efter att ha hört 
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Artikel 191
(f.d. artikel 174 FEG)
1. Unionens miljöpolitik ska bidra till att följande mål uppnås:

– Att bevara, skydda och förbättra miljön.

– Att skydda människors hälsa.

– Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.

– Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem, 
särskilt för att bekämpa klimatförändringen.

(...) 
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Artikel 192
(f.d. artikel 175 FEG)
1. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén besluta om vilka 
åtgärder som ska vidtas av unionen för att uppnå de mål som anges i artikel 191.

(...)

III – Europeiska unionens domstols rättspraxis avseende val av rättslig grund

Domstolen har traditionellt betraktat den lämpliga rättsliga grunden som en fråga av 
konstitutionell betydelse, eftersom den rör respekten för principen om tilldelade befogenheter 
(artikel 5 i EU-fördraget) och fastställandet av arten och omfattningen av unionens 
behörighet3.

Enligt domstolens fasta rättspraxis ska valet av rättslig grund för en rättsakt inom unionen 
grunda sig på objektiva kriterier som kan prövas av domstol och särskilt innefattar rättsaktens 
syfte och innehåll4.

En felaktig rättslig grund kan därför motivera att den berörda rättsakten ogiltigförklaras. 
I detta sammanhang är en institutions önskan om ett mer aktivt deltagande vid antagandet av 
en viss åtgärd irrelevant för fastställandet av den korrekta rättsliga grunden, och irrelevant är 
också frågan om under vilka omständigheter en åtgärd antagits eller vilket arbete som utförts i 
andra avseenden inom ramen för verksamhet som omfattas av en viss åtgärd5. 

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 
rättsakten ha en enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till den 
huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen6. 

Om en åtgärd samtidigt har flera avsikter eller beståndsdelar som är oskiljaktigt förbundna 
med varandra, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den/de andra, måste 
emellertid en sådan åtgärd baseras på de motsvarande olika rättsliga grunderna7, förutsatt att 
de förfaranden som anges för respektive rättslig grund inte är oförenliga med och inte 
äventyrar Europaparlamentets rättigheter8.

3 Yttrande 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punkt 5.
4 Se mål C-411/06 kommissionen mot parlamentet och rådet, 8 september 2009, EU:C:2009:518, punkt 45.
5 Dom i mål C-269/97, kommissionen mot rådet, ECLI:EU:C:2000:183, punkt 44.
6Dom i mål C-137/12, kommissionen mot rådet, EU:C:2013:675, punkt 53, C-411/06 EU:C:2009:518, punkt 46 
och där angiven rättspraxis, Europaparlamentet mot rådet, C-490/10, EU:C:2012:525, punkt 45 och 
Europaparlamentet mot rådet, C-155/07, EU:C:2008:605, punkt 34.
7 Mål C-211/01, kommissionen mot rådet, ECLI:EU:C:2003:452, punkt 40, och mål C-178/03, kommissionen 
mot parlamentet och rådet, ECLI:EU:C:2006:4, punkterna 43–56. 
8 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (titandioxid), ECLI:EU:C:1991:244, punkterna 17–25, och mål C-
268/94, Portugal mot rådet, ECLI:EU:C:1996:461.
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IV – Den föreslagna rättsaktens syfte och innehåll

Förslaget handlar om en förordning om harmonisering av användningen av elektroniska 
medel för informationsutbyte inom godstransport.

Av motiveringen framgår att syftet med förslaget är att användningen av elektroniska 
godstransportdokument ska öka så att den inre marknaden stärks genom att några av hindren 
för digitalisering på detta område avlägsnas. Förslaget föranleds främst av ett fragmenterat 
regelverk som fastställer inkonsekventa skyldigheter för myndigheter vid godtagande av 
elektroniska dokument och en fragmenterad it-miljö som kännetecknas av en mängd olika 
inkompatibla system9. 

Bestämmelserna syftar till att uppnå främst två huvudsakliga politiska mål som är att a) införa 
en skyldighet för alla relevanta offentliga myndigheter att godta elektroniska 
godstransportdokument och elektronisk godstransportinformation, och b) säkerställa 
driftskompatibilitet för de olika it-system som för närvarande används i samband med 
genomförandet av befintlig relevant EU-rätt10. 

Samma överväganden förklaras närmare i skälen 1–4 samt i artikel 1 i förslaget. I artikel 1 
står att ”genom denna förordning inrättas en rättslig ram för elektronisk överföring av 
föreskriven information som rör transport av varor på unionens territorium [...]”. I 
förordningen fastställs ”de villkor enligt vilka medlemsstaternas behöriga myndigheter är 
skyldiga att godta föreskriven information när den görs tillgänglig elektroniskt av berörda 
ekonomiska aktörer” och ”regler för tillhandahållandet av tjänster som har anknytning till de 
berörda ekonomiska aktörernas tillhandahållande av föreskriven information i elektronisk 
form”. 

Innehållsmässigt fastställs i kapitel I särskilt det materiella tillämpningsområdet genom en 
uppräkning (med hänvisning till en bilaga) av de befintliga EU-rättsakter som fastställer krav 
på föreskriven information av relevans för förslaget. I kapitel II med rubriken ”Föreskriven 
information som görs tillgänglig elektroniskt” fastställs skyldigheten för myndigheter att 
godta elektroniska godstransportdokument samt de tekniska kraven för hantering av 
elektronisk information. Kapitel III med rubriken ”eFTI-plattformar och eFTI-tjänster” 
innehåller detaljerade bestämmelser om krav på eFTI-plattformarnas funktionalitet och 
certifiering för hantering av elektronisk information. Kapitlen IV och V avser delegerade 
akter respektive genomförandeakter och slutbestämmelser.

V – Analys och fastställande av lämplig rättslig grund

I motiveringen förklarar kommissionen sitt val av rättslig grund på följande sätt: 

Den rättsliga grunden är artiklarna 91, 100.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

I artiklarna 91 och 100.2, som ska tolkas mot bakgrund av artikel 90 som ålägger 
medlemsstaterna att föra en gemensam transportpolitik, anges kravet att gemensamma regler 
för internationella transporter till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller 

9 Motiveringen, s. 2.
10 Motiveringen, s. 6.
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flera medlemsstaters territorier, samt lämpliga bestämmelser för sjöfart och luftfart, ska 
fastställas av Europaparlamentet och rådet.

I artikel 192.1, som ska tolkas mot bakgrund av artikel 191, fastställs att Europaparlamentet 
och rådet ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas av unionen för att uppnå målet att 
skydda bland annat människors hälsa och miljön.

a) Lämpligheten av artiklarna 91 och 100.2 i EUF-fördraget som rättslig grund

Artiklarna 91 och 100.2 utgör rättslig grund inom transportområdet för såväl transporter på 
järnväg, landsväg och inre vattenvägar som sjöfart och luftfart. 

Det framgår av förslagets syfte och innehåll att artiklarna 91 och 100.2 i EUF-fördraget bör 
betraktas som relevant rättslig grund för förslaget och att det handlar om att förbättra den inre 
marknadens funktion inom transportsektorn. 

Det ska också understrykas att det är motiverat att samtidigt tillämpa både artikel 91 och 
artikel 100.2, eftersom kommissionens förslag bygger på en multimodal strategi. 

b) Inte nödvändigt att lägga till artikel 192.1 i EUF-fördraget som rättslig grund

Även om det ovan citerade avsnittet i motiveringen ska motivera artikel 192.1 i EUF-
fördraget som rättslig grund, anges det dock inte uttryckligen varför tillägget av denna 
rättsliga grund faktiskt skulle vara nödvändigt. 

Det är riktigt att det på flera ställen i motiveringen anges att det kan vara gynnsamt för miljön 
att ersätta pappersdokument med elektroniska dokument11. 

Med detta sagt är det uppenbart att huvudsyftet med förslaget inte rör miljöskydd, även om 
förslaget kan komma att få positiva effekter för miljön, vilket dock är en bieffekt. Det är 
därför inte nödvändigt att lägga till artikel 192.1 i EUF-fördraget som rättslig grund

Alternativt kan man överväga att förslagets tillämpningsområde ska omfatta de 
informationskrav som fastställs i olika befintliga EU-rättsakter (jfr artikel 1.2 i förslaget). 
Dessa rättsakter bygger på den rättsliga grunden för transport, med undantag för 
unionslagstiftningen om transport av avfall som grundar sig på [numera] artikel 192.1 i EUF-
fördraget12. Även om detta självklart stämmer innehåller förslaget delar som tyder på att 
miljöskydd inte är relevant för valet av rättslig grund. Skälen 5 och 6 har följande lydelse: 
(5) Medlemsstaternas myndigheter bör därför åläggas att godta information som gjorts 
tillgänglig elektroniskt närhelst ekonomiska aktörer är skyldiga att göra information 
tillgänglig som bevis för efterlevnad av krav som fastställs i unionsakter som antagits i 
enlighet med avdelning VI tredje delen i fördraget eller, med tanke på likheten i situationerna, 
av unionslagstiftning om transport av avfall. [...]. (6) Eftersom denna förordning enbart är 
avsedd att underlätta tillhandahållandet av information, specifikt, på elektronisk väg, bör den 
inte påverka de bestämmelser i unionslagstiftning eller i nationell lagstiftning som fastställer 

11 Se t.ex. motiveringen, s. 11: Med i genomsnitt 1–5 kopior av varje dokument per sändning som inte längre 
skrivs ut på papper kommer man dessutom att spara 2–8 miljarder pappersark, eller motsvarande 180 000–
900 000 träd per år.
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall 
(EUT L 190, 12.7.2006, s. 1). 
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innehållet i föreskriven information och den bör, i synnerhet, inte införa några ytterligare 
krav på föreskriven information. [...]. Förslaget ändrar således inte någon rättsakt som har 
miljöskydd som rättslig grund, utan fokuserar på transportaspekten av avfallstransporter. De 
eventuella miljöaspekterna är därför utan tvivel underordnade förslagets avgörande 
transportkomponent13.

Mot bakgrund av ovanstående verkar artiklarna 91 och 100.2 i EUF-fördraget vara korrekt 
rättslig grund för förslaget. Det är inte nödvändigt att lägga till artikel 192.1, och 
hänvisningen till denna artikel bör därför utgå. 

Antagna ändringar till följd av de interinstitutionella förhandlingarna i detta ärende 
ifrågasätter inte slutsatserna ovan.

VI – Slutsats och rekommendation

Vid sitt sammanträde den 9 januari 2020 beslutade följaktligen utskottet för rättsliga frågor, 
med 21 röster för, inga röster emot och 1 nedlagd röst14, att rekommendera att utskottet för 
transport och turism behåller artiklarna 91 och 100.2 i EUF-fördraget som enda rättslig grund 
för den föreslagna förordningen.

Med vänlig hälsning 

Lucy Nethsingha 

13 Enligt rättspraxis kräver inte ens en formell ändring av en rättsakt som bygger på en viss rättslig grund att 
lagstiftaren baserar ändringsakten på ändringsaktens rättsliga grund.
14 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Lucy Nethsingha (ordförande), Marion Walsmann 
(vice ordförande), Ibán García Del Blanco (vice ordförande), Raffaele Stancanelli (vice ordförande), Franco 
Roberti (föredragande för yttrande), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne 
Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina 
Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (för József Szájer enligt 
artikel 209.7), Bettina Vollath och Axel Voss.


