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Kommissionen vill tacka riksdagen för dess utlåtande om kommissionens årsrapport 
2013 om subsidiaritet och proportionalitet, COM(2014) 506final, och årsrapport 2013 
om förbindelserna mellan kommissionen och de nationella parlamenten, COM(2014) 507 
final. 

Kommissionen delar riksdagens uppfattning om betydelsen av ett mer utvecklat 
informationsutbyte mellan parlamenten för att stimulera de nationella parlamentens 
medverkan i EU-frågor, särskilt inom den politiska dialogen och genom 
subsidiar it etskontr ollen. Kommissionen överlämnar visserligen utkast till all lagstiftning 
till de nationella parlamenten, och även många andra handlingar som bl.a. rör planering 
och strategi, men det är dock först och främst de nationella parlamentens sák att avgöra 
hur de på bästa sätt kan utnyttja de plattformar som står till buds för att samordna sina 
synpunkter på kommissionens initiativ. 

Kommissionen håller fullständigt med riksdagen om att kommissionens bedömning av 
lagförslagens förenlighet med subsidiaritetsprincipen är viktig för de nationella 
parlamenten när de genomför sin subsidiaritetsprövning. Att tillhandahålla en klar och 
tydlig genomgång av subsidiariteten är någonting som den nya kommissionen kommer 
att lägga särskild vikt vid. Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna står i centrum 
för kommissionens agenda för bättre lagstiftning, och i det paket för bättre lagstiftning 
som lades fram den 19 maj 2015 finns förbättrad, mer praktisk vägledning till 
kommissionens avdelningar om hur subsidiaritetsmotiveringen i kommissionens förslag 
bör utarbetas. 

Kommissionen instämmer även i riksdagens uppfattning att EU-institutionerna ska ta 
hänsyn till de nationella parlamentens motiverade yttranden även om tröskelvärdena för 
ett gult kort inte uppnås. Därför har kommissionen valt att besvara alla motiverade 
yttranden från de nationella parlamenten inom den politiska dialogen, oavsett om 
tröskelvärdena för gult kort har uppnåtts eller inte. De nationella parlamentens 
yttranden ingår också i det underlag som kommissionens tjänstemän använder när de 
förhandlar om förslagen med Europaparlamentet eller rådet. 
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Sveriges riksdag 
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Kommissionen uppmärksammar riksdagens iakttagelser om subsidiaritetsprincipens 
räckvidd och karaktären hos förteckningen över exklusiva befogenheter i artikel 3 i EUF-
fördraget. Som sägs i kommissionens svar på riksdagens utlåtande om årsrapporterna 
2012 om subsidiaritet och proportionalitet och om kommissionens förbindelser med de 
nationella parlamenten håller kommissionen med om att det finns olika åsikter om 
subsidiaritetsprincipens räckvidd. I ett eventuellt förfarande med gult kort vore det 
mycket viktigt för kommissionen att kommunicera direkt med de nationella parlamenten 
och direkt utbyta åsikter om ärendets subsidiaritetsaspekter, även om kommissionens 
slutliga bedömning kan vara en annan än de nationella parlamentens. Kommissionen vill 
också upprepa att det står de nationella parlamenten fritt att granska lagstiftningen på 
det sätt de finner lämpligt och enligt de kriterier de finner ändamålsenliga och 
nödvändiga. Kommissionen bekräftar dessutom att den konsekvent uppger rättslig grund 
för alla utkast till rättsakter och upprepar sin åsikt att förteckningen i artikel 3 i EUF-
fördraget inte är uttömmande. Kommissionen hälsar med tillfredsställelse att riksdagen i 
praktiken finner att de aktuella förslagen inte föranleder några invändningar i 
subsidiaritetshänseende. 

Vad gäller synpunkterna på valet mellan direktiv och förordning noterar kommissionen 
att valet av regleringsform i kommissionens förslag också tas upp i riktlinjerna för bättre 
lagstiftning, som ingår i det paket för bättre lagstiftning som lades fram den 19 maj 

Jag hoppas att dessa förtydliganden utgör svar på riksdagens iakttagelser och ser fram 
emot att fortsätta vår politiska dialog framöver. 

Med vänlig hälsning 

2015. 

Frans Timmermans 
Förste vice ordförande 


