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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-05-30 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt 

justitierådet Annika Brickman. 

 

EU-miljömärket 

 

Enligt en lagrådsremiss den 23 maj 2013 (Justitiedepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag 

om EU-miljömärket. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johan 

Welander. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om EU-miljömärket 

 

2 § 

 

I paragrafen föreslås ett bemyndigande till regeringen att utse ett el-

ler flera sådana behöriga organ som avses i artikel 4.1 i EU:s s.k. 

miljömärkesförordning. Av författningskommentaren framgår att be-

stämmelsen därmed anses ge lagstöd för regeringen att till pri-

vaträttsliga organ delegera förvaltningsuppgifter som innefattar myn-

dighetsutövning.  

 

Lagrådet vill därför framhålla att förvaltningsuppgifter som innefattar 

myndighetsutövning kan överlämnas till enskilda ”endast med stöd 

av lag”( 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen).  Ett blankt be-

myndigande till regeringen utan omnämnande av några sådana för-

valtningsuppgifter kan inte anses uppfylla detta krav. Då det uppen-

barligen är fråga om de olika slag av uppgifter som ska åvila ett be-

hörigt organ enligt artiklarna 9 och 10 i EU-förordningen bör be-

stämmelsen kompletteras, exempelvis enligt följande.   

 
Regeringen får utse ett eller flera behöriga organ (artikel 4.1) som 
prövar ansökningar om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för 
att använda detta (artikel 9) samt utför marknadsövervakning och 
kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10).   
 

5 § 
 

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. I första 

stycket anges att ett behörigt organs beslut om tilldelning av EU-

miljömärket och användning av EU-miljömärket på en produkt som 

tilldelats märket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra 

beslut av ett behörigt organ får inte överklagas. 
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Utformningen av bestämmelsen kan ge upphov till tvekan när det 

gäller vilka beslut som är avsedda att kunna överklagas. Vid lagråds-

föredragningen har upplysts att det endast är beslut om tilldelning av 

märket som ska kunna överklagas, inte villkoren för användning. Vi-

dare ska beslut om förbud mot användning kunna överklagas. 

Lagrådet föreslår därför att bestämmelsen förtydligas genom att or-

den ”användning av” i första meningen byts ut mot ”förbud mot att 

använda”.    

 

 

 

 

 

 


