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Ved skrivelse af 23. januar 2019 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om relevansen 
af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 39, 
stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 4. marts 2019.

I - Baggrund

Formålet med forslaget er at oprette en "europæisk arbejdsmarkedsmyndighed" 
(myndigheden) for at sikre, at EU's regler om arbejdskraftmobilitet håndhæves på en 
retfærdig, enkel og effektiv måde, og for at bistå medlemsstaterne og Kommissionen med 
koordineringen af de sociale sikringsordninger i Unionen. Det skulle ske ved at pålægge 
myndigheden at udføre en række operationelle opgaver, nemlig at formidle relevante 
oplysninger og tjenester til enkeltpersoner og arbejdsgivere og at støtte medlemsstaterne i 
forbindelse med samarbejdsordninger, udveksling af oplysninger, samordnede og fælles 
inspektioner, risikovurdering, kapacitetsopbygning, mægling og samarbejde i tilfælde af 
forstyrrelser på arbejdsmarkedet på tværs af grænserne.

Retsgrundlaget for forslaget var som angivet af Kommissionen artikel 46, artikel 48, artikel 
53, stk. 1, artikel 62 og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF).
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Efter forhandlingerne om sagen foreslog Rådet at lade følgende artikler udgå af 
retsgrundlaget: artikel 53, stk. 1, i TEUF om etableringsretten, artikel 62 i TEUF om fri 
udveksling af tjenesteydelser og artikel 91, stk. 1, i TEUF om transport.

Det resterende retsgrundlag ville således kun bestå af artikel 46 i TEUF om arbejdskraftens 
frie bevægelighed og artikel 48 i TEUF om foranstaltninger vedrørende social tryghed i 
forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed.

II - Relevante artikler i traktaten

Nedenstående artikler blev angivet som retsgrundlag for Kommissionens forslag:

Artikel 46 i TEUF, der står i kapitlet om arbejdskraften under afsnittet om den frie 
bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital, og som har følgende ordlyd 
(understregning tilføjet):

Artikel 46
(tidl. artikel 40 i TEF)

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
ved udstedelse af direktiver eller forordninger de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed, således som 
denne er bestemt i artikel 45, især ved at: 

a) sikre et snævert samarbejde mellem de nationale 
arbejdskraftmyndigheder

b) afskaffe sådanne administrative fremgangsmåder og sådan 
administrativ praksis samt de for adgangen til ledige stillinger fastsatte 
frister, som hidrører enten fra indenlandsk lovgivning eller fra tidligere 
indgåede aftaler mellem medlemsstaterne, og hvis bibeholdelse ville 
hindre arbejdskraftens frie bevægelighed

c) afskaffe alle frister og andre begrænsninger, som er fastsat enten i 
indenlandsk lovgivning eller i aftaler, der tidligere er indgået mellem 
medlemsstaterne, og som byder arbejdstagere fra de øvrige 
medlemsstater andre vilkår for det frie beskæftigelsesvalg end dem, der 
gælder for indenlandske arbejdstagere

d) iværksætte ordninger, der kan formidle og skabe ligevægt mellem udbud 
og efterspørgsel på arbejdsmarkedet på en måde, som udelukker 
alvorlig fare for levestandarden og beskæftigelsen i de forskellige egne 
og industrier.

Artikel 45 i TEUF, der står i samme afsnit og kapitel, og som artikel 46 i TEUF henviser til, 
og som har følgende ordlyd:
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Artikel 45
(tidl. artikel 39 i TEF)

1. Arbejdskraftens frie bevægelighed sikres inden for Unionen. 

2. Den forudsætter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet 
forskelsbehandling af medlemsstaternes arbejdstagere, for så vidt angår 
beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejdsvilkår. 

3. Med forbehold af de begrænsninger, der retfærdiggøres af hensynet til den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, 
indebærer den retten til: 

a) at søge faktisk tilbudte stillinger

b) frit at bevæge sig inden for medlemsstaternes område i dette øjemed

c) at tage ophold i en af medlemsstaterne for der at have beskæftigelse i 
henhold til de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der 
gælder for indenlandske arbejdstageres beskæftigelse

d) at blive boende på en medlemsstats område på de af Kommissionen ved 
forordninger fastsatte vilkår efter at have haft ansættelse der.

4. Bestemmelserne i denne artikel gælder ikke for ansættelser i den offentlige 
administration.

Artikel 48 i TEUF, der ligeledes står i kapitlet om arbejdskraften under afsnittet om den frie 
bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital, og som har følgende ordlyd 
(understregning tilføjet):

Artikel 48
(tidl. artikel 42 i TEF)

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige 
lovgivningsprocedure de foranstaltninger vedrørende social tryghed, der er 
nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed, især ved at 
indføre en ordning, som gør det muligt at sikre vandrende arbejdstagere og 
selvstændige samt deres ydelsesberettigede pårørende:

a) sammenlægning af alle tidsrum, der i de forskellige nationale 
lovgivninger tages i betragtning med henblik på at indrømme og 
opretholde retten til ydelser og på beregning af disse

b) betaling af ydelser til personer, der bor inden for medlemsstaternes 
områder.

Hvis et medlem af Rådet erklærer, at et udkast til en lovgivningsmæssig 
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retsakt som nævnt i stk. 1 vil berøre vigtige aspekter af den pågældende 
medlemsstats sociale sikringssystem, herunder anvendelsesområde, 
omkostninger og økonomisk struktur, eller berøre dette systems finansielle 
balance, kan medlemmet anmode om, at spørgsmålet forelægges Det 
Europæiske Råd. I så fald suspenderes den almindelige lovgivningsprocedure. 
Efter drøftelse skal Det Europæiske Råd inden fire måneder efter denne 
suspension enten:
 
a) forelægge Rådet udkastet på ny, hvilket bringer suspensionen af den 

almindelige lovgivningsprocedure til ophør, eller

b) undlade at handle eller anmode Kommissionen om at forelægge et nyt 
forslag; i så fald anses den oprindeligt foreslåede retsakt for ikke-
vedtaget.

Artikel 53 i TEUF, der står i kapitlet om etableringsretten under afsnittet om den frie 
bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital, og som har følgende ordlyd 
(understregning tilføjet):

Artikel 53
(tidl. artikel 47 i TEF)

1.  For at lette adgangen til at optage og udøve selvstændig 
erhvervsvirksomhed udsteder Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure direktiver om gensidig anerkendelse af 
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser samt om 
samordning af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om 
adgang til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed.

2.  For så vidt angår udøvelse af lægegerning eller lignende virksomhed eller 
af farmaceutisk virksomhed, forudsætter den gradvise afskaffelse af 
restriktionerne en samordning af de betingelser, der er opstillet af de 
forskellige medlemsstater for udøvelse af sådanne erhverv.

Artikel 62 i TEUF, der står i kapitlet om tjenesteydelser under afsnittet om den frie 
bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital, og som har følgende ordlyd:

Artikel 62
(tidl. artikel 55 i TEF)

Bestemmelserne i artiklerne 51-54 finder anvendelse på det i dette kapitel 
omhandlede sagsområde.

Artikel 91 i TEUF, der står under afsnittet om transport, og som har følgende ordlyd 
(understregning tilføjet):
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Artikel 91
(tidl. artikel 71 i TEF)

1.  Med henblik på gennemførelsen af artikel 90 og under hensyntagen til 
transportspørgsmålenes særlige karakter fastsætter Europa-Parlamentet og 
Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:

a) fælles regler for international transport til eller fra en medlemsstats 
område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder

b) de betingelser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til at 
udføre interne transporter i en medlemsstat, hvor de ikke er 
hjemmehørende

c) foranstaltninger til forbedring af transportsikkerheden

d) alle andre formålstjenlige bestemmelser.

2. I forbindelse med vedtagelsen af foranstaltningerne som nævnt i stk. 1 
tages der hensyn til tilfælde, hvor deres anvendelse i alvorlig grad vil kunne 
påvirke levestandarden og beskæftigelsen i visse områder samt udnyttelsen af 
transportmateriellet.

III - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Det fremgår af Domstolens faste retspraksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt 
skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en 
domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold1. Vælges en forkert hjemmel, vil 
den pågældende retsakt derfor kunne annulleres.

Når der er tale om flere retsgrundlag, skal det fastslås, om forslaget enten:
1. forfølger flere formål eller består af flere led, og det ene af disse kan bestemmes som det 

primære eller fremherskende formål eller led, mens de andre kun er sekundære, eller 
2. samtidig forfølger flere formål eller har flere led, der på en uadskillelig måde er indbyrdes 

forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i forhold til det 
andet.

Ifølge Domstolens praksis skal retsakten i førstnævnte tilfælde have en enkelt hjemmel, 
nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led, mens retsakten i 
sidstnævnte tilfælde vil skulle vedtages med de dertil svarende forskellige hjemmeler2.

1 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5; sag C-
440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097, og sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 
Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.
2 Se sag C-411/06, jf. ovenfor, præmis 46-47.
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IV. Den foreslåede forordnings formål og indhold

Formålet med forslaget er at oprette en "europæisk arbejdsmarkedsmyndighed" 
(myndigheden) for at sikre, at EU's regler om arbejdskraftmobilitet håndhæves på en 
retfærdig, enkel og effektiv måde, og for at bistå medlemsstaterne og Kommissionen med 
koordineringen af de sociale sikringsordninger i Unionen. Det skulle ske ved at pålægge 
myndigheden at udføre en række operationelle opgaver, nemlig at formidle relevante 
oplysninger og tjenester til enkeltpersoner og arbejdsgivere og at støtte medlemsstaterne i 
forbindelse med samarbejdsordninger, udveksling af oplysninger, samordnede og fælles 
inspektioner, risikovurdering, kapacitetsopbygning, mægling og samarbejde i tilfælde af 
forstyrrelser på arbejdsmarkedet på tværs af grænserne.

Eksisterende EU-strukturer og -værktøjer på området for arbejdskraftmobilitet på tværs af 
grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger vil blive integreret i eller suppleret 
af myndigheden ved at samordne opgaver, som i øjeblikket er spredt over flere udvalg og 
organer, og indføre operationel bistand på tværs af områderne for arbejdskraftmobilitet og 
koordinering af de sociale sikringsordninger og dermed øge sammenhængen i EU's politik 
vedrørende spørgsmål om mobilitet på tværs af grænserne. Følgende organer vil blive 
indarbejdet i myndigheden:

 Koordineringsbureauet for Det Europæiske Arbejdsformidlingsnet (Eures)
 det faglige udvalg vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed
 ekspertudvalget for udstationering af arbejdstagere
 det tekniske udvalg, revisionsudvalget og forligsudvalget under Den Administrative 

Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger
 den europæiske platform til bekæmpelse af sort arbejde

Myndigheden vil bidrage til at sikre arbejdstagernes og borgernes ret til ligebehandling og 
adgang til beskæftigelsesmuligheder og social sikring i grænseoverskridende situationer og 
også skabe gennemsigtighed for virksomheder for så vidt angår lokale arbejdsnormer i hele 
det indre marked. Desuden vil den støtte samarbejdet mellem nationale myndigheder for at 
sikre, at arbejdstagernes og borgernes sociale rettigheder respekteres, og for at forebygge svig 
og misbrug.

Forslaget til forordning vil bidrage til gennemførelsen af principperne og rettighederne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder som proklameret på det sociale topmøde i Göteborg i 
2017, navnlig ved at fremme bevidstheden om mulighederne for uddannelse og livslang 
læring for mobile borgere samt i form af aktiv støtte til beskæftigelse og mere generelt 
gennem en effektiv og virkningsfuld håndhævelse af EU-lovgivningen om 
arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger samt af kollektive 
overenskomster, der gennemfører EU-lovgivningen.  

Ifølge begrundelsen til forslaget vil forordningen bygge på den fælles tilgang til EU's 
decentraliserede agenturer3. Det præciseres endvidere, at en forordning vil give den 
retssikkerhed, der er nødvendig for at oprette myndigheden, og som ikke ville kunne opnås 
ved hjælp af andre retsakter.

3 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_da.pdf

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_da.pdf


AL\1178864DA.docx 7/10 PE636.294v01-00

DA

Den foreløbige aftale består af 48 betragtninger, 49 artikler (opdelt i seks kapitler) og et bilag.

Betragtning 1-4a beskriver den politiske baggrund, og betragtning 5-9 gør rede for 
forordningens anvendelsesområde. Betragtning 8 præciserer, at anvendelsesområdet for 
myndighedens aktiviteter, navnlig spørgsmålet om, hvorvidt dens aktiviteter bør udvides til 
yderligere EU-retsakter, der dækker sektorspecifikke behov inden for international transport, 
bør underkastes periodisk evaluering og revision. 

Af betragtning 10 fremgår det, at myndigheden ikke bør skabe nye rettigheder og pligter for 
enkeltpersoner eller arbejdsgivere, herunder økonomiske aktører eller nonprofitorganisationer, 
da myndighedens aktiviteter bør omfatte dem, for så vidt som de er omfattet af EU-lovgivning 
inden for denne forordnings anvendelsesområde.

Betragtning 11-13 indeholder de nærmere former for samarbejdet med og mellem 
medlemsstaterne og andre organer.

Betragtning 14-14a omhandler inspektioner, betragtning 15 analyse- og 
risikovurderingskapacitet, betragtning 16 operativ bistand, betragtning 16a samarbejde om 
bekæmpelse af sort arbejde og betragtning 17 mægling. 

Betragtning 20-24 omhandler myndighedens ledelsesstruktur, dens forhold til interesserede 
parter samt budgetmæssige og praktiske aspekter ved dens drift.

Betragtning 25-31 omhandler databeskyttelse, gennemsigtighed, revision, personalespørgsmål 
og myndighedens forbindelse med andre EU-agenturer og -organer. 

Betragtning 32-37 omhandler forholdet til anden EU-lovgivning og indeholder desuden 
standardordlyd om subsidiaritet, proportionalitet og grundlæggende rettigheder.

Kapitel I om "Principper" består af artikler om genstand og myndighedens 
anvendelsesområde, mål og retlige status. Artikel 1 indeholder en liste over alle de EU-
retsakter, som anvendelsesområdet for myndighedens aktiviteter vil omfatte4:
 Direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af 

tjenesteydelser
 Forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.
 Forordning (EU) nr. 492/2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 

Unionen
 Direktiv 2014/54/EU om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af 

deres ret til fri bevægelighed
 Forordning (EU) 2016/589 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), 

arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne 
 Forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden 

for vejtransport
 Direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser for gennemførelse af sociale 

bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed
  Forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af 

vejtransporterhvervet

4 Se artikel 1 i den foreløbige aftale for disse retsakters fulde titler og EUT-referencer.
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Kapitel II om "Myndighedens opgaver" består af artikel 5-17 om oplysninger om 
arbejdskraftmobilitet, koordinering af Eures, samarbejde og udveksling af oplysninger 
medlemsstaterne imellem, koordinering af og støtte til samordnede og fælles inspektioner, 
ordninger for samordnede og fælles inspektioner, analyser og risikovurdering af 
arbejdskraftmobilitet, bistand til kapacitetsopbygning, styrket samarbejde om bekæmpelse af 
sort arbejde, mægling mellem medlemsstaterne, samarbejde med andre agenturer og 
specialiserede organer, interoperabilitet og udveksling af oplysninger. 

Kapitel III om "Myndighedens organisation" består af artikel 17-24 om forvaltnings- og 
ledelsesstruktur, bestyrelsens sammensætning og opgaver, den administrerende direktørs 
ansvarsområder samt sammensætningen af gruppen af interesserede parter.

Kapitel IV omhandler budgetspørgsmål vedrørende myndigheden og består af artikel 25-30.

Kapitel IV omhandler personale og består af artikel 31-34.

Kapitel VI omhandler generelle og afsluttende bestemmelser og består af artikel 35-51 om 
privilegier og immuniteter, sprogordning, gennemsigtighed og databeskyttelse, bekæmpelse 
af svig, evaluering og revision, administrative undersøgelser, samarbejde med tredjelande, 
hjemstedsaftale og driftsvilkår, konsekvensændringer af de EU-retsakter, der er opført i 
artikel 1, og ikrafttrædelse.

V - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Som det fremgår af Kommissionens oprindelige valg af retsgrundlag og af aftalens formål og 
indhold som nævnt ovenfor, er arbejdsmarkedsmyndighedens opgaver og mål inddelt i fire 
hovedområder, nemlig arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, udstationering af 
arbejdstagere, koordinering af de sociale sikringsordninger og meget mobile tjenester (f.eks. 
international transport).

Juridisk Tjeneste henviser til, at der her skal skelnes mellem fri udveksling af tjenesteydelser 
og arbejdskraftens frie bevægelighed, men at Domstolens retspraksis ikke desto mindre 
anerkender en forbindelse mellem disse to friheder5.

Selv om eksisterende EU-retsakter om udstationering af arbejdstagere er baseret på artikel 53, 
stk. 1, og artikel 62 i TEUF, kan disse artikler ikke udgøre en del af retsgrundlaget for denne 
forordning, eftersom det udtrykkeligt er fastsat i dem, at de kun kan anvendes til udstedelsen 
af direktiver ( "... udsteder Europa-Parlamentet og Rådet ... direktiver..." ).

Det efterlader os med artikel 46, artikel 48 og artikel 91, stk. 1, i TEUF.

Da artikel 46 i TEUF indeholder bestemmelser om udstedelse af direktiver eller forordninger, 
der er nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed, og eftersom den 
foreliggende forordnings formål og indhold – herunder de opgaver, som myndigheden 
planlægges at skulle varetage – direkte vedrører den liste over foranstaltninger, der kan 

5 Se udtalelse fra Juridisk Tjeneste, SJ-0252/18, punkt 21.
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træffes på grundlag af denne artikel (og definitionen i artikel 45 i TEUF, som den henviser 
til), står det klart, at artiklen skal udgøre en del af retsgrundlaget.

Eftersom artikel 48 i TEUF indeholder bestemmelser om vedtagelse af de foranstaltninger 
vedrørende social tryghed, der er nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie 
bevægelighed – uden nogen begrænsning med hensyn til, om foranstaltningerne skal vedtages 
i form af direktiver eller forordninger, og uanset om der er tale om arbejdskraft i form af 
arbejdstagere eller selvstændige – og da dette direkte vedrører den foreliggende forordnings 
formål og indhold, herunder de opgaver, som myndigheden planlægges at skulle varetage, 
skal denne artikel også indgå i retsgrundlaget.

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt den ene af disse to artikler er sekundær og indirekte i 
forhold til den anden, kunne der måske argumenteres for, at artikel 48 kan betragtes som 
sekundær i forhold til artikel 46, eftersom artikel 48 indeholder ordlyden: "der er nødvendige 
for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed". Men eftersom denne forordning 
opretter et agentur, der skal udføre koordinerende arbejde inden for begge områder, ved at 
sammenkæde flere retsakter, uanset om de er baseret på et eller begge retsgrundlag, og ved at 
sammenlægge flere organer på begge områder, må det konkluderes, at forordningen forfølger 
begge mål og led samtidig, og at de i dette tilfælde er indbyrdes forbundne på en uadskillelig 
måde, uden at et af disse led er sekundært og indirekte i forhold til det andet.

Artikel 46 og 48 i TEUF skal derfor begge være en del af retsgrundlaget for forordningen.

Spørgsmålet er så, om artikel 91, stk. 1, om transport også bør være en del af retsgrundlaget.

Selv om der i artikel 1 nævnes flere retsakter vedrørende transportområdet, som vil blive 
dækket af anvendelsesområdet for myndighedens aktiviteter, skal det erindres, at betragtning 
8 præciserer, at dette anvendelsesområde for arbejdsmyndighedens aktiviteter – navnlig 
spørgsmålet om, hvorvidt dens aktiviteter bør udvides til yderligere EU-retsakter, der dækker 
sektorspecifikke behov inden for international transport – bør underkastes periodisk 
evaluering og revision. Der kan derfor argumenteres for, at hensigten aldrig var at medtage 
transport som en specifik og separat kategori i myndighedens aktiviteter, og at dette 
retsgrundlag blot er sekundært i forhold til de primære eller fremherskende formål og led, 
nemlig arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale 
sikringsordninger, idet reglerne for disse to områder under alle omstændigheder gælder for 
arbejdstagere i transportsektoren6.

Det forekommer således ikke nødvendigt at medtage artikel 91, stk. 1, om transport i 
retsgrundlaget for forordningen.

Endelig minder Juridisk Tjeneste om, at traktaterne ikke indeholder bestemmelser om et 
enkelt og specifikt retsgrundlag for oprettelse af agenturer eller organer i Unionen, og at 
oprettelsen af dem snarere kan være baseret på mere specifikke, materielle retsgrundlag for 
Unionens politikker, f.eks. artikel 114 i TEUF, når formålet er at styrke det indre markeds 
funktion. Ud over de eksempler, som Juridisk Tjeneste har anført7, kan det her også nævnes, 
at forgængeren for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) 

6 Ibid. punkt 23-34.
7 Ibid, punkt 9 og fodnote 5 til dette punkt.
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oprindeligt var baseret på fleksibilitetsbestemmelsen, men at da forordningen om dets 
oprettelse8 blev ajourført i væsentlig grad for et par år siden, blev retsgrundlaget ændret til 
artikel 118 i TEUF om intellektuel ejendomsret, som i mellemtiden var blevet medtaget i 
TEUF ved vedtagelsen af Lissabontraktaten. 

Dette eksempel giver yderligere støtte til den holdning, at retsgrundlaget for forordningen om 
den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed bør udgøres af det specifikke materielle 
retsgrundlag for udøvelsen af de pågældende EU-politikker, nemlig artikel 46 i TEUF om 
arbejdskraftens frie bevægelighed og artikel 48 i TEUF om foranstaltninger vedrørende social 
tryghed.

VI - Konklusion og henstilling

På baggrund af ovenstående analyse udgør artikel 46 og artikel 48 i TEUF det relevante 
retsgrundlag for den foreløbige aftale om en forordning.

På mødet den 4. marts 2019 vedtog Retsudvalget (for: 19; imod: 0; hverken/eller: 0)9 derfor at 
henstille, at Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender tilslutter sig det ovennævnte 
retsgrundlag med henblik på afstemningen om den foreløbige aftale som indeholdt i den tekst, 
som Coreper vedtog den 21. februar 2019.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT L 154 
af 16.6.2017, s. 1).
9 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 
(næstformand), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Heidi Hautala, Sajjad 
Karim, Sylvia-Yvonne, Kaufmann, Evelyn Regner, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Karoline 
Graswander-Hainz (jf. forretningsordenens artikel 200, stk. 2), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (for Francis 
Zammit Dimech, jf. forretningsordenens artikel 200, stk. 2), Philippe Loiseau (for Gilles Lebreton, jf. 
forretningsordenens artikel 200, stk. 2), Alex Mayer (for Mary Honeyball, jf. forretningsordenens artikel 200, 
stk. 2), Andrey Novakov (for Emil Radev, jf. forretningsordenens artikel 200, stk. 2) og Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl (for Axel Voss, jf. forretningsordenens artikel 200, stk. 2).


