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Angående: Förslaget till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar 
och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan 
Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och 
Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till 
avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och 
Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till 
genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket 
(KOM(2006)0725 – 2006/0251(CNS))1

Herr ordförande,

Genom en skrivelse av den 21 mars 2007 bad ni utskottet för rättsliga frågor att i enlighet med 
artikel 35.2 i arbetsordningen överväga om den rättsliga grunden för ovannämnda förslag från 
kommissionen är giltig och lämplig.

Utskottet behandlade ovannämnda ärende under sitt sammanträde den 11 juni 2007.

I skrivelsen påpekas att Europaparlamentet den 13 oktober 2005 godkände ingåendet av ett 
avtal med Schweiz om Schweiziska edsförbundets associering till genomförande, tillämpning 
och utveckling av Schengenregelverket med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga 
frågor, som ansåg att den korrekta rättsliga grunden var artikel 300.3, andra stycket, i 
EG-fördraget.

                                               
1 Ännu inte publicerat i EUT.
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Dessa förslag avser ingåendet av ett protokoll till avtalet med Schweiz för att möjliggöra 
Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter konstaterar att anslutningen av Liechtenstein 
nämns i huvudavtalet, nämligen i artikel 16 i Schengenavtalet med Schweiz.

Utskottet konstaterar dessutom att frågan om Europaparlamentets samtycke uppkommer ännu 
en gång på grund av att de gemensamma/blandade utskotten utökas till följd av protokollet 
genom att Liechtenstein inkluderas som en avtalspart. Det skälet stärks av det faktum att 
utskottet spelar en beslutsfattande roll vad gäller protokollet.

Utskottet ber utskottet för rättsliga frågor beakta att samma rättsliga argument till stöd för att 
anta artikel 300.3, andra stycket (samtycke) som korrekt rättslig grund i stället för första 
stycket i samma artikel (samråd) skulle kunna tillämpas på ingåendet av ett protokoll på 
samma sätt som parlamentet hävdade att det gällde för ingåendet av huvudavtalet med 
Schweiz.

Relevanta bestämmelser i EG-fördraget

Artikel 300.3
3. Med undantag för sådana avtal som avses i artikel 133.3 skall rådet ingå avtal efter att ha 
hört Europaparlamentet och detta även om avtalet omfattar ett område där interna regler 
skall antas enligt förfarandet i artikel 251 eller 252. Europaparlamentet skall avge sitt 
yttrande inom den tid som rådet får bestämma med hänsyn till hur brådskande ärendet är. 
Om ett yttrande inte har avgetts inom denna tid, får rådet fatta beslut.

Med avvikelse från föregående stycke krävs Europaparlamentets samtycke för ingåendet av 
sådana avtal som avses i artikel 310, andra avtal som skapar en särskild institutionell ram 
genom att samarbetsförfaranden inrättas, sådana avtal som har betydande budgetmässiga 
följder för gemenskapen samt sådana avtal som medför ändring av en rättsakt som har 
antagits enligt förfarandet i artikel 251.

Bedömning

Den fråga som måste besvaras är om det aktuella avtalet skapar en särskild institutionell ram 
genom att samarbetsförfaranden inrättas.

Utskottet konstaterar inledningsvis att det är etablerad rättspraxis enligt EG-domstolen1 att 
valet av rättslig grund för gemenskapens lagar enbart skall bestämmas med hänvisning till 
objektiva kriterier som kan granskas juridiskt, och framför allt syftet med och innehållet i den 
lag som föreslås.

Förslagen gäller uttryckligen undertecknande av ett protokoll om anslutning av Liechtenstein 
till ett avtal som redan ingåtts med Schweiziska edsförbundet.
                                               
1 Mål C-338/01 kommissionen mot rådet (2004) REG I-7829, punkt 54, mål C-211/01 kommissionen mot rådet
(2003) REG I-8913, punkt 38, mål 62/88 Grekland mot rådet (1990) REG I-01527, punkt 62.
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Även om EG-domstolen ännu inte har tolkat begreppet ”särskild institutionell ram” i den 
betydelse det används i andra stycket i artikel 300.3, hävdade utskottet för rättsliga frågor att 
huvudavtalet krävde parlamentets samtycke enligt andra stycket i artikel 300.3 eftersom det 
helt klart etablerade ”en särskild institutionell ram” (de gemensamma/blandade utskott som 
anges innebär att det skapas en organisationsstruktur med behörighet att fatta beslut som är 
bindande för de avtalsslutande parterna, framför allt vad gäller avtalets bibehållande och 
tvistlösning).

Det påpekas dessutom att protokoll i regel ingås på samma rättsliga grund som huvudavtalet.

Avslutningsvis konstaterar utskottet att den institutionella ramen kommer att ändras formellt 
när protokollet ingås, eftersom de gemensamma/blandade utskotten kommer att utökas genom 
att nya medlemmar som företräder Liechtenstein tas med. Utskottet anser därför att förslaget 
till rådets beslut syftar till att ändra den form av ”särskild institutionell ram” som anges i 
huvudavtalet, och att en hänvisning följaktligen bör göras till artikel 300.3, andra stycket, i 
EG-fördraget.

Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående anser utskottet att den form av ”särskild institutionell ram”
som anges i huvudavtalet, som det föreslagna protokollet utgör en integrerad del av, ändras 
genom förslaget till rådets beslut.

Vid sitt sammanträde den 11 juni 2007 beslutade utskottet för rättsliga frågor följaktligen 
enhälligt1 att rekommendera att den rättsliga grunden ändras för att hänvisa till andra stycket i 
artikel 300.3, som kräver samtycke från, och inte enbart samråd med, parlamentet.

Med vänlig hälsning,

Giuseppe Gargani 

                                               
1 Följande var närvarande vid den slutliga omröstningen: Cristian Dumitrescu (tjänstgörande ordförande), 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice ordförande), Manuel Medina Ortega (föredragande), Carlo Casini, 
Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, 
Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina och 
Tadeusz Zwiefka.
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