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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse 
af en protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund 
og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse 
af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om 
kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for 
behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz
(KOM(2006)0754 – 2006/0252(CNS))1

Kære formand

Med skrivelse af 21. marts 2007 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 
holdbarheden og relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. 
forretningsordenens artikel 35, stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 11. juni 2007.

Som det påpeges i den nævnte skrivelse, godkendte Parlamentet den 13. oktober 2005 
indgåelsen af en aftale med Schweiz om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken 
stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i 
Schweiz, under henvisning til Retsudvalgets udtalelse herom, ifølge hvilken EF-traktatens 
artikel 300, stk. 3, andet afsnit, var det korrekte retsgrundlag.

De foreliggende forslag vedrører indgåelse af en protokol til aftalen med Schweiz med 
                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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henblik på at sætte Fyrstendømmet Liechtenstein i stand til at tiltræde aftalen.

Udvalget om Borgernes Rettigheder bemærker, at Liechtensteins tiltrædelse allerede er 
foregrebet i artikel 15 i hovedaftalen (Eurodac/Dublin-aftalen med Schweiz). 

Udvalget bemærker endvidere, at spørgsmålet om Parlamentets samstemmende udtalelse på 
ny er opstået, fordi protokollen indebærer, at Liechtenstein som kontraherende part skal være 
medlem af de blandede udvalg, som dermed udvides. Dette ræsonnement underbygges af, at 
disse udvalg har en beslutningstagende rolle i forhold til protokollen.

Udvalget henleder Retsudvalgets opmærksomhed på, at de juridiske argumenter for at 
anvende artikel 300, stk. 3, andet afsnit (samstemmende udtalelse) som det korrekte 
retsgrundlag i stedet for 300, stk. 3, første afsnit (høring), som Parlamentet fremførte i 
forbindelse med indgåelsen af hovedaftalen med Schweiz, også kan anvendes på indgåelsen af 
protokollen.

De relevante bestemmelser i EF-traktaten:

Artikel 300, stk. 3
3. Med undtagelse af de aftaler, der er omhandlet i artikel 133, stk. 3, indgår Rådet aftalerne 
efter høring af Europa-Parlamentet, herunder i tilfælde, hvor aftalen angår et område, hvor 
fremgangsmåden i artikel 251 eller artikel 252 skal følges for vedtagelsen af interne regler. 
Europa-Parlamentet afgiver sin udtalelse inden for en frist, som Rådet kan fastsætte under 
hensyntagen til, hvor meget sagen haster. Hvis der ikke er afgivet udtalelse ved fristens udløb, 
kan Rådet træffe afgørelse.

Uanset bestemmelserne i første afsnit kræves der samstemmende udtalelse fra Europa-
Parlamentet for indgåelse af aftaler, som er omhandlet i artikel 310, og andre aftaler, 
hvorved der etableres en specifik institutionel ramme med særlige samarbejdsprocedurer, 
samt aftaler, som har betydelige budgetmæssige virkninger for Fællesskabet, og aftaler, som 
medfører ændring af en retsakt, der er vedtaget efter fremgangsmåden i artikel 251.

Vurdering

Det afgørende spørgsmål er, om der ved den pågældende aftale etableres en specifik 
institutionel ramme med særlige samarbejdsprocedurer.

Rent indledningsvist skal det bemærkes, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt ifølge 
Domstolens faste praksis1 skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt 
at foretage en domstolskontrol, herunder navnlig retsaktens formål og indhold. 

Forslagene vedrører specifikt undertegnelse af en protokol om Liechtensteins tiltrædelse af en 
allerede indgået aftale med Det Schweiziske Forbund.  

                                               
1 Se sag C-338/01 Kommissionen mod Rådet, Sml. 2004 I, s.7829, præmis 54; Sag C-211/01, Kommissionen mod 
Rådet, Sml. 2003 I, s. 8913, præmis 38; Sag C-62/88, Grækenland mod Rådet, Sml. 1990 I, s. 1527, præmis 62.
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Domstolen har endnu ikke fortolket begrebet "specifik institutionel ramme", som omhandlet i 
artikel 300, stk. 3, andet afsnit, men Retsudvalget har i forbindelse med hovedaftalen 
vurderet, at denne krævede Parlamentets samstemmende udtalelse i henhold til artikel 300, 
stk. 3, andet afsnit, fordi den helt klart etablerede en "specifik institutionel ramme" (de heri 
omhandlede blandede udvalg indebar nemlig, at der oprettedes en organisatorisk struktur med 
beføjelse til at træffe afgørelser, der var bindende for aftalens parter, navnlig om 
vedligeholdelse af aftalen og om bilæggelse af tvister).

Det kan endvidere bemærkes, at protokoller almindeligvis indgås med samme retsgrundlag 
som hovedaftalen.

Endelig skal det påpeges, at den institutionelle ramme i sig selv vil undergå en formel 
ændring, når protokollen indgås, fordi de blandede udvalg vil blive udvidet med nye 
medlemmer, der repræsenterer Liechtenstein. Det må vurderes, at forslagene til Rådets 
afgørelse i den nævnte udstrækning indebærer en ændring af den "specifikke institutionelle 
ramme", der blev etableret i hovedaftalen, og at der derfor bør henvises til EF-traktatens 
artikel 300, stk. 3, andet afsnit. 

Konklusion

Det vurderes på grundlag af ovennævnte betragtninger, at: forslagene til Rådets afgørelse 
indebærer en ændring af den "specifikke institutionelle ramme", der blev etableret i 
hovedaftalen, som den foreslåede protokol er en integrerende del af.

På mødet den 11. juni 2007 vedtog Retsudvalget derfor enstemmigt1 at henstille, at 
retsgrundlaget ændres til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, der kræver 
Parlamentets samstemmende udtalelse frem for blot høring af Parlamentet.

Med venlig hilsen

Giuseppe Gargani 

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Cristian Dumitrescu (mødeformand), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (næstformand), Manuel Medina Ortega (rådgivende ordfører), 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 og Tadeusz Zwiefka.
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