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Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård (KOM(2008)0414)

Genom en skrivelse av den 29 januari 2009 har ordföranden för utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet, i enlighet med artikel 35 i arbetsordningen, hört utskottet om den 
rättsliga grunden för ovan nämnda förslag.

Vid utskottssammanträdet den 12 februari 2009 behandlade utskottet detta ärende.

I miljöutskottet har ändringsförslag inlämnats i syfte att ändra den rättsliga grunden från 
artikel 95 i EG-fördraget till artikel 152, till artiklarna 16 och 152, artiklarna 42, 152 och 308, 
artiklarna 137 och 152, eller till artiklarna 95 och 152.

Frågan skulle kunna analyseras enligt följande, med utgångspunkt i principer som fastställts i 
domstolens rättspraxis.

Som vi vet måste alla gemenskapens rättsakter ha en rättslig grund som specificerar vilka 
befogenheter gemenskapen har och visar vilken typ av rättsakt som kan tänkas antas samt 
vilket förfarande som ska följas vid antagandet.

I yttrandet nr 2/00 av den 6 december 20011 om valet av rättslig grund för ingåendet av en 
internationell överenskommelse(i detta fall Cartagnaprotokollet), framställer domstolen klart 
och tydligt frågan på följande sätt:

                                               
1 [2001] REG I-9713.
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”Valet av lämplig rättslig grund är i detta avseende av konstitutionell betydelse. Eftersom 
gemenskapen enbart har den behörighet som den tilldelats måste den nämligen anknyta ett 
internationellt avtal till en bestämmelse i fördraget som ger den fullmakt att godkänna en 
sådan rättsakt. Om en felaktig rättslig grund används kan detta således göra själva 
ingåenderättsakten ogiltig och följaktligen göra gemenskapens samtycke till att vara bunden 
av det avtal som den har undertecknat ogiltigt. Detta är i synnerhet fallet när fördraget inte 
ger gemenskapen tillräcklig behörighet för att ratificera avtalet i sin helhet, vilket innebär att 
kompetensfördelningen mellan gemenskapen och medlemsstaterna skall prövas när det gäller 
att ingå det tilltänkta avtalet med tredje land, eller när det i den lämpliga rättsliga grunden 
för ovannämnda ingående rättsakt föreskrivs ett annat lagstiftningsförfarande än det som 
faktiskt har följts av gemenskapsinstitutionerna.” (Delar av texten har framhävts)

Å ena sidan pekar domstolen på den ”konstitutionella betydelse” som valet av rättslig grund 
har, med tanke på att gemenskapen inte är ett rättssystem med allmänna syften utan styrs av 
principen om tilldelade befogenheter. Å andra sidan vinnlägger sig domstolen om att 
framhålla en situation som problematisk om det inte finns någon rättslig grund som förmår 
täcka gemenskapens verksamhet (då ”tillräcklig behörighet” saknas) eller om bytet av rättslig 
grund leder till att antagandeförfarandet ändras. Ett talande exempel återfinns i 
generaladvokat Jacobs yttrande av den 15 november 2001 i mål C-314/99 Nederländerna mot 
kommissionen1*, där ett byte av rättslig grund skulle ha inneburit att rättsakten borde ha 
antagits med hjälp av ett annat förfarande än det genom vilket det i själva verket antogs.  

I det fallet, vilket parlamentets rättstjänst påpekade i British American Tobacco-målet2, är ett 
misstag avseende den rättsliga grunden att se som någonting mera än bara en rent formell 
skavank, detta eftersom det ger upphov till oegentligheter avseende det förfarande som ska 
tillämpas vid antagandet av en rättsakt och kan resultera i ogiltigförklarande, eftersom det 
griper in i själva substansen och skapar något som inte är tillåtet.

Enligt EG-domstolen får valet av rättslig grund inte ske subjektivt, utan måste träffas på basis 
av objektiva kriterier som är lämpade för domstolsprövning3. Till dessa kriterier hör bland 
annat rättsaktens syfte och innehåll4. Dessutom bör den avgörande faktorn vara rättsaktens 
                                               

Online: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=doc
noj&docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=a
ffclose&numaff=2%2F00&ddatefs=mdatefs=ydatefs=&ddatefe&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&res
max=100&Submit=Submit
1 [2002] REG I-05521.
online: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte
2 Mål C-491/2001 British American Tobacco (Investments) Ltd och Imperial Tobacco Ltd mot Secretary of 
State for Health [2002] REG I-11453.
Online:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,132861:cs,&pos=3&pag
e=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checktexte=checkbox&visu=#texte
3 Mål 45/86, Kommissionen mot rådet [1987] REG 1439, punkt 5.
4 Mål C-300/89, Kommissionen mot rådet [1991] REG I-287, punkt 10.
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huvudsakliga mål1.

Enligt domstolens rättspraxis utgör en allmän fördragsartikel tillräcklig rättslig grund även om 
rättsakten i fråga, på ett underordnat sätt, syftar till att uppnå ett mål som eftersträvas i en 
särskild fördragsartikel2.

Om man emellertid anser att de två målen har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas, utan 
att det ena syftet är sekundärt och indirekt i förhållande till det andra, kan det vara lämpligt att 
överväga användning av två rättsliga grunder3. 

Kontentan av det hela är att domstolen föredrar en enda rättslig grund, utom i fall där ett visst 
instrument har två mål som båda är lika viktiga. 

I det här fallet har kommissionen valt artikel 95 i EG-fördraget som rättslig grund4. 

                                               
1 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet [2001] ECR I-7079, punkt 27.
2 Mål C-377/98 Nederländerna mot. Europaparlamentet och rådet [2001] REG I-7079, punkterna 27-28; 
Mål C-491/01 British American Tobacco (Investments) och Imperial Tobacco [2002] REG I-11453, punkterna
93-94.
3 Mål C-165/87 Kommissionen mot rådet [1988] REG 5545, punkt 11.
4 Artikel 95.

1. Med avvikelse från artikel 94 och om inte annat föreskrivs i detta fördrag skall följande bestämmelser 
tillämpas för att nå de mål som anges i artikel 14. Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha 
hört Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar 
och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att 
fungera.
2. Punkt 1 gäller inte bestämmelser om skatter och avgifter, bestämmelser om fri rörlighet för personer eller 
bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen.
3. Kommissionen skall i sina förslag enligt punkt 1 om hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd utgå 
från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. 
Europaparlamentet och rådet skall också, inom ramen för sina respektive befogenheter, sträva efter att nå 
detta mål.
4. Om en medlemsstat efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser 
det nödvändigt att behålla nationella bestämmelser som grundar sig på väsentliga behov enligt artikel 30 
eller som avser miljö- eller arbetsmiljöskydd, skall den till kommissionen anmäla dessa bestämmelser samt 
skälen för att behålla dem.
5. Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om en medlemsstat efter det att rådet 
eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att införa nationella 
bestämmelser grundade på nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd 
för att lösa ett problem som är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om 
harmoniseringsåtgärden, skall medlemsstaten underrätta kommissionen om de planerade bestämmelserna 
samt om skälen för att införa dem.
6. Kommissionen skall inom sex månader efter en sådan anmälan som avses i punkterna 4 och 5 godkänna 
eller förkasta de ifrågavarande nationella bestämmelserna sedan den konstaterat huruvida dessa utgör ett 
medel för godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna samt 
huruvida de kommer att utgöra ett hinder för den inre marknadens funktion.
Om kommissionen inte fattar beslut inom denna period skall de nationella bestämmelser som avses i 
punkterna 4 och 5 anses godkända.
Om det är berättigat på grund av frågans komplexitet och om det inte finns någon fara för människors hälsa, 
får kommissionen meddela den berörda medlemsstaten att den period som avses i denna punkt kan förlängas 
med ytterligare högst sex månader.
7. Om en medlemsstat i enlighet med punkt 6 bemyndigas att behålla eller införa nationella bestämmelser 
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Kommissionen motiverar sitt val av rättslig grund i en detaljerad diskussion om förslagets 
allmänna aspekter. Syftet är att etablera en allmän rättslig ram för gränsöverskridande hälso-
och sjukvård bestående av 1) principer som är gemensamma för alla hälsosystem i EU, 2) en 
särskild ram för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och 3) olika former av europeiskt 
samarbete i hälsovårdsfrågor.  Målet, enligt den slutliga analysen är att ”fastställa allmänna 
bestämmelser för en säker, högkvalitativ och effektiv gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
i EU och att garantera fri rörlighet för hälso- och sjukvårdstjänster och en hög 
hälsoskyddsnivå, samtidigt som medlemsstaternas ansvar för att organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård respekteras fullt ut”. 

Olika ändringsförslag om den rättsliga grunden har lagts fram.  Dessa ska dryftas i det 
följande.

Det är först och främst nödvändigt att ta ställning till artikel 152 som har föreslagits, såväl 
ensam som tillsammans med andra artiklar. 

a) Artikel 152*1 som enda rättsliga grund:

                                                                                                                                                  
som avviker från en harmoniseringsåtgärd, skall kommissionen omedelbart undersöka om den skall föreslå en 
anpassning av den åtgärden.
8. Om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem som rör folkhälsan på ett område som tidigare har varit 
föremål för harmoniseringsåtgärder, skall medlemsstaten göra kommissionen uppmärksam på detta och 
kommissionen skall omedelbart undersöka om den skall föreslå rådet lämpliga åtgärder.
9. Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna 226 och 227 kan kommissionen eller någon av 
medlemsstaterna hänskjuta ärendet direkt till domstolen, om kommissionen eller medlemsstaten anser att en 
annan medlemsstat missbrukar befogenheterna enligt denna artikel.
10. De ovannämnda harmoniseringsåtgärderna skall vid behov omfatta en skyddsklausul som tillåter 
medlemsstaterna att på en eller flera av de icke-ekonomiska grunder som anges i artikel 30 vidta provisoriska 
åtgärder, som skall vara underkastade ett kontrollförfarande från gemenskapens sida.
1 Artikel 152 har följande lydelse:

1. En hög hälsoskyddsnivå för människor skall säkerställas vid utformning och genomförande av all 
gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder.

Gemenskapens insatser, som skall komplettera den nationella politiken, skall inriktas på att förbättra folkhälsan, 
förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor och undanröja faror för människors hälsa. Sådana insatser 
skall innefatta kamp mot de stora folksjukdomarna genom att främja forskning om deras orsaker, hur de 
överförs och hur de kan förebyggas samt hälsoupplysning och hälsoundervisning.

Gemenskapen skall komplettera medlemsstaternas insatser för att minska narkotikarelaterade hälsoskador, 
inklusive upplysning och förebyggande verksamhet.

2. Gemenskapen skall främja samarbete mellan medlemsstaterna på de områden som avses i denna artikel och 
vid behov stödja deras insatser.

Medlemsstaterna skall i samverkan med kommissionen inbördes samordna sin politik och sina program på de 
områden som avses i punkt 1. Kommissionen får i nära kontakt med medlemsstaterna ta lämpliga initiativ för att 
främja en sådan samordning.

3. Gemenskapen och medlemsstaterna skall främja samarbetet med tredje land och behöriga internationella 
organisationer på folkhälsans område.

4. Rådet skall, enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, bidra till att de mål som anges i denna artikel uppnås genom att
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Även om denna artikel rör folkhälsa är räckvidden begränsad för de åtgärder som kan antas 
med stöd av den. Genom punkt 1 har gemenskapen visserligen behörighet att vidta åtgärder 
för att ”förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor och undanröja 
faror för människors hälsa” . Det fastslås dock med tydlighet att denna insats skall 
komplettera nationell politik.  Det här framgår vidare av följande ordalag: Sådana insatser 
skall innefatta kamp mot de stora folksjukdomarna genom att främja forskning om deras 
orsaker, hur de överförs och hur de kan förebyggas samt hälsoupplysning och 
hälsoundervisning. Gemenskapen skall komplettera medlemsstaternas insatser för att minska 
narkotikarelaterade hälsoskador, inklusive upplysning och förebyggande verksamhet.
Artikel 152.2 avser samarbete mellan medlemsstaterna på dessa områden och stöder 
verksamheten och samordningen av nationella strategier och program. Artikel 152.3 handlar 
om att främja samarbete med tredje länder och behöriga internationella organisationer på 
folkhälsoområdet.

Den enda lagstiftningsbehörighet som omfattar medbeslutandeförfarandet är den som anges i 
artikel 152.4, enligt vilken det, för att bidra till att uppnå de mål som angetts, är möjligt att 
vidta åtgärder för att fastställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer i fråga om organ och 
ämnen av mänskligt ursprung, blod och blodderivat samt sådana stödåtgärder på veterinär-
och växtskyddsområdet som direkt syftar till att skydda folkhälsan. Dessa får dock inte 
omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar. Vidare 
konstateras att rådet kan anta rekommendationer.

Typiska åtgärder som godkänts under de senaste åren med artikel 152 som rättslig grund 
omfattar bland annat hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel (2008/0110(COD)), utsläppande på marknaden och användning av 
(djur)foder (2008/0050(COD)), förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller 
tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion(2007/0012(COD)), 
gemenskapsförfaranden för att fastställa MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i 
animaliska livsmedel (2007/0064(COD)), för att bara nämna några få talande exempel. 

Målet för det föreslagna direktivet om patienträttigheter handlar om att fastställa en allmän 
lagstiftningsram för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Det har föga eller ingenting alls 
att göra med förbättrandet av folkhälsan, förebyggande av ohälsa och sjukdomar hos 
människor eller undanröjandet av faror för människors hälsa, utan handlar om hur 
                                                                                                                                                  

(a) besluta om åtgärder för att fastställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder i fråga om organ och ämnen av 
mänskligt ursprung, blod och blodderivat; dessa åtgärder skall inte hindra någon medlemsstat från att 
upprätthålla eller införa strängare skyddsåtgärder,

(b) med undantag från artikel 37 besluta om sådana åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet som direkt 
syftar till att skydda folkhälsan,

(c) besluta om stimulansåtgärder som är utformade för att skydda och förbättra människors hälsa, dock utan att 
dessa åtgärder får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar.

Rådet kan också med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen anta rekommendationer för de syften 
som anges i denna artikel.

5. När gemenskapen handlar på folkhälsoområdet skall den fullt ut respektera medlemsstaternas ansvar för att 
organisera och ge hälso- och sjukvård. Särskilt får inte de åtgärder som avses i punkt 4 a påverka nationella 
bestämmelser om donation eller medicinsk användning av organ och blod.
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gränsöverskridande hälsovård bör organiseras och bedrivas.  Att använda artikel 152 som 
enda rättsliga grund är därför uteslutet. Att syftena med det föreslagna direktivet är oförenliga 
med artikel 152 framhävs ytterligare av det faktum att denna artikel vinnlägger sig om att 
utesluta all harmonisering av medlemsstaternas lagar och författningar när det handlar om 
stödåtgärder för att skydda och förbättra människors hälsa. Det är förövrigt den enda aspekt 
av artikel 152 som har en koppling, om än en extremt svag sådan, till ändamålet för 
kommissionens förslag. 

Här uppstår frågan om huruvida de ändringsförslag som antas i miljöutskottet kan tänkas 
rubba tyngdpunkten i förslaget till direktiv i så stor mån att det här kräver att den rättsliga 
grunden utgörs enbart av artikel 152. Även om man inte på förhand kan veta vilka av de mer 
än 700 ändringsförslagen som kommer att antas så anses inget av dem kunna ha en sådan 
effekt.

Artikel 152 kan därför inte komma i fråga som enda rättsliga grund.

b) Kombinerad rättslig grund

Artikel 95 och artikel 152

Eftersom vi bara funnit en svag koppling, om någon överhuvudtaget, mellan förslaget till 
direktiv och den lagstiftningsbehörighet som följer av artikel 152 (insatser för att ”förbättra 
folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor och undanröja faror för 
människors hälsa”) så kan man inte säga att det föreslagna instrumentet har två mål som inte 
kan åtskiljas utan att det ena syftet är sekundärt och indirekt i förhållande till det andra. 
Understrykas bör emellertid att den här analysen bygger på kommissionens förslag.  En vidare 
analys av den rättsliga grunden kan bli nödvändig om de ändringsförslag som antas under 
omröstningarna i utskotten väsentligt ändrar förslagets mål och innehåll.  

En kombinerad rättslig grund bestående av artiklarna 95 och 152 kan därför inte anses 
komma i fråga.

Artikel 152 och artikel 161

Artikel 16 rymmer ingen behörighet. Den är främst förklarande och tolkande.  Ifall artikel 152 
– såsom redan hävdats – inte ensam kan tjäna som rättslig grund, så skulle inte heller tillägget 
av artikel 16 utgöra någon räddning. 

En kombinerad rättslig grund bestående av artiklarna 152 och 16 kan därför inte  komma i 
fråga.

                                               
1 Artikel 16 i EG-fördraget lyder som följer:

Artikel 16
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 73, 86 och 87 och med beaktande av den betydelse som 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har för unionens gemensamma värderingar och den roll som dessa 
tjänster spelar när det gäller att främja social och territoriell sammanhållning, skall gemenskapen och 
medlemsstaterna, var och en inom ramen för sina respektive befogenheter och inom detta fördrags 
tillämpningsområde, sörja för att sådana tjänster utförs på grundval av principer och villkor som gör det möjligt 
för dem att fullgöra sina uppgifter.
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Artiklarna 42, 152 and 308

När det gäller artikel 421 så är det vedertagen rättspraxis att valet av rättslig grund måste 
avgöras av objektiva faktorer som kan underställas domstolsprövning2, exempelvis målet för 
och innehållet i åtgärden i fråga3. Dessutom bör den avgörande faktorn vara rättsaktens 
huvudsakliga mål4.

Det är uppenbart att tyngdpunkten i förslaget inte utgörs av de migrerande arbetstagarnas 
sociala säkerhet och av motiveringen framstår det fullständigt klart att den mekanism som 
tillhandahålls utgör ett alternativ till den mekanism avsedd för migrerande arbetstagare som 
finns i förordning nr 1408/715. Patienter som erhåller gränsöverskridande hälsovård enligt det 
föreslagna direktivet kommer att få ersättning genom sina nationella hälsosystem och själva
betala alla skillnader. Även om migrerande arbetstagare kan ha nytta av det system som ska 
inrättas genom direktivet så är det inte uttryckligen avsett för dem utan räckvidden är mer 
allmän (i artikel 4 definieras ”patient” som en ”fysisk person som får eller önskar få hälso-
och sjukvård i en medlemsstat”).

Som framgår av ovan kommer artikel 152 inte i fråga som rättslig grund. 

När det gäller artikel 3086 har EG-domstolen konstaterat att artikel 308 i EG-fördraget utgör 
en lämplig grund endast i fall där ingen annan artikel i fördraget tilldelar gemenskapen den 
behörighet som krävs7. Gemenskapens lagstiftare måste med andra ord, innan beslut om att 
välja denna bestämmelse fattas, försäkra sig om att det inte finns några andra bestämmelser i 
fördraget som tilldelar de nödvändiga behörigheterna för den åtgärd som föreslagits. Det är 
uppenbart att så inte är fallet här. Dessutom vore det svårt att slå fast en situation där 
artikel 308 skulle kunna användas som rättslig grund tillsammans med andra artiklar i 
fördraget.  

Slutligen bör man observera att de tre rättsliga grunderna (artiklarna 42, 152 och 308) är 
oförenliga eftersom de innehåller förfaranden och röstningsmajoriteter i rådet som inte är 
förenliga med varandra.  

                                               
1 Artikel 42
Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 besluta om sådana åtgärder inom den sociala trygghetens område 
som är nödvändiga för att genomföra fri rörlighet för arbetstagare och därvid särskilt införa ett system som 
tillförsäkrar migrerande arbetstagare och deras familjemedlemmar att  a) alla perioder som beaktas enligt 
lagstiftningen i de olika länderna läggs samman för förvärvande och bibehållande av rätten till förmåner och för 
beräkning av förmånernas storlek,
b) förmånerna betalas ut till personer bosatta inom medlemsstaternas territorier.
Rådet skall besluta enhälligt under hela förfarandet enligt artikel 251.
2 Mål 45/86, kommissionen mot rådet [1987] REG1439, punkt 5.
3 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet [1991] REG I-287, punkt 10, och mål C-42/97, Europaparlamentet 
mot rådet [1999] REG I-869, punkt 36.
4 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet [2001] REG I-7079, punkt 27.
5 EGT L 149, 5.7.1971.
6 Artikel 308
Om en åtgärd från gemenskapens sida skulle visa sig nödvändig för att inom den gemensamma marknadens ram 
förverkliga något av gemenskapens mål och om detta fördrag inte innehåller de nödvändiga befogenheterna, 
skall rådet genom enhälligt beslut på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet vidta 
de åtgärder som behövs.
7 Mål C-45/86, kommissionen mot rådet [1987] REG 1493, punkt 13.
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Tanken på en kombinerad rättslig grund bestående av artiklarna 42,152 och 308 måste därför 
avvisas.

Artikel 137 och artikel 152

Artikel 1371 måste läsas i förening med artikel 136 som lyder som följer:

Gemenskapens och medlemsstaternas mål skall under beaktande av sådana grundläggande 
sociala rättigheter som anges i den europeiska sociala stadgan, som undertecknades i Turin 
den 18 oktober 1961, och i 1989 års gemenskapsstadga om arbetstagares grundläggande 
                                               
1 Artikel 137
1. För att uppnå målen i artikel 136 skall gemenskapen understödja och komplettera medlemsstaternas
verksamhet inom följande områden:
a) Förbättringar, särskilt av arbetsmiljön, för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
b) Arbetsvillkor.
c) Social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna.
d) Skydd för arbetstagarna då deras anställningsavtal slutar gälla.
e) Information till och samråd med arbetstagarna.
f) Företrädande och kollektivt tillvaratagande av arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen,
inbegripet medbestämmande, om inte annat följer av punkt 5.
g) Anställningsvillkor för medborgare i tredje land som lagligt vistas inom gemenskapens
territorium.
h) Integrering av personer som står utanför arbetsmarknaden, utan att det påverkar tillämpningen
av artikel 150.
i) Jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på 
arbetsplatsen.
j) Kampen mot social utslagning.
k) Modernisering av systemen för socialt skydd, utan att det påverkar tillämpningen av punkt c.
2. I detta syfte kan rådet
a) besluta om åtgärder som är avsedda att främja samarbetet mellan medlemsstaterna genom initiativ som syftar 
till att öka kunskapen, utveckla utbytet av information och beprövade erfarenheter, främja nyskapande 
tillvägagångssätt och utvärdera erfarenheter, med undantag av åtgärder som omfattar harmonisering av 
medlemsstaternas lagar eller andra författningar, b) på de områden som avses i punkt 1 a–i genom direktiv anta 
minimikrav, som skall genomföras gradvis, varvid hänsyn skall tas till rådande förhållanden och tekniska 
bestämmelser i var
och en av medlemsstaterna. I dessa direktiv skall sådana administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden 
undvikas som motverkar tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag.
Rådet skall besluta i enlighet med förfarandet i artikel 251 efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén, utom på de områden som avses i punkt 1 c, d, f och g i den här artikeln, där rådet skall 
besluta enhälligt på förslag av kommissionen efter att ha hört
Europaparlamentet och nämnda kommittéer. Rådet kan genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet besluta att göra förfarandet i artikel 251 tillämpligt på punkt 1 d, f och g i 
den här artikeln.
3. En medlemsstat kan på gemensam begäran av arbetsmarknadens parter överlåta åt dessa att genomföra 
direktiv som har antagits enligt punkt 2.
I så fall skall medlemsstaten se till att arbetsmarknadens parter, senast då ett direktiv skall vara genomfört 
enligt artikel 249, i samförstånd har vidtagit de åtgärder som behövs; den berörda medlemsstaten skall vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att kontinuerligt kunna säkerställa de resultat som föreskrivs i direktivet.
4. De bestämmelser som antagits enligt denna artikel
— skall inte påverka medlemsstaternas erkända rätt att fastställa de grundläggande principerna för
sina system för social trygghet och skall inte i väsentlig grad påverka den finansiella jämvikten
i dessa,
— skall inte hindra någon medlemsstat från att bibehålla eller införa sådana mera långtgående
skyddsåtgärder som är förenliga med detta fördrag.
5. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas på löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt
eller rätt till lockout. 
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sociala rättigheter, vara att främja sysselsättningen, att förbättra levnads- och arbetsvillkor 
och därigenom möjliggöra en harmonisering samtidigt som förbättringarna bibehålls, att 
åstadkomma ett fullgott socialt skydd, en dialog mellan arbetsmarknadens parter och en 
utveckling av de mänskliga resurserna för att möjliggöra en varaktigt hög sysselsättning samt 
att bekämpa social utslagning.
I detta syfte skall gemenskapen och medlemsstaterna genomföra åtgärder som tar hänsyn till 
skillnaderna i nationell praxis, särskilt när det gäller avtalsförhållanden, och till behovet av 
att bevara gemenskapsekonomins konkurrenskraft.
De anser att en sådan utveckling kommer att följa såväl av den gemensamma marknadens 
funktion, vilken kommer att främja en harmonisering av de sociala systemen, som av de 
förfaranden som föreskrivs i detta fördrag och av tillnärmningen av bestämmelser i lagar och 
andra författningar.

Med beaktande av det faktum att förslaget till direktiv handlar om “patienträttigheter” och det 
faktum att patienter inte nödvändigtvis är arbetstagare (i artikel 4 i förslaget till direktiv 
definieras ”patient” som en ”fysisk person som får eller söker hälso- och sjukvård i en 
medlemsstat”), och med tanke på att förslaget till direktiv, enligt ingressen, ska omfatta 
följande sätt att tillhandahålla hälso- och sjukvård: Användning av hälso- och sjukvård 
utomlands (dvs. patienten beger sig till en vårdgivare i en annan medlemsstat för att få 
behandling); det är detta som kallas patientrörlighet. Gränsöverskridande tillhandahållande av 
hälso- och sjukvård (dvs.  tillhandahållande av tjänster från en medlemsstat till en annan), 
t.ex. telemedicin, fjärrdiagnoser, utskrivning av läkemedelsrecept på distans och 
laboratorietjänster. Etablering av vårdgivaren (dvs. en vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat). Tillfällig närvaro av personer (dvs. rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal, 
till exempel genom tillfällig flytt till patientens medlemsstat för att där tillhandhålla tjänster). 
Allt det här ligger inte inom tillämpningsområdet för artikel 136 som handlar om att främja 
sysselsättning, förbättra levnads- och arbetsvillkor och därigenom möjliggöra en 
harmonisering samtidigt som förbättringarna bibehålls, att åstadkomma ett fullgott socialt 
skydd, en dialog mellan arbetsmarknadens parter och en utveckling av de mänskliga 
resurserna för att möjliggöra en varaktigt hög sysselsättning samt om att bekämpa social 
utestängning.  

Eftersom artikel 152 redan har förkastats som rättslig grund kan den heller inte användas i 
förening med artikel 137, som också i sig är olämplig som rättslig grund för förslaget till 
direktiv. 

Slutsatser

Den enda tänkbara rättsliga grunden utgörs av artikel 95, ensam. Det bör dock understrykas 
att den analys som gjorts här bygger på kommissionens förslag.  En fördjupad analys av den 
rättsliga grunden kan bli nödvändig om de ändringsförslag som antas under omröstningarna i 
utskotten väsentligt ändrar förslagets mål och innehåll.

Vid utskottssammanträdet den 12 februari 2009 beslutade utskottet för rättsliga frågor 
följaktligen, med 8 röster för, 5 röster mot och 1 nedlagd röst1, att rekommendera att förslaget 

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid den slutliga omröstningen: Alin Lucian Antochi (ordförande för 
sammanträdet), Rainer Wieland (vice ordförande), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice ordförande), 
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till direktivet baseras på artikel 95 i EG-fördraget. 

Högaktningsfullt,

Giuseppe Gargani

                                                                                                                                                  
Francesco Enrico Speroni (vice ordförande), Monica Frassoni (föredragande), Sharon Bowles, Brian Crowley, 
Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas 
Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


