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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for ændring af visse direktiver vedrørende miljø, 
landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af 
ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen [COM(2013)0418] 
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

Med skrivelse af 19. september 2013 anmodede De Retsudvalget om at undersøge 
retsgrundlaget for ovennævnte forslag til direktiv, jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2.

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag er artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 
2, artikel 168 og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF).

I kølvandet på ændringen af Mayottes status fra et fransk oversøisk land eller territorium til en 
region i den yderste periferi besluttede Rådet for Den Europæiske Union ved Det Europæiske 
Råds afgørelse 2012/419/EU1 den 30. september 2013 at ændre retsgrundlaget for forslaget til 
artikel 349 i TEUF.

I Deres skrivelse anmodede De derfor om en udtalelse om det korrekte retsgrundlag og om, 
hvorvidt Det Europæiske Råds afgørelse er lovlig, og, i benægtende fald, mulighederne for 
domstolsprøvelse.

                                               
1 Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den 
Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).
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I – Baggrund

Efter en folkeafstemning i 2009 blev det daværende franske oversøiske territorium Mayotte,
der ligger nord for Madagaskar i Det Indiske Ocean, til et fransk oversøisk departement med 
virkning fra den 31. marts 2011, og ved skrivelse af 26. oktober 20111 anmodede Frankrigs 
præsident således formanden Det Europæiske Råd om at indlede proceduren i henhold til 
artikel 355, stk. 6, i TEUF med henblik på at vedtage en afgørelse om ændring Mayottes
status i efter EU-traktaterne fra et oversøisk land eller territorium til en region i den yderste 
periferi. I skrivelsen blev der også henvist til erklæring nr. 43 ad artikel 355, stk. 6, i TEUF, 
der har følgende ordlyd:

De høje kontraherende parter er indforstået med, at Det Europæiske Råd i 
henhold til artikel 355, stk. 6, træffer en afgørelse om ændring af Mayottes 
status i forhold til Unionen, således at dette territorium bliver en region i den 
yderste periferi som nævnt i artikel 355, stk. 1, og artikel 349, når de franske 
myndigheder meddeler Det Europæiske Råd og Kommissionen, at den 
igangværende udvikling med hensyn til øens interne status tillader det.

Efter at have hørt Kommissionen2 i overensstemmelse med artikel 355, stk. 6, i TEUF vedtog 
Det Europæiske Råd derfor den 12. juli 2012 enstemmigt ovennævnte afgørelse. 

Det hedder i artikel 1 i afgørelsen, at Mayotte med virkning fra 2014 ophører med at være et 
af de oversøiske lande og territorier, der er underlagt bestemmelserne i fjerde del i TEUF, for 
at blive en region i den yderste periferi som nævnt i artikel 349 i TEUF. Artikel 2 har 
følgende ordlyd:

Artikel 2
TEUF ændres således:
1) I artikel 349, stk. 1, indsættes "Mayotte" efter "Martinique".
2) I artikel 355, stk. 1, indsættes "Mayotte" efter "Martinique".
3) I bilag II udgår sjette led.

Denne afgørelse har samme opbygning og er vedtaget efter samme procedure som en 
afgørelse vedtaget af Det Europæiske Råd i 2010 om ændring af den franske vestindiske ø 
Saint-Barthélemys status fra region i den yderste periferi til oversøisk land og territorium3.

Det skal imidlertid bemærkes, at ingen af ændringerne i TEUF's ordlyd i overensstemmelse 
med disse to afgørelser fra Det Europæiske Råd er afspejlet i den seneste konsoliderede 
udgave af TEUF, som blev offentliggjort den 26. oktober 20124. De er dog medtaget i Rådets 
egen konsoliderede udgave af teksten5.
                                               
1 Se rådsdokument EUCO 114/11 af 15. november 2011.
2 C(2012) 3506 endelig, der kan ses i rådsdokument 11006/12.
3 Det Europæiske Råds afgørelse 2010/718/EU af 29. oktober 2010 om ændring af øen Saint-Barthélemys status 
i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 325 af 9.12.2010, s. 4).
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:DA:PDF
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf
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II – Relevante artikler i traktaten

Følgende artikler i TEUF indgår i retsgrundlaget for Kommissionens forslag (fremhævelser 
tilføjet):

Artikel 43
[...]

2. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
den fælles ordning for markederne for landbrugsvarer, der er nævnt i 
artikel 40, stk. 1, samt de øvrige bestemmelser, der er nødvendige for at 
virkeliggøre målsætningerne for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik.
Artikel 114
1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser 
anvendelse med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål.
Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, 
vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion.

[...]

Artikel 153
[...]

Europa-Parlamentet og Rådet træffer afgørelse efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget.

[...]

Artikel 168
[...]

4. Uanset artikel 2, stk. 5, og artikel 6, litra a), og i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 2, litra k), bidrager Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget til virkeliggørelse af målene i 
nærværende artikel ved for at imødegå de fælles sikkerhedsudfordringer

[...]

5. Europa-Parlamentet og Rådet kan ligeledes efter den almindelige 
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lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget vedtage tilskyndelsesforanstaltninger med henblik på 
beskyttelse og forbedring af folkesundheden og navnlig bekæmpelse af større 
grænseoverskridende trusler mod sundheden, foranstaltninger, der vedrører 
overvågning af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, varsling i 
tilfælde af sådanne trusler og bekæmpelse heraf, samt foranstaltninger med 
direkte henblik på beskyttelse af folkesundheden i forbindelse med tobak og 
alkoholmisbrug, uden at der er tale om nogen form for harmonisering af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser.

[...]

Artikel 192
1. "1. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, der skal iværksættes af 
Unionen med henblik på at gennemføre de mål, der er anført i artikel 191.

[...]

Rådet foreslår følgende artikel som retsgrundlag for direktivet (fremhævelser tilføjet):

Artikel 349
For at tage hensyn til den strukturelle sociale og økonomiske situation på 
Guadeloupe, i Fransk Guyana, på Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy og 
Saint-Martin samt på Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, der forværres 
af deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, 
deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske 
afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og 
kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling, 
vedtager Rådet på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte 
betingelserne for anvendelsen af traktaterne i de pågældende regioner, 
herunder fælles politikker. Når sådanne særlige foranstaltninger vedtages af 
Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure, træffer dette ligeledes afgørelse 
på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet.

De foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, vedrører navnlig told- og 
handelspolitik, finanspolitik, frizoner, landbrugs- og fiskeripolitik, betingelser 
for levering af råvarer og nødvendige forbrugsvarer, statsstøtte samt 
betingelser for adgang til strukturfondene og Unionens horisontale 
programmer.

Rådet vedtager de i stk. 1 nævnte foranstaltninger under hensyn til de særlige 
karakteristika og begrænsninger i forbindelse med regionerne i den yderste 
periferi uden at underminere EU-rettens, herunder det indre markeds og de 
fælles politikkers, integritet og sammenhæng.
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III - De foreslåede retsgrundlag

Artikel 43 i TEUF udgør retsgrundlaget for den fælles landbrugspolitik og den fælles 
fiskeripolitik. Proceduren er den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 114 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af de foranstaltninger med henblik på 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes bestemmelser, der vedrører det indre markeds 
oprettelse eller funktion. Proceduren er den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 153 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af foranstaltninger med henblik på at 
beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og arbejdstagernes sociale sikring og 
beskyttelse. Proceduren er den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 168 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af foranstaltninger med henblik på 
beskyttelse af folkesundheden. Proceduren er den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 192 i TEUF udgør retsgrundlaget for de aktioner, der skal iværksættes af Unionen 
med henblik på at gennemføre målene for Unionens politik på miljøområdet. Proceduren er 
den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 349 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af særlige foranstaltninger, der 
navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af traktaterne i regionerne i 
den yderste periferi, herunder fælles politikker, for at tage hensyn til deres særlige sociale og 
økonomiske situation. Rådet vedtager disse foranstaltninger på forslag af Kommissionen og 
efter høring af Parlamentet.

IV - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

I henhold til artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) skal hver 
institution handle inden for rammerne af de beføjelser, der er tildelt den ved traktaterne, og i 
overensstemmelse med de procedurer, betingelser og mål, der er fastsat i disse.1

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal 
ske på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, 
herunder især retsaktens formål og indhold2. Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende 
retsakt derfor kunne annulleres. 

Desuden fremgår det, at hvis der med retsakten samtidig forfølges flere formål, der på 
uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og indirekte 
i forhold til det andet, skal retsakten vedtages med de dertil svarende forskellige 
retsgrundlag.3

                                               
1 Sag C-403/07 Parlamentet mod Kommissionen, Sml. 2007 I, s. 9045, præmis 49, og den deri nævnte 
retspraksis.
2 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5, sag C-
440/86, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097, og sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 
Rådet (8. september 2009) (EUT C 267 af 7.11.2009, s. 8).
3 Se sag C-411/06, jf. ovenfor, præmis 46-47.
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V. Det foreslåede direktivs formål og indhold

I sin ovennævnte udtalelse om det franske initiativ om ændring af Mayottes status anførte 
Kommissionen, at den vil behandle Frankrigs anmodning om undtagelser og 
overgangsperioder og om nødvendigt fremsætte sine egne forslag.

Kommissionens forslag indeholder derfor den tidsplan og de specifikke retningslinjer, som 
Frankrig skal overholde ved gennemførelsen af seks gældende direktiver på områderne miljø, 
landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed. 

VI - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Det spørgsmål, der skal besvares med henblik på at fastlægge det korrekte retsgrundlag for 
direktivforslaget, er, om bestemmelserne heri skal betragtes som særlige foranstaltninger til 
anvendelse af traktaterne i forhold til Mayotte for at tage hensyn til Mayottes strukturelle 
sociale og økonomiske situation.

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag har direkte relation til de forskellige 
retsgrundlag for de seks omhandlede direktiver, og forslagets formål og indhold er at 
fastlægge tidsplanen og de specifikke retningslinjer for gennemførelsen af direktiverne for så 
vidt angår Mayotte. 

Forslaget indebærer derfor ikke nogen nye regler om specifikke foranstaltninger, der tager 
hensyn til Mayottes særlige sociale og økonomiske situation. Selv om Mayottes status ved 
Det Europæiske Råds afgørelse er blevet ændret til en region i den yderste periferi, som 
artikel 349 i TEUF finder anvendelse på, vedrører det omhandlede forslag således ikke 
foranstaltninger i henhold til dette retsgrundlag.

Da der er forskellige retsgrundlag for de pågældende direktiver, og ingen af dem er sekundære 
og indirekte i forhold til de andre, skal forslaget vedtages med de dertil svarende forskellige 
retsgrundlag. Da de alle kræver anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, vil det
følgelig være denne procedure, der skal følges i forbindelse med forslaget.

Det skal endvidere bemærkes, at Det Europæiske Råd i henhold til artikel 355, stk. 6, i TEUF 
kan ændre den status, som et oversøisk land eller territorium har, for så vidt angår 
anvendelsen af traktaterne over for det pågældende oversøiske land eller territorium, men at 
selve ordlyden af traktaterne kun kan ændres ved hjælp af procedurerne i artikel 48 i TEU. 
Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af, at Det Europæiske Råd 
vedtager afgørelser om ændring af traktaternes ordlyd, navnlig under hensyntagen til artikel 
13, stk. 2, i TEUF, hvorefter hver institution handler inden for rammerne af de beføjelser, der 
er tildelt den ved traktaten.

VII - Konklusion og henstillinger

I lyset af ovenstående udgør artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, artikel 168 og 
artikel 192, stk. 1, i TEUF, som foreslået af Kommissionen, det relevante retsgrundlag for 
forslaget.
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På mødet den 14. oktober 2013 vedtog Retsudvalget enstemmigt1 at udtale, at det af Rådet 
foreslåede retsgrundlag, artikel 349 i TEUF, er forkert, og at det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag er korrekt.

På grundlag heraf vedtog Retsudvalget derfor også at henstille til Parlamentets formand at 
anlægge sag ved Domstolen i overensstemmelse med artikel 128 i forretningsordenen, når 
Rådets beslutning om at anmode Parlamentet om en udtalelse er blevet offentliggjort i EU-
Tidende, for at beskytte Parlamentets rettigheder i henhold til artikel 13, stk. 2, i TEU.

Retsudvalget henstillede, at Parlamentet ikke træffer nogen foranstaltninger angående Det 
Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU om ændring af traktaten.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Françoise Castex 
(næstformand), Marielle Gallo, Jutta Haug (jf. forretningsordenens artikel 187, stk. 2), Klaus-Heiner Lehne 
(formand), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (jf. forretningsordenens artikel 193, stk. 3) 
Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström og Tadeusz Zwiefka.


