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Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden till förslaget till rådets beslut om ändring 
av rådets direktiv 2010/18/EU till följd av ändringen av Mayottes ställning 
(COM(2013)0413) 

Vid sitt sammanträde den 14 oktober 2013 antog utskottet för rättsliga frågor ett yttrande 
riktat till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över den rättsliga grunden i 
förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv på 
områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av 
Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (COM(2013)0418).

Slutsatsen i yttrandet var att rådet hade valt en felaktig rättslig grund, och därför beslutade 
rättsutskottet att rekommendera talmannen att väcka talan inför domstolen i syfte att 
säkerställa att den korrekta rättsliga grunden skulle användas för förslaget. I sin 
rekommendation förbehöll sig rättsutskottet också rätten att följa upp detta med 
rekommendationer angående tillhörande lagstiftningsakter rörande Mayottes ställning.

Vid sitt sammanträde den 5 november 2013 antog därför rättsutskottet yttranden på eget 
initiativ, i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen, angående de rättsliga grunderna för tre 
ytterligare lagstiftningsförslag rörande Mayotte vilka behandlas i olika utskott, inklusive det 
ovannämnda förslaget i utskottet för sysselsättning och sociala frågor.
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I – Bakgrund

Till följd av en folkomröstning 2009 blev Mayotte, som ligger norr om Madagaskar i Indiska 
oceanen och som då var ett franskt utomeuropeiskt förvaltningsområde, i stället ett franskt 
utomeuropeiskt departement den 31 mars 2011. Genom en skrivelse av den 26 oktober 20111

uppmanade därför Frankrikes president Europeiska rådets ordförande att inleda förfarandet 
enligt artikel 355.6 i EUF-fördraget i syfte att anta ett beslut om att ändra Mayottes ställning i 
EU-fördragen från ett utomeuropeiskt land eller territorium till ett yttersta randområde. I 
skrivelsen hänvisades också till förklaring nr 43 till artikel 355.6 i EUF-fördraget, som har 
följande lydelse:

De höga fördragsslutande parterna samtycker till att Europeiska rådet enligt 
artikel 355.6 antar ett beslut som leder till en ändring av ställningen för 
Mayotte i förhållande till unionen, så att detta territorium blir ett yttersta 
randområde enligt artikel 355.1 och artikel 349, när de franska 
myndigheterna meddelar Europeiska rådet och kommissionen att den 
pågående utvecklingen när det gäller öns interna ställning medger detta.

Efter att ha hört kommissionen2 i enlighet med artikel 355.6 i EUF-fördraget antog 
Europeiska rådet därför enhälligt det ovannämnda beslutet den 12 juli 2012. 

Enligt artikel 1 i detta beslut upphör Mayotte från och med 2014 att vara ett utomeuropeiskt 
land eller territorium som omfattas av bestämmelserna i fjärde delen i EUF-fördraget och får 
ställning som yttersta randområde enligt artikel 349 i EUF-fördraget. Artikel 2 har följande 
lydelse:

Artikel 2

EUF-fördraget ska ändras på följande sätt:

(1) I artikel 349 första stycket ska ordet ”Mayotte” införas efter ordet 
”Martinique”.

(2) I artikel 355.1 ska ordet ”Mayotte” införas efter ordet ”Martinique”.

(3) I bilaga II ska sjätte strecksatsen utgå.

Detta beslut har samma struktur och antogs genom samma förfarande som användes för ett 
beslut som Europeiska rådet antog 2010 om ändring av den franska västindiska ön 
Saint-Barthélemys ställning från yttersta randområde till utomeuropeiskt land eller 
territorium.3

                                               
1 Se rådets dokument EUCO 114/11 av den 15 november 2011.
2 C(2012)3506, tillgängligt i rådets dokument 11006/12.
3 Europeiska rådets beslut 2010/718/EU av den 29 oktober 2010 om ändring av Saint-Barthélemys ställning i 
förhållande till Europeiska unionen (EUT L 325, 9.12.2010, s. 4).
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Det bör dock påpekas att ingen av de ändringar av EUF-fördragets lydelse som antogs genom 
Europeiska rådets båda beslut återspeglas i den senaste konsoliderade versionen av 
EUF-fördraget, som offentliggjordes den 26 oktober 20121. Däremot har de införlivats i rådets 
egna konsoliderade version av texten2.

Den 14 oktober 2013 antog rättsutskottet det ovannämnda yttrandet riktat till utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, vilket innehöll slutsatsen att rådet hade valt en 
felaktig rättslig grund.3 Rättsutskottet beslutade därför att rekommendera talmannen att väcka 
talan inför domstolen i syfte att säkerställa att den korrekta rättsliga grunden skulle användas 
för förslaget samt att rekommendera parlamentet att inte vidta några åtgärder avseende 
Europeiska rådets beslut 2012/419/EU om ändring av fördraget. I sin rekommendation 
förbehöll sig rättsutskottet också rätten att följa upp detta med rekommendationer angående 
tillhörande lagstiftningsakter rörande Mayottes ställning. 

Vid sitt sammanträde den 5 november 2013 kontrollerade därför rättsutskottet den rättsliga 
grunden för tre ytterligare lagstiftningsförslag, inbegripet förslaget nedan, för vilket utskottet 
för sysselsättning och sociala frågor är ansvarigt utskott.

I – Den rättsliga grunden för förslaget om ändring av rådets direktiv 2010/18/EU till 
följd av ändringen av Mayottes ställning

Förslaget
Till följd av en begäran från de franska myndigheterna om ett senareläggande av 
genomförandet av direktiv 2010/18/EU4, som syftar till att genomföra ett avtal om 
föräldraledighet mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, föreslår kommissionen att 
detta uppskov ska beviljas för att se till att likabehandlingen införs stegvis och för att inte 
destabilisera den ekonomiska utvecklingen på Mayotte.

De föreslagna rättsliga grunderna
Kommissionen grundar sitt förslag på artikel 155.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget), enligt vilken rådet ska fatta beslut om genomförandet av 
förvaltnings- och arbetsavtal på förslag från kommissionen och Europaparlamentet ska 
informeras. Rådet föreslår emellertid att den rättsliga grunden ändras till artikel 349 i 
EUF-fördraget om särskilda åtgärder för de yttersta randområdena, i enlighet med vilken rådet 
antar dessa åtgärder på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet.

Analys
Enligt domstolens rättspraxis kan valet av rättslig grund inte motiveras enbart med hänvisning 
till en institutions befogenheter. Rättstjänstens uppfattning är därför att den rättsliga grund 
som kommissionen valt bör anses vara den korrekta, även om parlamentet skulle ha en större 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:SV:PDF.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/08/st06/st06655-re07.sv08.pdf. 
3 Se skrivelsen av den 16 oktober 2013 från Klaus-Heiner Lehne till Matthias Groote.
4 Rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om 
föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 
96/34/EG (EUT L 68, 18.3.2010, s. 13).
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roll att spela enligt artikel 349 EUF-fördraget, eftersom det föreligger en överensstämmelse i 
sak mellan de olika förslagen i paketet om Mayotte och samtliga ärenden bör analyseras enligt 
samma principer. Eftersom den rättsliga grunden för det ändrade direktivet var artikel 155.2 i 
EUF-fördraget bör samma rättsliga grund användas för det föreliggande förslaget till 
ändringsakt.

III – Slutsats och rekommendation

Den korrekta rättsliga grunden för förslaget till rådets beslut om ändring av rådets direktiv 
2010/18/EU till följd av ändringen av Mayottes ställning är artikel 155.2 i EUF-fördraget.

Vid sitt sammanträde den 5 november 2013 beslutade utskottet för rättsliga frågor därför 
enhälligt1 att inta ståndpunkten att den rättsliga grund som föreslagits av rådet, artikel 349 i 
EUF-fördraget, är en felaktig rättslig grund, och att den rättsliga grund som föreslagits av 
kommissionen är korrekt.

På grundval av detta beslutade utskottet för rättsliga frågor också att rekommendera 
talmannen att i enlighet med artikel 128 i arbetsordningen väcka talan vid domstolen så snart 
rådets beslut att begära parlamentets yttrande offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning, i syfte att slå vakt om parlamentets befogenheter enligt artikel 13.2 i EU-fördraget.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Luigi 
Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Christian Engström, 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(ordförande), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner 
(vice ordförande), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka.


