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I Deres skrivelse af 5. marts 2012 anmodede De Retsudvalget om i henhold til artikel 37 i 
forretningsordenen at afgive en udtalelse om hensigtsmæssigheden af det retsgrundlag, som 
Kommissionen har valgt at basere Rådets forordning om etablering af perioden 2014-2020 for 
programmet ”Europa for Borgerne" på. Kommissionen fremsatte ovenstående forslag den 
14. december 2011 på grundlag af artikel 352 i TEUF. De har i Deres skrivelse sat 
spørgsmålstegn herved, navnlig med henvisning til, at det nuværende program (2007-2013) 
for ”Europa for Borgerne” er baseret på dobbelt hjemmel, nemlig tidligere artikel 151 og 308 
i EF-traktaten (nu artikel 167 og 332 i TEUF) og blev vedtaget via den fælles 
beslutningsprocedure.

Baggrund for forslaget

I. Forslaget

Kommissionen foreslår et program, "Europa for Borgerne", for perioden 2014-2020, som 
tager afsæt i det eksisterende program. For så vidt angår det overordnede mål, hedder det i 
artikel 1, stk. 2: “Programmet bidrager under det globale mål om at medvirke til forståelsen af 
Unionen og fremme aktivt medborgerskab til følgende generelle mål: styrkelse af 
historiebevidsthed og fremme af kapacitet til aktivt medborgerskab på EU-plan.” Artikel 2 er 
mere specifik: Programmets mål er at fremme “øget opmærksomhed omkring 
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historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og 
netværkssamarbejde” (artikel 2, stk. 1, i forslaget) og at fremme “demokratisk engagement og 
aktivt medborgerskab på EU-plan ved at udvikle borgernes forståelse af EU's politiske 
beslutningsproces” (artikel 2, stk. 2, i forslaget). Som det fremgår af begrundelsen til forslaget 
er formålet at “mobilisere borgerne på lokalt plan til at debattere konkrete spørgsmål af EU-
interesse”1. Videre hedder det, at “dermed bliver de opmærksomme på, hvilken virkning EU's 
politikker har på deres dagligdag.”

I artikel 3, 4, 5ff fastlægger og indkredser forslaget, hvordan disse mål skal nås i form af 
foranstaltninger, programmets struktur, deltagelse, samarbejde med internationale 
organisationer, gennemførelse af programmet etc. 

II. Det omhandlede retsgrundlag

1. Forslagets retsgrundlag

Kommissionens forslag har hjemmel i artikel 352 i TEUF, der lyder som følger:

”Artikel 352

Såfremt en handling fra Unionens side forekommer påkrævet inden for rammerne af de 
politikker, der er fastlagt i traktaterne, for at nå et af målene i heri, og disse ikke indeholder 
fornøden hjemmel hertil, vedtager Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og 
med Europa-Parlamentets godkendelse passende bestemmelser hertil. Hvis de pågældende 
bestemmelser vedtages af Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure, træffer dette ligeledes 
afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen og med Europa-Parlamentets 
godkendelse.”

2. Foreslået ændring af retsgrundlaget
I forbindelse med Deres anmodning om en udtalelse fra Retsudvalget henviser De til 
muligheden for at tilføje artikel 167 i TEUF, der lyder som følger: 

”Artikel 167

1. Unionen bidrager til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet den respekterer den 
nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles kulturarv.

2. Unionen skal ved sin indsats fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om 
nødvendigt støtte og udbygge medlemsstaternes indsats på følgende områder:
– forbedring af kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og historie
– bevarelse og beskyttelse af den kulturarv, der er af europæisk betydning
– ikke-kommercielle udvekslinger
– kunstneriske og litterære frembringelser, herunder i den audiovisuelle sektor.

3. [...]

                                               
1 COM(2011)0884, Begrundelse, s. 2.
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4. [...]

5. For at bidrage til virkeliggørelse af målene i denne artikel
vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter 
høring af Regionsudvalget tilskyndelsesforanstaltninger, men uden at der er tale om nogen 
form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser […]”

III. Analyse 

1. Principper opstillet af Domstolen
Som Domstolen har gjort opmærksom på, er valget af den rette hjemmel et spørgsmål af 
”forfatningsmæssig betydning”1 som følge af, at Unionens virke er baseret på, at den tillægges 
beføjelser. Domstolen har fastslået, at foranstaltninger som hovedregel skal baseres på en 
enkelt hjemmel. En foranstaltning, der har to formål, to målsætninger eller bestanddele, skal 
baseres på en enkelt hjemmel, der skal fastsættes på baggrund af, hvad der er 
foranstaltningens fremherskende bestanddel2. Anvendelse af dobbelt hjemmel kan 
undtagelsesvist finde sted, hvis ”der med den pågældende retsakt samtidig forfølges flere 
formål, eller at den har flere led, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et 
af disse formål eller led er sekundært og indirekte i forhold til det andet”3.

Domstolen har tillige opstillet forskellige kriterier for fastsættelse af valget af hjemmel i 
ethvert givent tilfælde. Disse kriterier er gentagne gange blev fastslået i Domstolens praksis 
og kan opsummeres som følger:
– valget er ikke subjektivt; det skal “foretages på grundlag af objektive forhold, som 
Domstolen kan efterprøve”4;
– disse faktorer skal omfatte formålet med og indholdet af den pågældende foranstaltning5. 

For så vidt angår artikel 352 i TEUF som hjemmel, har Domstolen givet udtryk for, at der kun 
kan tages skridt i medfør af artikel 352, såfremt ingen andre traktatbestemmelser giver 
Unionen den fornødne beføjelse6. Den specifikke hjemmel, der kan være relevant i denne 
sammenhæng, er artikel 167 i TEUF.

2. Formålet med forslaget
Forslagets formål løber ad to spor: "Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab" og 
"Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab" (artikel 3, stk. 1). Disse spor er lige 
vigtige og ingen af dem er underordnet det andet.

a) "Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab"
Artikel 167, stk. 2, henviser til ”forbedring af kendskabet til og formidlingen af de europæiske 
                                               
1 Udtalelse 2/00 af 6. december 2001 om Cartagena-protokollen (2001), Sml. I, s. 9713.
2 Sag C-42/97, Parlamentet mod Rådet (1999), Sml. I, s. 869, præmis 39 og 40.
3 Sag C-411/06, Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet (2007), Sml. I, s. 8887, præmis 47.
4 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (1987), Sml. I, s. 1493, præmis 5.
5 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet (1991), Sml. I, s. 287, præmis 10; endvidere sag C-411/06, 
Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet (2009), Sml. I, s. 7585, præmis 45 og sag C-166/07, 
Parlamentet mod Rådet (2009), Sml. I, s. 7135, præmis 4.
6 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (1987), Sml., s. 1493, præmis 13; sag C-436/03, Europa-Parlamentet 
mod Rådet (2006), Sml. I, s. 3733, præmis 36-46; sag C-166/07, Europa-Parlamentet mod Rådet (2009) Sml. I, 
s. 7135, præmis 40-41.
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folkeslags kultur og historie”. Målet om “historiebevidsthed”, der er indeholdt i forslaget,
vedrører EU’s historie og er dermed omfattet af artikel 167 i TEUF. Det skal bemærkes, at 
selvom ordet “kultur” ikke figurerer direkte i forslaget eller blandt dets mål, så medfører 
denne omstændighed ikke en anden læsning: En direkte henvisning til “kultur” er ikke 
nødvendig for, at artikel 167 i TEUF kan bringes i anvendelse, idet en henvisning til 
”historie” er tilstrækkelig. 

b) "Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab".
Forslagets andet mål angår “aktivt medborgerskab” og er knyttet til EU-borgerskabet. 
Traktaten indeholder ikke et specifikt retsgrundlag for foranstaltninger tilknyttet dette område. 
Derfor må artikel 352 i TEUF tages i anvendelse. For at denne artikel kan anvendes som 
passende hjemmel, skal det pågældende tiltag være nødvendigt med henblik på at nå et af de 
mål, der er opstillet i traktaten (ordlyden af artikel 352, stk. 1, i TEUF fremgår ovenfor). 
Unionsborgerskabet, der er et supplement til det nationale statsborgerskab, er omhandlet i 
artikel 9 i TEU1. Artikel 11, stk. 1, i TEU forpligter institutionerne til at give ”borgere og 
repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående 
alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt” og dermed fremme aktivt 
medborgerskab. Det sidstnævnte formål skal søges opnået via de foranstaltninger i forslaget, 
der vedrører unionsborgerskabet. Artikel 352 må derfor siges at være den hensigtsmæssige 
hjemmel for de foranstaltninger, der tilhører dette spor.

3. ”Europa for Borgerne” 2007-2013
En sammenligning med det nuværende program – som De hentyder til i anmodningen om en 
udtalelse om retsgrundlaget – bekræfter denne læsning: Det nuværende program har dels til 
formål at sikre inddragelsen af EU-borgerne i den europæiske integrationsproces og dels at 
udvikle en europæisk identitet blandt Europas borgere på et grundlag af fælles værdier, 
historie og kultur. Det kulturelle aspekt er omfattet af artikel 167 i TEUF, hvorimod der for 
borgernes deltagelses vedkommende, som traktaterne ikke fastlægger noget specifikt 
retsgrundlag for, skal gøres brug af artikel 352 i TEUF. Således udgør begge artikler 
retsgrundlaget for programmet “Europa for Borgerne” i 2006-versionen.

4. Proceduremæssige aspekter
Det er værd at bemærke, at hvor der må faldes tilbage på artikel 352 i TEUF i kombination 
med andre traktatbestemmelser, skal de relevante proceduremæssige krav sammenknyttes. 
Selv om Domstolen overordnet set har fastholdt, at det er umuligt at have dobbelt hjemmel, 
når de foreskrevne procedurer for hvert grundlag er uforenelige2, så har den ikke rejst 
spørgsmålet om kompatibilitet i forbindelse med artikel 352 i TEUF (eftersom anvendelse af 
artikel 352 i sagens natur indebærer, at der ikke findes nogen anden brugbar hjemmel). 
Tværtimod åbner Domstolen mulighed for, at enstemmighedskravet i artikel 352 i TEUF kan 
kombineres med andre procedurer, såsom den almindelige lovgivningsprocedure3. I den 

                                               
1 “Unionen respekterer i alle sine aktiviteter princippet om lighed mellem dens borgere, der nyder lige stor 
opmærksomhed fra EU-institutionernes, -organernes, -kontorernes og agenturernes side. Enhver, der er 
statsborger i en medlemsstat, har unionsborgerskab. Unionsborgerskab er et supplement til det nationale 
statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette.”
2 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet (Titandioxid) (1991), Sml. I, s. 2867, præmis 17-25.
3 Sag C-166/07 Europa-Parlamentet mod Rådet, præmis 69. Se f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1232/2010 af 15. december 2010 om finansielle bidrag fra Den Europæiske Union til Den Internationale 
Fond for Irland (2007-2010) (EUT 346 af 30.12.2010, s. 1), der i sin sjette henvisning anfører ”den almindelige 
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forhåndenværende sag synes det således at være tilfældet, at den almindelige 
lovgivningsprocedure i kombination med enstemmighed finder anvendelse.

5. Udtalelse fra Juridisk Tjeneste
Juridisk Tjeneste har i et notat af 21. februar 2012 stilet til Deres udvalg og i et notat af 
15. marts 2012, udarbejdet efter anmodning til Retsudvalget om at fremlægge en udtalelse om 
hjemmel, udtalt, at artikel 167 og 352 i TEUF bør udgøre hjemmelen for forslaget.

IV. Konklusion og henstilling

Retsudvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 27. marts 2012. På dette møde 
vedtog det således enstemmigt1 at henstille, at den hensigtsmæssige hjemmel for forslaget til 
en forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 
bør være artikel 167 og 352 i TEUF.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
lovgivningsprocedure og kravet om enstemmighed i Rådet i henhold til artikel 352, stk. 1, første punktum, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde”.
1 Til stede ved den endelige afstemning: Klaus-Heiner Lehne (formand), Evelyn Regner (næstformand), 
Françoise Castex (næstformand), Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, 
Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco 
Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger. 


