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Med en skrivelse av den 5 mars 2012 begärde du i enlighet med artikel 37 i arbetsordningen 
att utskottet för rättsliga frågor skulle avge ett yttrande över lämpligheten hos den rättsliga 
grund som valts av kommissionen för förslaget till rådets förordning om inrättande av 
programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020. Kommissionen lade fram 
förslaget den 14 december 2011 med artikel 352 i EUF-fördraget som rättslig grund. I din 
skrivelse ifrågasatte du detta, särskilt mot bakgrund av att det nuvarande programmet ”Ett 
Europa för medborgarna” (2007–2013) bygger på två rättsliga grunder, nämligen de tidigare 
artiklarna 151 och 308 i EG-fördraget (de nuvarande artiklarna 167 och 352 i EUF-fördraget), 
och antogs enligt medbeslutandeförfarandet.

Bakgrund

I. Förslaget

Kommissionen har föreslagit programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–
2020, vilket ska bygga på det nuvarande programmet. I artikel 1.2 fastställs följande allmänna 
mål för förslaget: ”Programmet ska med det övergripande syftet att öka kunskaperna om 
Europeiska unionen och främja medborgarengagemang bidra till följande allmänna mål: 
Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på unionsnivå”. I 
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artikel 2 beskrivs målen mer i detalj: Programmet ska ha som mål att ”[s]tärka hågkomsten 
och öka kunskaperna om unionens historia, identitet och syfte genom att stimulera debatt, 
reflexion och kontaktnät” (artikel 2.1 i förslaget) och att ”[u]ppmuntra medborgarnas 
demokratiska delaktighet och engagemang på unionsnivå genom att öka deras kunskaper om 
unionens politiska process” (artikel 2.2 i förslaget). Som framgår av motiveringen i förslaget 
är syftet att ”mobilisera medborgarna på lokal nivå för att få dem att debattera konkreta frågor 
av europeiskt intresse”1. På detta sätt ska medborgarna enligt förslaget ”bli medvetna om hur 
EU:s politik påverkar deras dagliga liv”.

I artiklarna 3, 4, 5 och följande artiklar i förslaget fastställs och definieras hur dessa mål ska 
uppnås: åtgärder, programmets struktur, deltagande, samarbete med internationella 
organisationer, genomförande av programmet osv.

II. De aktuella rättsliga grunderna

1. Den rättsliga grunden för förslaget

Förslaget grundas på artikel 352 i EUF-fördraget, som har följande lydelse:

”Artikel 352

Om en åtgärd från unionens sida skulle visa sig nödvändig för att, inom ramen för den politik 
som fastställs i fördragen, nå något av de mål som avses i fördragen, och dessa inte 
föreskriver de nödvändiga befogenheterna för detta, ska rådet med enhällighet, på förslag av 
kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, anta lämpliga bestämmelser. Om 
bestämmelserna i fråga antas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, ska 
det också besluta med enhällighet, på förslag av kommissionen och efter Europaparlamentets 
godkännande.”

2. Föreslagen ändring av den rättsliga grunden
I din begäran om ett yttrande från utskottet för rättsliga frågor över den rättsliga grunden tar 
du upp möjligheten att lägga till artikel 167 i EUF-fördraget, som har följande lydelse:

”Artikel 167

1. Unionen ska bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för dessas 
nationella och regionala mångfald samtidigt som unionen ska framhäva det gemensamma 
kulturarvet.

2. Unionens insatser ska syfta till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid 
behov stödja och komplettera deras verksamhet när det gäller
– att förbättra kunskaperna om och att sprida de europeiska folkens kultur och historia,
– att bevara och skydda det kulturarv som har europeisk betydelse,
– icke-kommersiellt kulturutbyte,
– konstnärligt och litterärt skapande, även inom den audiovisuella sektorn.

                                               
1 COM(2011)0884, motiveringen, s. 2.
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3. [...]

4. [...]

5. För att bidra till att de mål som anges i denna artikel uppnås ska
– Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter 
att ha hört Regionkommittén besluta om stimulansåtgärder som dock inte får omfatta någon 
harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar, […].”

III. Analys

1. Principer som fastslagits av domstolen
Som domstolen har påpekat är valet av rättslig grund av ”konstitutionell betydelse”1, eftersom 
unionen styrs av principen om tilldelade befogenheter. Domstolen har fastslagit att åtgärder i 
allmänhet måste grundas på en enda rättslig grund. En åtgärd som har två syften, två mål eller 
två beståndsdelar bör grundas på en enda rättslig grund. Vilken rättslig grund som är lämplig 
beror på åtgärdens avgörande beståndsdel2. Två rättsliga grunder kan användas ”i 
undantagsfall” om ”det finns flera avsikter med den aktuella rättsakten” eller om ”den har 
flera beståndsdelar, vilka har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas, utan att den ena är 
sekundär och indirekt i förhållande till den andra”3.

Domstolen har också fastställt vilka olika kriterier som ska ligga till grund för valet av rättslig 
grund för en viss åtgärd. Dessa kriterier har fastslagits upprepade gånger i domstolens 
rättspraxis och kan sammanfattas på följande sätt:
– Valet är inte subjektivt utan måste ”grundas på objektiva faktorer som kan bli föremål för 
domstolsprövning”4.
– Rättsaktens syfte och innehåll bör räknas med bland dessa faktorer5.

När det gäller artikel 352 i EUF-fördraget som rättslig grund har domstolen funnit att åtgärder 
i enlighet med artikel 352 endast är motiverade då unionen inte i någon annan bestämmelse i 
fördraget ges den behörighet som är nödvändig6. Den särskilda rättsliga grund som kan vara 
relevant i detta fall är artikel 167 i EUF-fördraget.

2. Förslagets mål
Förslaget omfattar mål inom två programområden: ”Hågkomst och det europeiska 
medborgarskapet” samt ”Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang” (artikel 3.1). 
Båda dessa programområden är lika viktiga och inget av dem är underordnat det andra.

                                               
1 Yttrande nr 2/00 av den 6 december 2001 om Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713.
2 Mål C-42/97, parlamentet mot rådet, REG 1999, s. I-869, punkterna 39 och 40.
3 Mål C-441/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2007, s. I-8887, punkt 47.
4 Mål 45/86, kommissionen mot rådet, REG 1987, s. 1439, punkt 5.
5 Se mål C-300/89, kommissionen mot rådet, REG 1991, s. I-287, punkt 10 samt även mål C-411/06, 
kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585, punkt 45 och mål C-166/07, parlamentet mot 
rådet, REG 2009, s. I -7135, punkt 4.
6 Mål 45/86, kommissionen mot rådet, REG 1987, s. 1493, punkt 13, mål C-436/03, Europaparlamentet mot 
rådet, REG 2006, s. I-3733, punkterna 36–46, mål C-166/07, Europaparlamentet mot rådet, REG 2009, s. I-7135, 
punkterna 40-41.
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a) ”Hågkomst och det europeiska medborgarskapet”
I artikel 167.2 i EUF-fördraget nämns ”att förbättra kunskaperna om och att sprida de 
europeiska folkens kultur och historia”. Förslagets ”hågkomstmål” hör samman med unionens 
historia och omfattas därför av artikel 167 i EUF-fördraget. Det bör påpekas att resultatet inte 
påverkas av att ordet ”kultur” inte nämns uttryckligen i förslaget eller bland dess mål: Ett 
uttryckligt omnämnande av ”kultur” är inte nödvändigt för att artikel 167 i EUF-fördraget ska 
kunna tillämpas, eftersom ett omnämnande av ”historia” är tillräckligt.

b) ”Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang”
Det andra målet i förslaget handlar om ”medborgarengagemang” och hör samman med 
europeiskt medborgarskap. Fördraget innehåller ingen särskild rättslig grund för åtgärder som 
har att göra med detta område. Följaktligen skulle artikel 352 i EUF-fördraget behöva
användas. För att artikel 352 i EUF-fördraget ska vara lämplig som rättslig grund måste 
åtgärden i fråga vara nödvändig för att nå något av de mål som avses i fördragen (se texten 
från artikel 352.1 i EUF-fördraget ovan). Genom artikel 9 i EU-fördraget inrättas 
unionsmedborgarskapet som ett komplement till det nationella medborgarskapet1. Enligt 
artikel 11.1 i EU-fördraget ska institutionerna ge ”medborgarna och de representativa 
sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla 
unionens åtgärdsområden”. Denna artikel främjar därför ett aktivt medborgarskap. De 
åtgärder i förslaget som handlar om europeiskt medborgarskap skulle bidra till att uppnå det 
senare målet. Därför verkar artikel 352 vara den lämpliga rättsliga grunden för denna 
uppsättning åtgärder.

3. ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2013)
Jämförelsen med det nuvarande programmet, som du också tar upp i din begäran om ett 
yttrande över den rättsliga grunden, bekräftar detta resultat: Det nuvarande programmet syftar 
å ena sidan till att se till att europeiska medborgare deltar i unionens integrationsprocess och å 
andra sidan till att utveckla en europeisk identitet bland europeiska medborgare, grundad på 
gemensamma värderingar och en gemensam historia och kultur. Den kulturella aspekten 
omfattas av artikel 167 i EUF-fördraget. För den del av programmet som handlar om 
medborgarengagemang innehåller fördragen däremot inte någon särskild rättslig grund, varför 
artikel 352 i EUF-fördraget kom att behöva användas. Därför utgör båda artiklarna 
tillsammans den rättsliga grunden för programmet ”Ett Europa för medborgarna” i versionen 
från 2006.

4. Förfarandeaspekter
Det bör nämnas att när artikel 352 i EUF-fördraget används i kombination med andra 
fördragsbestämmelser ska de relevanta förfarandekraven kombineras. Även om domstolen i 
allmänhet har funnit att det är omöjligt att använda två rättsliga grunder när de förfaranden 
som fastställts för respektive rättslig grund är oförenliga2, tar den inte upp frågan om 
oförenlighet i samband med artikel 352 i EUF-fördraget (eftersom användning av artikel 352 i 
EUF-fördraget oundvikligen förutsätter att det inte finns någon annan tänkbar rättslig grund). 
Tvärtom tillåter domstolen att kravet på enhällighet i artikel 352 i EUF-fördraget kombineras 
                                               
1 ”Unionen ska i all sin verksamhet respektera principen om jämlikhet mellan sina medborgare, som ska få lika 
uppmärksamhet från unionens institutioner, organ och byråer. Varje person som är medborgare i en medlemsstat 
ska vara unionsmedborgare. Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det nationella 
medborgarskapet.”
2 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25.
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med andra förfaranden, såsom det ordinarie lagstiftningsförfarandet1. Det verkar som att det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet i kombination med enhällighet skulle vara tillämpligt i det 
aktuella fallet.

5. Yttrande från rättstjänsten
Rättstjänsten har konstaterat, såväl i en skrivelse till ditt utskott av den 21 februari 2012 som i 
en skrivelse av den 15 mars 2012 mot bakgrund av begäran om ett yttrande över den rättsliga 
grunden från utskottet för rättsliga frågor, att artiklarna 167 och 352 i EUF-fördraget bör 
utgöra den rättsliga grunden för förslaget.

IV. Slutsats och rekommendation

Vid utskottssammanträdet den 27 mars 2012 behandlade utskottet för rättsliga frågor detta 
ärende. Vid detta sammanträde beslutade utskottet enhälligt2 att rekommendera att den 
lämpliga rättsliga grunden för förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet 
”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 bör vara artiklarna 167 och 352 i 
EUF-fördraget.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Mål C-166/07, Europaparlamentet mot rådet, punkt 69. Se t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1232/2010 av den 15 december 2010 om Europeiska unionens finansiella bidrag till 
Internationella fonden för Irland (2007–2010) (EUT 346, 30.12.2010, s. 1), vars sjätte beaktandeled innehåller en 
hänvisning till ”det ordinarie lagstiftningsförfarandet och kravet på enhällighet i rådet som fastställs i 
artikel 352.1 första meningen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. 
2 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Evelyn Regner 
(vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), 
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 och Eva Lichtenberger. 


