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Med skrivelse af 3. juli 2012 anmodede De Retsudvalget om at tage stilling til spørgsmålet 
om en eventuel tilføjelse af et retsgrundlag til ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens 
artikel 37.

Det retsgrundlag, som Kommissionen foreslår, er artikel 43, stk. 2, i TEUF i afsnit III om 
"Landbrug og fiskeri" i tredje del med titlen "Unionens interne politikker og foranstaltninger".

Det retsgrundlag, der foreslås tilføjet, er artikel 349 i TEUF, som hører under syvende del om 
”Almindelige og afsluttende bestemmelser”, og som fastlægger proceduren for vedtagelse af 
særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen 
af traktaterne i EU’s fjernområder.

De spørger i skrivelsen nærmere bestemt, om artikel 43, stk. 2, i TEUF er det eneste relevante 
retsgrundlag for dette specifikke forslag, og om artikel 43, stk. 2, og artikel 349 i TEUF kan 
vedtages som et fælles retsgrundlag for et givet lovforslag, da der i henhold til de to 
bestemmelser skal anvendes forskellige lovgivningsprocedurer.

I. Baggrund

I "Grønbog – reform af den fælles fiskeripolitik"1 blev det konkluderet, at der nok var gjort 
fremskridt siden 2002-reformen, men at målene om at skabe et på alle måder (miljømæssigt, 

                                               
1 COM(2009)0163.
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økonomisk og socialt) bæredygtigt fiskeri ikke er nået, og der blev påpeget en række 
strukturmangler ved den nuværende fælles fiskeripolitik. Kommissionen konkluderede derfor, 
at der er brug for en grundlæggende reform af den fælles fiskeripolitik, og med det 
foreliggende forslag foreslår den at ophæve den gældende rådsforordning1 og erstatte den med 
en ny fælles fiskeripolitik vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.

Det generelle mål med forslaget er at skabe et fiskeri og en akvakultur, som skaber et 
bæredygtigt miljø på lang sigt og bidrager til fødevareforsyningssikkerheden. Målet med den 
fælles fiskeripolitik er at udnytte de levende marine ressourcer på en sådan måde, at 
fiskeressourcerne genoprettes til eller opretholdes på niveauer, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, og at indføre en forsigtigheds- og økosystembaseret tilgang til 
fiskeriforvaltningen. 

Kommission har også tilkendegivet, at den i tilknytning til dette forslag vil vedtage en 
overordnet meddelelse om den fremtidige fælles fiskeripolitik, et forslag til forordning om 
den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, en meddelelse om den 
fælles fiskeripolitiks eksterne dimension og en rapport om specifikke dele af Rådets 
ovennævnte forordning.

II - Relevante artikler i TEUF 

Følgende artikel er angivet som retsgrundlag i Kommissionens forslag (de operative 
bestemmelser er fremhævet):

Artikel 43
1. Kommissionen fremlægger forslag vedrørende udarbejdelse og iværksættelse af den fælles 
landbrugspolitik, herunder også om afløsning af nationale markedsordninger med en af de i 
artikel 40, stk. 1, nævnte former for fælles ordning, såvel som om iværksættelsen af de i dette 
afsnit særligt nævnte foranstaltninger.
Disse forslag skal tage hensyn til sammenhængen mellem de landbrugsspørgsmål, som er 
omhandlet i dette afsnit.

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.
3. Rådet vedtager på forslag af Kommissionen foranstaltninger vedrørende fastsættelse af 
priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger samt vedrørende fastsættelse og 
fordeling af fiskeri-muligheder.
4. På de i stk. 2 anførte betingelser kan den fælles ordning, der er nævnt i artikel 40, stk. 1, 
afløse nationale markedsordninger, såfremt:
a) den fælles ordning yder medlemsstater, der modsætter sig en sådan afløsning, og som har 
en national ordning for vedkommende produktion, tilsvarende garantier for de pågældende 
producenters beskæftigelse og levestandard, når der tages hensyn til det tempo, hvori den 
mulige tilpasning og nødvendige specialisering kan gennemføres, og
                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af 
fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59).
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b) denne ordning sikrer samhandelen inden for Unionen betingelser svarende til dem, der 
gælder på et nationalt marked.
5. Såfremt der er tilvejebragt en fælles ordning for visse råvarer, medens der endnu ikke 
findes en fælles ordning for de hertil svarende forarbejdede produkter, kan de pågældende 
råvarer indføres fra lande uden for Unionen, hvis de anvendes til fremstilling af forarbejdede 
produkter, som er bestemt til udførsel til tredjeland.

Det foreslås, at følgende artikel tilføjes til retsgrundlaget:

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 i stk. 1 nævnte foranstaltninger vedrører i særdeleshed 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.

III - Det foreslåede retsgrundlag

Artikel 43, stk. 2, i TEUF giver det generelle retsgrundlag for den fælles fiskeripolitik,
hvorved Europa-Parlamentet og Rådet skal fastsætte de bestemmelser, der er nødvendige for 
at virkeliggøre målsætningerne, efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 349 i TEUF giver et retsgrundlag vedrørende betingelserne for anvendelsen af 
traktaterne i fjernregionerne, herunder fælles politikker, hvorved Rådet på forslag af 
Kommissionen og efter høring af Parlamentet vedtager særlige foranstaltninger for disse 
regioner. I henhold til denne artikel er det Rådet alene, der vedtager foranstaltninger, mens 
Parlamentet blot skal høres. Det er dog vigtigt at bemærke, at Rådet skal træffe afgørelse ved 
kvalificeret flertal, jf. artikel 16, stk. 3, i TEU, eftersom artikel 349 i TEUF ikke bestemmer 
andet.

IV - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

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, 
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herunder især retsaktens formål og indhold1. Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende 
retsakt derfor kunne annulleres.

Det skal derfor i det foreliggende tilfælde det afgøres, om forslaget enten:
1. forfølger et dobbelt formål eller består af to led, og det ene af disse kan bestemmes som 

det vigtigste eller fremherskende formål eller led, mens det andet kun er sekundært, eller
2. samtidig forfølger flere formål, eller har flere led, der på uadskillelig måde er indbyrdes 

forbundne, uden at det ene er sekundært og indirekte i forhold til det andet.

Ifølge Domstolens praksis skal retsakten i førstnævnte tilfælde have en enkelt hjemmel, 
nemlig den, der kræves af det vigtigste eller fremherskende formål eller led, mens den i 
sidstnævnte tilfælde vil skulle vedtages med de dertil svarende forskellige hjemmeler 2.

Anvendelse af et dobbelt retsgrundlag er dog ikke på forhånd udelukket med den begrundelse, 
at procedurerne for det enkelte retsgrundlag er uforenelige med hinanden3. Anvendelsen af et 
dobbelt retsgrundlag har været anset for behørigt, hvor dette ikke har ført til krænkelse af 
Europa-Parlamentets rettigheder. I dette tilfælde foreskriver artikel 43, stk. 2, i TEUF den 
almindelige lovgivningsprocedure, mens Parlamentet i henhold til artikel 349 kun skal høres. 
Domstolen har fastslået, at den almindelige lovgivningsprocedure nyder forrang i et sådant 
tilfælde, da den indebærer større deltagelse fra Parlamentets side4.

V. Den foreslåede forordnings formål og indhold

Ifølge Kommissionen er "[det] generelle mål med forslaget [...] at skabe et fiskeri og en 
akvakultur, som skaber et bæredygtige miljø på lang sigt og bidrager til 
fødevareforsyningssikkerheden5.

Ifølge begrundelsen er de vigtigste specifikke formål med forslaget at tackle behovet for en 
præcisering af den fælles fiskeripolitiks mål, at skabe større sammenhæng mellem de politiske 
initiativer under den fælles fiskeripolitik, at beskytte de levende marine ressourcer bedre, bl.a. 
med henblik på opstilling af flerårige fiskeriforvaltningsplaner, og at eliminere udsmid, at 
støtte de økosystem- og miljøpolitiske tiltag under den fælles fiskeripolitik, at regionalisere 
foranstaltninger efter en havområdebaseret strategi i henhold til bevarelsessøjlen, at udbygge 
dataindsamlingen og den videnskabelige rådgivning for at forbedre den videnbase, der ligger 
til grund for bevarelsespolitikken, at integrere politikken udadtil fuldt ud i den fælles 
fiskeripolitik, at fremme udviklingen af akvakultur, at reformere den fælles fiskeripolitiks 
regler for den fælles markedsordning, senest i 2014 at skabe et retsgrundlag for et nyt 
finansielt instrument, der fremme målene i den fælles fiskeripolitik og EU's 2020-dagsorden, 
at fremme og strømline inddragelsen af aktører yderligere og at indarbejde den for nyligt 
vedtagne nye kontrolordning i den fælles fiskeripolitik.

                                               
1 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet ("generelle toldpræferencer"), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5, sag C-
440/05, 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).
2 Se ovennævnte sag C-411/06, præmis 46-47.
3 Sag C-178/03, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2006 I, s. 107, præmis 57, og sag C-300/89, 
Kommissionen mod Rådet (Titandioxid), Sml. 1991 I, s. 2867, præmis 17-25.
4 Sag C-155/07, Europa-Parlamentet mod Rådet, Sml. 2008 I, s. 8103, præmis 75-79.
5 Se COM(2011)0425, s. 2.
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I Fiskeriudvalgets udkast til betænkning uddybes dette, idet det i begrundelsen gøres 
gældende, at den nuværende fælles fiskeripolitik i vidt omfang har været mislykket, og at det 
har vist sig at være umuligt at løse de problemer, som har bestået længe (overfiskeri, 
overkapacitet, dårlig økonomisk situation for mange virksomheder inden for fiskerisektoren, 
sociale problemer på grund af fiskeriets tilbagegang i mange kystregioner). Det konkluderes i 
betænkningen, at den "nye basisforordning skal danne et ambitiøst grundlag for at vende den 
vedvarende negative tendens og opbygge et bæredygtigt og succesrigt fiskeri i Europa".

Den eneste af forslagets bestemmelser, hvor der henvises til regionerne i den yderste periferi, 
er artikel 6, stk. 3, som bemyndiger medlemsstaterne til at begrænse fiskeriet til fartøjer, der 
er registreret i Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers havne. Det skal dog bemærkes, at 
der i henhold til artikel 35 fastsættes fiskerikapacitetslofter for hver medlemsstat, jf. bilag II 
til den foreslåede forordning, og lofterne for de enkelte medlemsstater i det pågældende bilag 
omfatter udtrykkeligt deres regioner i den yderste periferi, ligesom lofterne for regionerne i 
den yderste periferi også er specificeret. Artikel 35, stk. 2, bemyndiger Kommissionen til at 
vedtage delegerede retsakter om omberegning af fiskerikapacitetslofterne. Det skal bemærkes, 
at den gældende retsakt, Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002, ikke indeholder specifikke 
udgiftsområder for regionerne i den yderste periferi.

Udkastet til betænkning fra Fiskeriudvalget indeholder 227 ændringsforslag til den af
Kommissionen foreslåede tekst. Kun et af disse ændringsforslag (ændringsforslag 23 til 
betragtning 54) nævner regionerne i den yderste periferi:

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Kommissionen bør bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter om oprettelse 
af nye rådgivende råd og om ændring af 
eksisterende rådgivende råds 
kompetenceområder, især i betragtning af 
de særlige forhold i Sortehavet.

(54) Kommissionen bør bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter om oprettelse 
af nye rådgivende råd og om ændring af 
eksisterende rådgivende råds 
kompetenceområder, især i betragtning af 
de særlige forhold i Sortehavet og 
regionerne i den yderste periferi.

Der henvises i denne betragtning til de rådgivende råd, der skal oprettes i henhold til artikel 
52-54 i forslaget, og hvis antal og kompetencer skal fastsættes af Kommissionen i delegerede 
retsakter vedtaget efter proceduren i artikel 55 i forslaget .

Der er fremsat yderligere 2322 ændringsforslag til udkastet til betænkning. En række af disse 
ændringsforslag berører regionerne i den yderste periferi, navnlig ændringsforslag 228 og 
1780, hvorved det forsøges at indføre artikel 349 i TEUF som retsgrundlag og en ny artikel 
om oprettelse af et rådgivende råd for regionerne i den yderste periferi, som adskiller sig fra et 
andet rådgivende råd, der skal oprettes for indre farvande:
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Ændringsforslag 228
Alain Cadec
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Led 3 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

der henviser til artikel 349 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde;

Ændringsforslag 1780
Alain Cadec
Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a
Høring af rådgivende råd

1. Der oprettes et rådgivende råd for 
regionerne i EU's yderste periferi, jf. 
artikel 53.
2. Der oprettes et rådgivende råd for 
indlandsfiskeri, jf. artikel 53.

Ændringsforslag 320 (som er identisk med ændringsforslag 321) og 2036 henviser også til 
artikel 349 i TEUF og rejser spørgsmålet om den særlige situation i regionerne i den yderste 
periferi:

Ændringsforslag 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er vigtigt at støtte udviklingen af de 
centrale sektorer, inden for hvilke 
regionerne i den yderste periferi har 
potentiale for specialisering og stærke 
sammenlignelige fordele, f.eks. fiskeri og 
akvakultur. Det vil med henblik på en 
regionaliseret fælles fiskeripolitik være 
nødvendigt at anerkende deres særlige 
status og anvende artikel 349 og 355, stk. 
1. i traktaten for Den Europæiske Unions 
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funktionsmåde.

Ændringsforslag 2036
Luís Paulo Alves
Forslag til forordning
Del 5 – artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uden at fiskeriindsatsen øges, kan 
fiskerflåderne i regioner i den yderste 
periferi i overensstemmelse med artikel 
349 i TEUF og under hensyntagen til 
flådernes forskellige karakteristika fortsat 
modtage specifik støtte til modernisering 
med henblik på at øge sikkerheden og 
forbedre driftsvilkårene for deres 
aktiviteter.

Det skal også bemærkes, at Europa-Parlamentet den 18. april 2012 vedtog en beslutning om 
samhørighedspolitikkens rolle med hensyn til regionerne i den yderste periferi, som omfatter 
følgende (fremhævelse tilføjet):

beklager, at der i forslaget til reform af den fælles fiskeripolitik ikke tages tilstrækkeligt 
hensyn til situationen og forholdene i regionerne i den yderste periferi; fremhæver den 
maritime dimension, som regionerne i den yderste periferi har, samt betydningen af 
fiskeriaktiviteterne i den fysiske planlægning og for lokalbefolkningens beskæftigelse i kraft af 
områdernes eksklusive økonomiske zoner, hvis potentiale bør udmønte sig i konkrete og 
konsekvente foranstaltninger for en reel fiskeriøkonomi, og som der bør tages behørigt hensyn 
til i EU's integrerede havpolitik; erindrer om den stigende økonomiske interesse i den 
umådelige biogenetiske og mineralske rigdom, der findes på havbunden i regionerne i den 
yderste periferi, og mener, at dette bør integreres i den ”nye strategi for regionerne i den 
yderste periferi” med henblik på at udvikle en videnbaseret økonomi, der er baseret på havet; 
mener i denne forbindelse, at regionerne i den yderste periferi bør stå i centrum for Unionens 
havpolitik og fremhæver den rolle, de kan spille, for så vidt angår bæredygtig udnyttelse af 
havene og kystområderne samt i forbindelse med den internationale forvaltning af havene, og 
at de atlantiske regioner i den yderste periferi bør indgå i den atlanterhavsstrategi, som er 
under udarbejdelse1.

Endvidere er det franske Senat som reaktion herpå kommet med følgende indlæg i forbindelse 
med proceduren for kontrol med overholdelse af nærhedsprincippet i henhold til protokol 
nr. 2 til TEUF:

Mener, ligesom Europa-Parlamentet, at artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, som giver mulighed for at vedtage specifikke regler for regionerne i den 
                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2012 om samhørighedspolitikkens rolle med hensyn til EU-
regioner i den yderste periferi inden for rammerne af EU 2020, P7_TA(2012)0125, punkt 17.
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yderste periferi for at tage hensyn til deres handicap, ikke bliver benyttet i tilstrækkeligt 
omfang, og anmoder derfor Kommissionen om at fastsætte specifikke regler for regionerne i 
den yderste periferi i forordningerne om den fælles fiskeripolitik og om Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond.1

VI - Fastlæggelse af det relevante retsgrundlag

For at fastlægge det relevante retsgrundlag i det foreliggende tilfælde skal det undersøges, om 
det vigtigste eller fremherskende formål med forslaget er at fastlægge de bestemmelser, der er 
nødvendige for at virkeliggøre målsætningerne for den fælles fiskeripolitik, eller om 
målsætningen om at vedtage specifikke foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi
vedrørende fiskeri er uadskilleligt forbundet hermed uden at være sekundært og indirekte.

Det generelle mål med forslaget er at skabe et fiskeri og en akvakultur, som skaber et 
bæredygtigt miljø på lang sigt og bidrager til fødevareforsyningssikkerheden, mens det i 
Fiskeriudvalgets udkast til betænkning understreges, at den foreslåede forordning skal danne 
et ambitiøst grundlag for at vende den vedvarende negative tendens og opbygge et 
bæredygtigt og succesrigt fiskeri i Europa.

I lyset heraf er de foreliggende bestemmelser i forslaget, som giver mulighed for særlige 
foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi, i artikel 6, stk. 3, om registrerede 
fiskerfartøjer og artikel 35 om fiskerikapacitetslofter, af begrænset rækkevidde og derfor kun 
sekundære i forhold til det fremherskende formål, som er at fastlægge de grundlæggende 
regler for den fælles fiskeripolitik.

Det skal dog bemærkes, at det kan blive nødvendigt at revidere denne analyse, hvis nogle af 
de ovennævnte ændringsforslag om indførelse af særlige foranstaltninger for regionerne i den 
yderste periferi måtte blive vedtaget, f.eks. ændringsforslagene om oprettelse af et rådgivende 
råd for regionerne i den yderste periferi, da dette kunne ændre den ovenstående afvejning og 
føre til, at de pågældende foranstaltninger ikke længere er sekundære og indirekte i forhold til 
den fælles fiskeripolitik. Denne konklusion støttes også af Parlamentets ovennævnte 
beslutning om samhørighedspolitikkens rolle med hensyn til regionerne i den yderste periferi 
og det franske Senats bidrag angående nærhedsprincippet, som begge kræver særlige 
foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi i den foreslåede forordning.

Hvis den efterfølgende lovgivningsprocedure og de mulige forhandlinger om en aftale ved 
andenbehandlingen skulle føre til yderligere ændringer af forslaget, hvorved der indføres 
sådanne yderligere bestemmelser, der giver mulighed for at vedtage særlige foranstaltninger 
for regionerne i den yderste periferi, enten direkte eller i form af delegation af 
lovgivningsbeføjelser, bør Retsudvalget igen kontrollere retsgrundlaget for at fastslå, om disse 
bestemmelser kun er sekundære i forhold til den fælles fiskeripolitik, eller om de indebærer et 
formål, der ikke er sekundært og indirekte, og dermed nødvendiggør en tilføjelse af artikel 
349 i TEUF til retsgrundlaget.

I relation til Fiskeriudvalgets andet spørgsmål skal det bemærkes, at selv om artikel 349 i 
TEUF i modsætning til artikel 43, stk. 2, i TEUF ikke foreskriver anvendelse af den 

                                               
1 Europæisk beslutning af 3. juli 2012 med henblik på at få Den Europæiske Union til at tage hensyn til 
situationen for fiskeriet i de franske regioner i den yderste periferi.
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almindelige lovgivningsprocedure, kræver den, at Rådet træffer afgørelse med kvalificeret 
flertal. Disse artikler er derfor ikke uforenelige i proceduremæssig forstand.

VII - Konklusion og henstilling

På baggrund af ovenstående analyse bør spørgsmålene fra Fiskeriudvalget besvares således:

1. Artikel 43, stk. 2, i TEUF er det eneste relevante retsgrundlag for forslaget i dets 
nuværende affattelse, men hvis forslaget skulle blive ændret, så det kommer til at omfatte 
yderligere bestemmelser, der giver mulighed for at vedtage særlige foranstaltninger for 
regionerne i den yderste periferi, bør der igen tages stilling til, om disse bestemmelser 
indebærer et formål, der ikke kun er sekundært i forhold til den fælles fiskeripolitik, og 
dermed nødvendiggør en tilføjelse af artikel 349 i TEUF.

2. Artikel 43, stk. 2, og artikel 349 i TEUF kan vedtages som fælles retsgrundlag, selv om de 
foreskriver anvendelse af forskellige lovgivningsprocedurer.

På mødet den 17. september 2012 vedtog Retsudvalget således enstemmigt1 at henstille 
følgende: Artikel 43, stk. 2, i TEUF er det eneste relevante retsgrundlag for forslaget i dets 
nuværende affattelse.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Raffaele Baldassarre (næstformand), Edit Bauer (jf. forretningsordenens 
artikel 187, stk. 2), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Piotr Borys, Françoise Castex 
(næstformand), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (ordfører), Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (næstformand), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (jf. 
forretningsordenens artikel 187, stk. 2).


