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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser (KOM(2008)0414)

Med skrivelse af 29. januar 2009 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 
holdbarheden af retsgrundlaget for ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 35.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 12. februar 2009.

Miljøudvalget har stillet diverse ændringsforslag med det formål at ændre retsgrundlaget fra 
EF-traktatens artikel 95 til enten artikel 152 alene, artikel 16 og artikel 152, artikel 42, 152 og 
308, artikel 137 og 152 eller artikel 95 og 152.

Der kan foretages følgende analyse af spørgsmålet med udgangspunkt i de principper, der er 
fastsat i Domstolens praksis.

Som bekendt skal alle Fællesskabets retsakter have et retsgrundlag, som angiver, hvilke 
beføjelser der tillægges Fællesskabet, hvilken type retsakt der kan vedtages samt proceduren 
for denne vedtagelse. 

I Domstolens udtalelse nr. 2/00 af 6. december 20011 om valg af hjemmel for Fællesskabets 
                                               
1Sml. 2001 I, s. 9713. 
Online: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=d
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indgåelse af en international aftale (i dette tilfælde Cartagenaprotokollen), fastslog Domstolen 
følgende:

"[...] valget af den rette hjemmel [har] forfatningsretlig betydning.  Da Fællesskabet kun har 
de beføjelser, det har fået tillagt, skal det kunne henføre protokollen under en bestemmelse i 
traktaten, der bemyndiger det til at godkende en sådan retsakt. Anvendelse af en urigtig 
hjemmel kan således medføre ugyldighed for selve tiltrædelsesakten og dermed bevirke, at 
Fællesskabets samtykke til at være bundet af den aftale, det har undertegnet, behæftes med en 
mangel. Dette er bl.a. tilfældet, når traktaten ikke tillægger Fællesskabet tilstrækkelig 
kompetence til at ratificere aftalen i dens helhed, hvilket kræver en ny undersøgelse af 
fordelingen mellem Fællesskabet og medlemsstaterne af kompetencen til at indgå den 
påtænkte aftale med tredjelande, og når den rette hjemmel for den pågældende tiltrædelsesakt 
indeholder bestemmelser om en anden lovgivningsprocedure end den, der konkret er blevet 
fulgt af Fællesskabets institutioner." (understregningerne er tilføjet)

På den ene side henviser Domstolen til den "forfatningsretlige betydning", som valget af 
retsgrundlag har, eftersom Fællesskabet ikke har en generel retsorden, men fungerer efter 
princippet om kompetencetildeling. På den anden side gør Domstolen omhyggeligt 
opmærksom på, at det er problematisk, hvis der ikke findes noget retsgrundlag, som dækker 
Fællesskabets indsats (når Fællesskabet ikke tillægges "tilstrækkelig kompetence"), eller hvor 
en ændring af retsgrundlaget fører til en ændring i proceduren for vedtagelse. Der er et godt 
eksempel herpå i generaladvokat Jacobs' udtalelse af 15. november 2001 i sag C-314/99, 
Nederlandene mod Kommissionen1, hvor en ændring i retsgrundlaget ville have ført til, at 
retsakten skulle have været vedtaget efter en anden procedure end den, der reelt blev anvendt. 

I det tilfælde, hvilket Parlamentets Juridiske Tjeneste også påpegede i sagen British American 
Tobacco2, er en fejl i angivelsen af retsgrundlaget mere end en rent formel mangel, når den 
gør proceduren for retsaktens vedtagelse mangelfuld og kan føre til, at retsakten annulleres, 
idet retsgrundlaget er en del af retsaktens indhold, og et fejlagtigt retsgrundlag kan gøre 
retsakten ugyldig.

Ifølge Domstolen er valget af retsgrundlag ikke subjektivt, men skal "ske på grundlag af 
objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol"3, såsom den 
                                                                                                                                                  
ocnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint
&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomus
uel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
1 Sml. 2002 I, s. 5521.
Online: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

2 Sag C-491/2001, The Queen mod Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd og Imperial Tobacco Ltd, Sml. 2002 I, s. 11453.  
Online:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,13286
1:cs,&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checkte
xte=checkbox&visu=#texte
3 Sag 45/86, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1987 I, s. 1439, præmis 5.
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pågældende foranstaltnings formål og indhold1.  Desuden skal en foranstaltnings hovedformål 
være den afgørende faktor ved valget.2

Ifølge Domstolens praksis udgør en generel traktatartikel et tilstrækkeligt retsgrundlag, selv 
om den pågældende foranstaltning som et underordnet aspekt også søger at opfylde en 
målsætning opstillet i en mere specifik traktatartikel3.

Hvis en foranstaltning imidlertid skønnes at have to mål, som hænger uløseligt sammen, uden 
at et af målene kan siges at være underordnet og indirekte i forhold til det andet, kan det 
skønnes nødvendigt at anvende et dobbelt retsgrundlag4.  

Kort sagt foretrækker Domstolen et enkelt retsgrundlag, undtagen hvis et givet instrument har 
to jævnbyrdige mål. 

I det foreliggende tilfælde har Kommissionen som retsgrundlag valgt EF-traktatens artikel 
955.  

                                               
1 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1991 I, s. 287, præmis 10.
2 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001 I, s. 7079, præmis 27-28.
3 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001 I, s. 7079, præmis 27, og sag C-
491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd og Imperial Tobacco, Sml. 2002 I, s. 11453, præmis 93-94.
4 Sag C-165/87, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1988 I, s. 5545, præmis 11.
5 Artikel 95

1. Uanset artikel 94 og medmindre andet er bestemt i denne traktat, finder følgende bestemmelser anvendelse 
med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 14 fastsatte mål.  Rådet, der træffer afgørelse efter 
fremgangsmåden i artikel 251 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.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser vedrørende den frie bevægelighed for 
personer og bestemmelser vedrørende ansattes rettigheder og interesser.

3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og 
forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til navnlig enhver ny udvikling 
baseret på videnskabelige kendsgerninger. Inden for deres respektive kompetenceområder bestræber Europa-
Parlamentet og Rådet sig også på at nå dette mål.

4. Hvis en medlemsstat, efter at Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder 
det nødvendigt at opretholde nationale bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i 
artikel 30, eller som vedrører miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og om grundene til deres opretholdelse.

5. Når en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4 og efter at Rådet eller Kommissionen har vedtaget en 
harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at indføre nationale bestemmelser baseret på nyt 
videnskabeligt belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der 
er specifikt for den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen af 
harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen meddelelse om de påtænkte bestemmelser og om 
grundene til deres indførelse.

6. Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter meddelelsen som omhandlet i stk. 4 og 5 de 
pågældende nationale bestemmelser efter at have konstateret, om de er et middel til vilkårlig forskelsbehandling 
eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre 
markeds funktion.
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Kommissionen begrunder sit valg af retsgrundlag i en detaljeret gennemgang af forslagets 
generelle retlige aspekter. Formålet med forslaget er at oprette en generel lovgivningsramme 
for grænseoverskridende sundhedsydelser bestående af a) fælles principper for alle 
sundhedssystemer i EU, 2) en specifik ramme for grænseoverskridende sundhedsydelser og 3) 
europæiske samarbejdsformer om sundhedsydelser. I den endelige analyse er målet at 
"fastlægge en generel ramme for levering af sikre og effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i Den Europæiske Union og sikre fri bevægelighed for 
sundhedsydelser og et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig med at medlemsstaternes 
ansvar for organisation, finansiering og levering af sundhedsydelser og medicinsk behandling 
respekteres." 

Der er stillet en række ændringsforslag til retsgrundlaget. Tiden er nu inde til at tage stilling til 
dem.

Først og fremmest er det nødvendigt at behandle artikel 152, som er blevet foreslået enten 
alene eller sammen med andre artikler.

a) Artikel 1521 som eneste retsgrundlag:
                                                                                                                                                  
Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse inden for dette tidsrum, betragtes de i stk. 4 og 5 
omhandlede nationale bestemmelser som godkendt.
Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, eller hvis der ikke foreligger risiko for menneskers sundhed, 
kan Kommissionen meddele den pågældende medlemsstat, at den i dette stykke omhandlede periode kan 
forlænges med en ny periode på indtil seks måneder.

7. Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 6 bemyndiges til at opretholde eller indføre nationale bestemmelser, der 
er en undtagelse fra en harmoniseringsforanstaltning, undersøger Kommissionen omgående, om den skal foreslå 
en tilpasning af denne foranstaltning. 

8. Hvis en medlemsstat rejser et specifikt problem vedrørende folkesundheden på et område, der har været 
omfattet af tidligere harmoniseringsforanstaltninger, underretter den Kommissionen, der omgående undersøger, 
om den skal foreslå Rådet passende foranstaltninger.

9. Uanset den i artikel 226 og 227 fastsatte fremgangsmåde kan Kommissionen eller en medlemsstat henvende 
sig direkte til Domstolen, hvis de finder, at en anden medlemsstat misbruger de i nærværende artikel fastsatte 
beføjelser. 

10. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de relevante tilfælde en beskyttelsesklausul, der 
bemyndiger medlemsstaterne til med en eller flere af de ikke-økonomiske begrundelser, der er nævnt i artikel 30, 
at træffe foreløbige foranstaltninger, der er undergivet en fællesskabskontrolprocedure. (understregelserne er 
tilføjet)
1 Artikel 152 har følgende ordlyd:

1. Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets 
politikker og aktiviteter.

Fællesskabets indsats, der skal være et supplement til de nationale politikker, skal være rettet mod at forbedre 
folkesundheden og forebygge sygdomme hos mennesker samt imødegå forhold, der kan indebære risiko for 
menneskers sundhed.  Indsatsen skal omfatte bekæmpelse af de største trusler mod sundheden ved at fremme 
forskning i deres årsager, spredning og forebyggelse samt sundhedsoplysning og -uddannelse.

Fællesskabet supplerer medlemsstaternes indsats for at begrænse narkotikarelaterede helbredsskader, herunder 
oplysning og forebyggelse.
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Skønt denne artikel vedrører folkesundhed, er de foranstaltninger, der kan vedtages på 
grundlag heraf, af begrænset rækkevidde. Skønt Fællesskabet i stk. 1 gives beføjelse til at 
gøre en indsats, der er rettet "mod at forbedre folkesundheden og forebygge sygdomme hos 
mennesker samt imødegå forhold, der kan indebære risiko for menneskers sundhed", hedder 
det tydeligt, at denne beføjelse skal være et supplement til de nationale politikker. Den 
beskrives yderligere som følger: "Indsatsen skal omfatte bekæmpelse af de største trusler mod 
sundheden ved at fremme forskning i deres årsager, spredning og forebyggelse samt 
sundhedsoplysning og -uddannelse. Fællesskabet supplerer medlemsstaternes indsats for at 
begrænse narkotikarelaterede helbredsskader, herunder oplysning og forebyggelse." Artikel 
152, stk. 2, henviser til samarbejdet mellem medlemsstaterne på disse områder, støtte af deres 
indsats og samordning af de nationale politikker og programmer, medens artikel 152, stk. 3, 
vedrører fremme af samarbejdet med tredjelande og med de kompetente internationale 
organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhed.

Den eneste lovgivningsmæssige beføjelse, som indebærer anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure, er omhandlet i artikel 152, stk. 4, hvori det er fastsat, at der kan 
vedtages foranstaltninger til fastsættelse af en høj standard for kvaliteten og sikkerheden af 
organer og stoffer af menneskelig oprindelse, blod og blodprodukter samt foranstaltninger på 
veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte har til formål at beskytte folkesundheden 
og tilskyndelsesforanstaltninger med henblik på beskyttelse og forbedring af folkesundheden, 
men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser. Endvidere fremgår det, at Rådet kan vedtage henstillinger.
                                                                                                                                                  
2. Fællesskabet fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne på de områder, der er omhandlet i denne artikel, 
og støtter om nødvendigt deres indsats.

Medlemsstaterne samordner indbyrdes og i kontakt med Kommissionen deres politikker og programmer på de i 
stk. 1 omhandlede områder.  Kommissionen kan i nær kontakt med medlemsstaterne tage ethvert passende 
initiativ for at fremme denne samordning.

3. Fællesskabet og medlemsstaterne fremmer samarbejdet med tredjelande og med de internationale 
organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhed.

4. Rådet bidrager efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget til virkeliggørelse af målene i nærværende artikel ved

a) at vedtage foranstaltninger til fastsættelse af en høj standard for kvaliteten og sikkerheden af organer og 
stoffer af menneskelig oprindelse, blod og blodprodukter;  disse foranstaltninger er ikke til hinder for, at den 
enkelte medlemsstat opretholder eller indfører strengere beskyttelsesforanstaltninger

b) uanset artikel 37 at vedtage foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte har til 
formål at beskytte folkesundheden

c) at vedtage tilskyndelsesforanstaltninger med henblik på beskyttelse og forbedring af folkesundheden, men 
uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. 

Rådet kan også med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen vedtage henstillinger med henblik på at nå 
målene i denne artikel.

5. Fællesskabets indsats på folkesundhedsområdet respekterer fuldt ud medlemsstaternes ansvar for 
organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling.  Navnlig berører de i stk. 4, litra 
a), omhandlede foranstaltninger ikke nationale bestemmelser om donation eller medicinsk anvendelse af organer 
og blod.



PE420.157v01-00 6/10 AL\768989DA.doc

DA

De foranstaltninger, som er vedtaget i de senere år med artikel 152 som retsgrundlag, omfatter 
bl.a. sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum 
(COD/2008/0110),  markedsføring og anvendelse af (dyre-)foder (COD(2008/0050); forbud 
mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i 
husdyrbrug (COD/2007/012) og fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for 
restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer 
(COD/2007/0064), blot for at nævne nogle typiske eksempler.

Formålet med forslaget til direktiv om patientrettigheder er at fastlægge en generel 
lovgivningsramme for grænseoverskridende sundhedsydelser og kun i ringe grad eller slet 
ikke at forbedre folkesundheden og forebygge sygdomme hos mennesker samt imødegå 
forhold, der kan indebære risiko for menneskers sundhed, idet direktivet omhandler 
tilrettelæggelse og levering af grænseoverskridende sundhedsydelser.   Artikel 152 kan derfor 
ikke komme på tale som eneste retsgrundlag. Den manglende overensstemmelse mellem 
direktivforslagets formål og artikel 152 understreges yderligere af, at artiklen klart udelukker 
harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, når der er tale om 
tilskyndelsesforanstaltninger med henblik på beskyttelse og forbedring af folkesundheden, 
som er det eneste aspekt af artikel 152, der har blot en smule tilknytning til 
kommissionsforslagets formål.

Det er et spørgsmål, om Miljøudvalgets vedtagelse af ændringsforslag kunne flytte direktivets 
tyngdepunkt så meget, at det ville retfærdiggøre en ændring af retsgrundlaget til artikel 152 
alene. Selv om det er umuligt at forudse, hvilke af de mere end 700 ændringsforslag, som er 
stillet i det pågældende udvalg, der vil blive vedtaget, er det ikke sandsynligt, at nogen af dem 
ville have en sådan virkning.

Artikel 152 kan derfor udelukkes som eneste retsgrundlag.

b) Kombineret retsgrundlag

Artikel 95 og artikel 152

Eftersom der kun er påvist en spinkel forbindelse mellem direktivforslaget og den 
lovgivningsmæssige kompetence, som artikel 152 tillægger (indsats "mod at forbedre 
folkesundheden og forebygge sygdomme hos mennesker samt imødegå forhold, der kan 
indebære risiko for menneskers sundhed", kan det ikke siges, at den foreslåede retsakt har to 
formål, som er uløseligt forbundet med hinanden, uden at det ene er underordnet eller 
indirekte i forhold til det andet. Det skal imidlertid understreges, at denne analyse er baseret 
på kommissionsforslaget. Det kan blive nødvendigt at foretage en yderligere analyse af 
retsgrundlaget, hvis ændringsforslag, der vedtages under afstemningen i udvalget, i betydeligt 
omfang ændrer forslagets formål og indhold.  

Det skønnes derfor, at et kombineret retsgrundlag bestående af artikel 95 og artikel 152 kan 
udelukkes.

Artikel 152 og artikel 161

                                               
1 EF-traktatens artikel 16 har følgende ordlyd:
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Artikel 16 tillægger ingen beføjelser. Det er en rent deklaratorisk og fortolkende artikel.  Hvis 
artikel 152, jf. ovenstående, ikke kan anvendes som eneste retsgrundlag, vil det ikke hjælpe at 
tilføje artikel 16.

Et kombineret retsgrundlag bestående af artikel 152 og artikel 16 kan derfor udelukkes.

Artikel 42, 152 og 308

Hvad angår artikel 421, er det gældende retspraksis, at valget af retsgrundlag skal foretages på 
grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol2, som f.eks. 
den pågældende foranstaltnings formål og indhold 3.  Yderligere har Domstolen fastslået, at 
den afgørende faktor skal være retsaktens formål4.   
Det er indlysende, at forslagets tyngdepunkt ikke er social sikring af vandrende arbejdstagere, 
og det fastslås udtrykkeligt i begrundelsen, at der er tale om et alternativ til den i forordning 
nr. 1408/71 fastlagte ordning for vandrende arbejdstagere5. Patienter, som modtager 
grænseoverskridende sundhedsydelser i henhold til direktivforslaget, modtager en godtgørelse 
fra den nationale sygesikringsordning i deres medlemsstat og skal selv betale en eventuel 
difference. Vandrende arbejdstagere kan nyde godt af den ordning, der indføres med 
direktivet, som dog ikke er rettet mod dem, men har et mere generelt anvendelsesområde 
("patient" defineres i artikel 4, litra f), som "en fysisk person, der gør brug af eller ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en medlemsstat").  

Som påvist ovenfor kommer artikel 152 ikke i betragtning som retsgrundlag.

For så vidt angår artikel 3086, har Domstolen anført, at EF-traktatens artikel 308 kun kan være 

                                                                                                                                                  

Artikel 16
Med forbehold af artikel 73, 86 og 87 og i betragtning af den plads, som tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse indtager i Unionens fælles værdinormer, og den rolle, som de spiller med henblik på at fremme social 
og territorial samhørighed, sørger Fællesskabet og medlemsstaterne inden for deres respektive 
kompetenceområde og inden for rammerne af denne traktats anvendelsesområde for, at sådanne tjenester ydes 
på grundlag af principper og vilkår, der gør det muligt for dem at opfylde deres opgaver.
1 Artikel 42
Rådet vedtager efter fremgangsmåden i artikel 251 de foranstaltninger vedrørende social tryghed, der er 
nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed,  især ved at indføre en ordning, som gør det 
muligt at sikre vandrende arbejdstagere og deres ydelsesberettigede pårørende: 
a) sammenlægning af alle tidsrum, der i de forskellige nationale lovgivninger tages i betragtning med henblik på 
at indrømme og opretholde retten til ydelser og på beregning af disse
b) betaling af ydelser til personer, der bor inden for medlemsstaternes områder.
Rådet træffer afgørelse med enstemmighed under hele den i artikel 251 omhandlede fremgangsmåde.
2 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1987 I, s. 1493, præmis 5.
3 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet, Sml. I 1991, s. 287, præmis 10, og sag C-42/97, Europa-Parlamentet 
mod Rådet, Sml. I 1991, s. 869, præmis 36.
4 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001 I, s. 7079, præmis 27.
5 EFT L 49 af 5.7.1971.
6 Artikel 308
Såfremt en handling fra Fællesskabets side viser sig påkrævet for at virkeliggøre et af Fællesskabets mål inden 
for fællesmarkedets rammer, og denne traktat ikke indeholder fornøden hjemmel hertil, udfærdiger Rådet på 
forslag af Kommissionen og efter at have indhentet udtalelse fra Europa-Parlamentet med enstemmighed 
passende forskrifter herom.
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hjemmel for en retsakt, hvis ingen anden traktatbestemmelse giver fællesskabsintitutionerne 
den nødvendige kompetence1.  Fællesskabslovgiveren er således, før den kan vælge denne 
artikel som retsgrundlag, forpligtet til at fastslå, at ingen andre traktatbestemmelser giver den 
kompetence, som kræves til den foreslåede foranstaltning.  Dette er tydeligvis ikke tilfældet 
her. Desuden er det vanskeligt at forestille sig en situation, hvor artikel 308 kan anvendes som 
retsgrundlag sammen med andre traktatbestemmelser.  

Endelig skal det påpeges, at de tre retsgrundlag (artikel 42, 152 og 308) ikke er forenelige, 
eftersom de omhandler indbyrdes uforenelige procedurer og stemmeflertal i Rådet.

Forslaget om et fælles retsgrundlag bestående af artikel 42, 152 og 308 må derfor forkastes.

Artikel 137 og artikel 152

Artikel 1372 skal læses i sammenhæng med artikel 136, som har følgende ordlyd:

                                               
1 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1987 I, s. 1493, præmis 13.
2 Artikel 137
1. Med henblik på at virkeliggøre de i artikel 136 fastlagte mål støtter og supplerer Fællesskabet 
medlemsstaternes indsats på følgende områder:

a)  forbedring af især arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed
b) arbejdsvilkårene
c) arbejdstagernes sociale sikring og sociale beskyttelse
d) beskyttelse af arbejdstagere ved ophævelse af en arbejdskontrakt
e) information og høring af arbejdstagerne 
f) repræsentation af og kollektivt forsvar for arbejdstagernes og arbejdsgivernes interesser, herunder 
medbestemmelse, jf. dog stk. 5
g) beskæftigelsesvilkår for tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt på Fællesskabets område
h) integration af personer, der er udstødt fra arbejdsmarkedet, jf. dog artikel 150
i) lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og ligebehandling i arbejdet
j) bekæmpelse af social udstødelse
k) modernisering af de sociale beskyttelsessystemer, jf. dog litra c).

2. Med henblik herpå kan Rådet:
a) vedtage foranstaltninger til fremme af samarbejdet mellem medlemsstaterne gennem initiativer, der tager 
sigte på at opnå større viden, udvikle udvekslingen af oplysninger og god praksis, fremme nytænkning og 
vurdere erfaringerne, men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser
b) på de i stk. 1, litra a)-i), nævnte områder ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter, der skal 
gennemføres gradvis under hensyn til de vilkår og tekniske bestemmelser, der gælder i hver af medlemsstaterne.
I disse direktiver skal det undgås at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder.
Rådet træffer afgørelse efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget undtagen på de områder, der er nævnt i denne artikels stk. 1, litra c), d), f) og g), 
hvor Rådet træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet og de nævnte udvalg. Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af 
Europa-Parlamentet beslutte at lade fremgangsmåden i artikel 251 finde anvendelse på nærværende artikels stk. 
1, litra d), f) og g).

3. En medlemsstat kan overlade det til arbejdsmarkedets parter, efter en fælles anmodning fra disse, at 
gennemføre direktiver, der er udstedt i henhold til stk. 2.
I så tilfælde sikrer den sig, at arbejdsmarkedets parter senest på den dato, hvor et direktiv skal være gennemført 
i overensstemmelse med artikel 249, har indført de nødvendige bestemmelser ad aftalemæssig vej, idet den skal 
træffe de nødvendige foranstaltninger for på et hvilket som helst tidspunkt at være i stand til at sikre de 
resultater, der er foreskrevet i det pågældende direktiv.
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"Fællesskabet og medlemsstaterne, der er opmærksomme på de grundlæggende 
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder som bl.a. er fastlagt i den europæiske 
socialpagt undertegnet i Torino den 18. oktober 1961 og fællesskabspagten af 1989 om 
arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, har som mål 
at fremme beskæftigelsen, en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for herigennem at 
muliggøre en udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende niveau, en passende social 
beskyttelse, dialogen på arbejdsmarkedet, en udvikling af de menneskelige ressourcer, der 
skal muliggøre et varigt højt beskæftigelsesniveau, og bekæmpelse af social udstødelse.
Med henblik herpå iværksætter Fællesskabet og medlemsstaterne foranstaltninger, der tager 
hensyn til forskellene i national praksis, særlig på overenskomstområdet, samt til 
nødvendigheden af at opretholde fællesskabsøkonomiens konkurrenceevne.
De er af den opfattelse, at en sådan udvikling vil blive en følge såvel af fællesmarkedets 
virksomhed, der vil fremme en harmonisering af de sociale ordninger, som af de i denne 
traktat foreskrevne fremgangsmåder og af den indbyrdes tilnærmelse af love og administrativt 
fastsatte bestemmelser."

I betragtning af, at direktivforslaget vedrører patientrettigheder, og patienter ikke 
nødvendigvis er arbejdstagere ("patient" defineres i artikel 4, litra f) i direktivforslaget som 
"en fysisk person, der gør brug af eller ønsker at gøre brug af sundhedsydelser i en 
medlemsstat", og under henvisning til, at det foreslåede direktiv ifølge præamblen omfatter 
"følgende former for udførelse af sundhedsydelser: – brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en sundhedstjenesteyder i en anden medlemsstat for at få 
behandling);  dette kaldes patientmobilitet – levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs. levering af tjenester fra én medlemsstats område til en anden medlemsstats 
område); f.eks. telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser – en sundhedstjenesteyders faste tilstedeværelse (dvs. når en 
sundhedstjenesteyder etablerer sig i en anden medlemsstat)   og – personers midlertidige 
tilstedeværelse (dvs. sundhedsprofessionelles mobilitet, når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre ydelser)", er det ikke omfattet af artikel 136, der sigter på 
fremme af beskæftigelsen, en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for herigennem at 
muliggøre en udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende niveau, en passende social 
beskyttelse, dialogen på arbejdsmarkedet, en udvikling af de menneskelige ressourcer, der 
skal muliggøre et varigt højt beskæftigelsesniveau, og bekæmpelse af social udstødelse.
Eftersom artikel 152 allerede er blevet forkastet som retsgrundlag, kan den ikke anvendes 
sammen med artikel 137, der i sig selv ikke er egnet som retsgrundlag for direktivforslaget.

                                                                                                                                                  
4. Bestemmelser, som vedtages i henhold til denne artikel,
— anfægter ikke medlemsstaternes mulighed for at fastlægge de grundlæggende principper i deres sociale 
sikringsordninger og må ikke i væsentligt omfang berøre den økonomiske balance i disse ordninger
— er ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller indfører strengere 
beskyttelsesforanstaltninger, når de er forenelige med denne traktat.

5. Bestemmelserne i denne artikel gælder ikke for lønforhold, organisationsret, strejkeret eller ret til lockout.
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Konklusion

Det eneste mulige retsgrundlag er artikel 95 alene. Det skal imidlertid understreges, at denne 
analyse er baseret på kommissionsforslaget. Det kan blive nødvendigt at foretage en 
yderligere analyse af retsgrundlaget, hvis ændringsforslag, der vedtages under afstemningen i 
udvalget, i betydeligt omfang ændrer forslagets formål og indhold.

På mødet den 12. februar 2009 vedtog Retsudvalget (for: 8; imod: 5; hverken/eller: 1)1 at 
henstille, at forslaget til direktiv bør baseres på EF-traktatens artikel 95.

Med venlig hilsen

Giuseppe Gargani

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Alin Lucian Antochi (fungerende formand), Rainer Wieland 
(næstformand), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (næstformand), Francesco Enrico Speroni (næstformand), 
Monica Frassoni (rådgivende ordfører), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


