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Følgende udtalelse indsættes efter begrundelsen: 

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET 

Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om 

bekæmpelse af terrorisme (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

 

I. Baggrund 

 

Den 2. februar 2015 forelagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA 

om bekæmpelse af terrorisme (COM(2015)0625 - 2015/0281(COD)).  

 

Kommissionen baserede sit forslag på artikel 83, stk. 1, og artikel 82, stk. 2, litra c), i TEUF. I 

sin begrundelse, navnlig i punkt 2, der vedrører valget af retsgrundlag og overholdelsen af 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, forklarede Kommissionen, at forslaget skal 

erstatte Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme1 og tager sigte 

på indførelse af opdateret EU-lovgivning, som fastsætter minimumsregler om definition af 

terrorhandlinger, strafbare handlinger, der har forbindelse til en terrorgruppe eller 

                                                 
1 Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3).  
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terroraktiviteter, samt straffe på dette område. Artikel 83, stk. 1, udgjorde derfor et passende 

retsgrundlag for forslaget. 

 

Da forslaget indeholder bestemmelser om ofrenes rettigheder, fandt Kommissionen 

oprindelig, at det også skulle baseres på artikel 82, stk. 2, litra c), hvorefter Europa-

Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure kan fastsætte 

minimumsregler vedrørende kriminalitetsofres rettigheder, i den udstrækning det er 

nødvendigt for at lette den gensidige anerkendelse af domme og retsafgørelser samt det 

politimæssige og retlige samarbejde i straffesager med en grænseoverskridende dimension.  

 

Ifølge Deres skrivelse blev de tre institutioner enige om at fjerne artikel 82, stk. 2, litra c), i 

TEUF som retsgrundlag for forslaget under de interinstitutionelle forhandlinger. Denne 

ændring blev begrundet under henvisning til retspraksis ved Den Europæiske Unions 

Domstol, hvoraf det fremgår, at hvis en retsakt har et dobbelt formål eller består af to led, og 

det ene af disse formål eller disse led kan bestemmes som det primære eller fremherskende, 

mens det andet kun er sekundært, skal retsakten have et enkelt retsgrundlag, nemlig det, der 

kræves af det primære eller fremherskende formål eller led. 

 

Institutionerne fandt, at det fremherskende led i denne sag var fastsættelsen af 

minimumsregler vedrørende definitionen af og straffene for terrorisme, og at medtagelsen af 

ofres rettigheder i direktivet var af ren accessorisk karakter. De besluttede derfor at slette 

artikel 82, stk. 2, litra c), fra retsgrundlaget for forslaget.     

 

Den 8. december 2016 stemte Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender om den tekst, institutionerne var blevet enige om under de interinstitutionelle 

forhandlinger. Afstemningen på plenarmødet er berammet til den 15. februar 2017.  

  

II. Relevante artikler i traktaten  

 

Artikel 82, stk. 2, i TEUF har følgende ordlyd: 

 

Artikel 82 

(tidl. artikel 31 i TEU) 

(...) 

 

2. I den udstrækning det er nødvendigt for at lette den gensidige anerkendelse af domme og 

retsafgørelser samt det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager med en 

grænseoverskridende dimension, kan Europa-Parlamentet og Rådet fastsætte minimumsregler 

ved direktiver efter den almindelige lovgivningsprocedure. Disse minimumsregler tager 

hensyn til forskellene mellem medlemsstaternes retstraditioner og retssystemer. 

 

Reglerne vedrører: 

(...)  

 

c) kriminalitetsofres rettigheder 

(...) 

 

 

Artikel 83, stk. 1, i TEUF har følgende ordlyd: 
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Artikel 83 

(tidl. artikel 31 i TEU) 

 

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan ved direktiv efter den almindelige lovgivnings-

procedure fastsætte minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt 

for straffene herfor på områder med kriminalitet af særlig grov karakter, der har en 

grænseoverskridende dimension som følge af overtrædelsernes karakter eller konsekvenser 

eller af et særligt behov for at bekæmpe dem på fælles grundlag. 

 

Der er tale om følgende kriminalitetsområder: terrorisme, menneskehandel og seksuel 

udnyttelse af kvinder og børn, ulovlig narkotikahandel, ulovlig våbenhandel, hvidvaskning af 

penge, korruption, forfalskning af betalingsmidler, edb-kriminalitet og organiseret 

kriminalitet. 

(...) 

 

III. Retspraksis vedrørende retsgrundlaget 

 

Valget af retsgrundlaget er vigtigt, da Unionen konstitutionelt bygger på princippet om 

kompetencetildeling, og dets institutioner kun kan handle i overensstemmelse med det 

mandat, de har fået tildelt i henhold til traktaten1. Valget af et retsgrundlag er derfor ikke 

diskretionært.  

 

Der fremgår visse principper af Domstolens praksis angående valget af retsgrundlag.  For det 

første har valget af den rette hjemmel forfatningsretlig betydning i betragtning af 

konsekvenserne af retsgrundlaget for den materielle kompetence og proceduren2. For det 

andet skal valget af hjemmel for en EU-retsakt foretages på grundlag af objektive forhold, 

som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og 

indhold3. Det er uden betydning, om en institution ønsker at deltage mere indgående i 

vedtagelsen af en given retsakt, hvilket arbejde der i øvrigt er udført inden for det område, den 

pågældende retsakt henhører under, eller hvilken sammenhæng udstedelsen af retsakten 

indgår i4. 

 

Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres5. 

 

En retsakt skal i princippet kun have ét retsgrundlag. En retsakt kan kun undtagelsesvis 

baseres på flere retsgrundlag6. Der kan dog anvendes et dobbelt retsgrundlag, hvis der med en 

retsakt samtidig forfølges flere formål, eller 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 

                                                 
1 Udtalelse 2/00 af 6. december 2001, Cartagenaprotokollen, EU:C:2001:664, præmis 3; udtalelse 1/08 af 30. 

november 2009, almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser, EU:C:2009:739, præmis 110.  
2Udtalelse 2/00 af 6. december 2001, Cartagenaprotokollen, EU:C:2001:664, præmis 5; udtalelse 1/08 af 30. 

november 2009, almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser, EU:C:2009:739, præmis 110. 
3 Jf. bl.a. dom af 25. februar 1999, Europa-Parlamentet mod Rådet, forenede sager C-164/97 og C-165/97, 

EU:C:1999:99, præmis 16; dom af 30. januar 2001, Spanien mod Rådet, sag C-36/98, EU:C:2001:64, præmis 

59; dom af 12. december 2002, Kommissionen mod Rådet, sag C-281/01, EU:C:2002:761, præmis 33-49; dom 

af 29. april 2004, Kommissionen mod Rådet, sag C-338/01, EU:C:2004:253, præmis 55. 
4 Jf. dom af 4. april 2000, Kommissionen mod Rådet, sag C-269/97, EU:C:2000:183, præmis 44.  
5 Udtalelse 2/00 af 6. december 2001, Cartagenaprotokollen, EU:C:2001:664, præmis 5. 
6 Sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, EU:C:2009:518, præmis 47 og den deri nævnte 

retspraksis.  
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det andet1. Hvis en gennemgang af en retsakt viser, at den har et dobbelt formål, eller at den 

består af to led, og det ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende, 

mens det andet kun er sekundært, skal retsakten have en enkelt hjemmel, nemlig den, der 

kræves af det primære eller fremherskende formål eller led2. Derudover må de procedurer, der 

er fastsat i de enkelte retsgrundlag for vedtagelsen af den pågældende retsakt, ikke være 

uforenelige med hinanden3.  

 

IV. Formålet med og indholdet af den foreslåede forordning  

 

I henhold til artikel 1 i forslaget, som ændret af institutionerne under deres uformelle 

forhandlinger, er genstanden for forslaget fastsættelse af "minimumsregler vedrørende 

definitionen af strafbare handlinger og straffe i forbindelse med terrorhandlinger, strafbare 

handlinger med forbindelse til en terrorgruppe og strafbare handlinger med forbindelse til 

terroraktiviteter samt foranstaltninger til beskyttelse og støtte af og til bistand for ofre for 

terror." (Fremhævelse tilføjet).  

 

Terrortruslen er vokset dramatisk og har udviklet sig siden vedtagelsen af Rådets 

rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme, især i de seneste år. De 

internationale og regionale organisationer har ikke forholdt sig passive over for dette 

fænomen og har udstedt nye standarder i form af resolutioner, konventioner og anbefalinger 

med henblik på at bekæmpe terrorisme mere effektivt. Med henblik på at gennemføre de 

forpligtelser, der følger af disse instrumenter, fandt Kommissionen det nødvendigt at revidere 

Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme. Det foreliggende 

forslag tager sigte på at erstatte Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA med et nyt direktiv, der 

skal tilpasse EU's lovgivning om definition af strafbare handlinger med forbindelse til 

terroraktiviteter til de seneste internationale standarder og forpligtelser.  

 

Disse internationale standarder og forpligtelser skal navnlig findes i FN's Sikkerhedsråds 

resolution 2178(2014) om trusler mod den internationale fred og sikkerhed som følge af 

terrorhandlinger, der blev vedtaget den 24. september 20144, i tillægsprotokollen af 22. 

oktober 20155 til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme6, og i den 

reviderede fortolkningsnote til anbefaling 5 om den strafbare handling finansiering af 

terrorisme fra Den Finansielle Aktionsgruppes (FATF) anbefalinger fra 2012 om finansiering 

af terror7. I den reviderede fortolkningsnote tydeliggøres det nu, på baggrund af FN's 

Sikkerhedsråds resolution 2178(2014), at det med anbefaling 5 kræves, at landene 

kriminaliserer finansiering af udlandsrejser for personer, der rejser til et andet land end det, 

                                                 
1 Sag C-411/06, ibid. Jf. også sag C-43/12, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, EU:C:2014:298, præmis 

30 og den deri nævnte retspraksis.  
2 Sag C-137/12, Kommissionen mod Rådet, EU:C:2013:675, præmis 53; sag C-411/06, Kommissionen mod 

Parlamentet og Rådet, EU:C:2009:518, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis; sag C-490/10, Parlamentet 

mod Rådet, EU:C:2012:525, præmis 45; sag C-155/07, Parlamentet mod Rådet, EU:C:2008:605, præmis 34. 
3 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet ("titandioxid"), EU:C:1991:244, præmis 17-25. 
4 http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
5 Treaty No.217: Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism - 

Riga, 22.X.2015 - https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217. EU undertegnede 

tillægsprotokollen og konventionen den 22. oktober 2015.  
6 Treaty No. 196: Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism - Warsaw, 16.V.2005 - 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196 
7 Hvad angår FATF's anbefalinger og den dertil knyttede fortolkningsnote, se: http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandth

efinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 
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hvor de har deres bopæl eller er statsborgere, med det formål at udføre, planlægge, forberede 

eller deltage i terrorhandlinger eller varetage eller modtage oplæring i terror. 

 

Størstedelen af den aftalte tekst vedrører faktisk harmonisering af definitionen af strafbare 

handlinger og sanktioner for fysiske personer (artikel 2-16) og ansvar og straffe for juridiske 

personer (artiklerne 17 og 18).  

 

Artikel 2 vedrører definitioner af relevans for de efterfølgende bestemmelser. Ved forslagets 

artikel 3 fastsættes det, hvilke strafbare handlinger der bør anses for at være terrorhandlinger i 

medlemsstaterne. Artikel 4 drejer sig om strafbare handlinger med forbindelse til en 

terrorgruppe og pålægger medlemsstaterne at kriminalisere ledelse af eller deltagelse i en 

terrorgruppes aktiviteter med viden om, at denne deltagelse vil bidrage til terrorgruppens 

kriminelle aktiviteter. Artikel 5 definerer forbrydelsen offentlig opfordring til at begå en 

terrorhandling. Artikel 6 forbyder rekruttering af personer til at gennemføre eller bidrage til at 

gennemføre en terrorhandling eller slutte sig til en sammenslutning eller en gruppe med dette 

formål.  Forslagets artikel 7 kriminaliserer varetagelse af oplæring i terror. Artikel 8 gør det 

kriminelt at modtage oplæring i terror, og artikel 9 kriminaliserer udlandsrejse med terror for 

øje. I artikel 10 stilles der krav til medlemsstaterne om at kriminalisere adfærd, der muliggør 

rejse med terror for øje. Artikel 11 pålægger medlemsstaterne at kriminalisere tilvejebringelse 

af midler til finansiering af terrorhandlinger og lovovertrædelser med forbindelse til 

terrorgrupper eller terroraktiviteter. Artikel 12 omhandler andre lovovertrædelser i tilknytning 

til terroraktiviteter såsom kvalificeret tyveri, afpresning, forfalskning eller benyttelse af 

forfalskede dokumenter med terror for øje. Artikel 13-23 opstiller generelle bestemmelser 

vedrørende de straffelovsovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3-12, herunder straffe for 

fysiske personer (artikel 15), formildende omstændigheder (artikel 16), ansvar og straffe for 

juridiske personer (artikel 17 og 18), straffemyndighed og retsforfølgning med hensyn til de 

lovovertrædelser, der er omhandlet i forslaget (artikel 19), efterforskningsmetoder og 

beslaglæggelse (artikel 20), forholdsregler mod offentlige opfordringer til terror online 

(artikel 21), ændringer til Rådets afgørelse 2005/671/RIA af 20. september 2005 om 

udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger1 (artikel 22) og respekt 

for de grundlæggende rettigheder og friheder (artikel 23). Artikel 27-31 fastsætter de 

afsluttende bestemmelser vedrørende erstatning af rammeafgørelse 2002/475/RIA om 

bekæmpelse af terrorisme (artikel 27), gennemførelse i national ret (artikel 28), 

Kommissionens rapporteringspligter (artikel 29), ikrafttræden (artikel 30) og adressater 

(artikel 31).  

 

Disse bestemmelser er opdelt på fire af forslagets i alt seks afsnit: Afsnit I — Genstand og 

definitioner, Afsnit II — Terrorhandlinger og strafbare handlinger med forbindelse til en 

terrorgruppe, Afsnit III — Strafbare handlinger med forbindelse til terroraktiviteter, Afsnit IV 

— Generelle bestemmelser om terrorhandlinger, strafbare handlinger med forbindelse til en 

terrorgruppe og strafbare handlinger med forbindelse til terroraktiviteter. Afsnit VI indeholder 

de afsluttende bestemmelser, der går igen i alle direktiver.  

 

Forslaget søger foruden de ovennævnte elementer også at opstille foranstaltninger til 

beskyttelse af og støtte for hjælp til ofre for terrorisme, der er samlet i afsnit V. Artikel 24-26 

og de tilhørende betragtninger omhandler dette aspekt.  

 

Artikel 24 pålægger medlemsstaterne at sikre, at undersøgelser eller retsforfølgning i 

                                                 
1 EUT L 253 af 29.9.2005, s. 22.   
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forbindelse med strafbare handlinger, der er omfattet af direktivet, ikke afhænger af, om et 

terroroffer eller en anden person, der er offer for den strafbare handling, indgiver anmeldelse 

eller fremsætter anklage, og at sikre øjeblikkelig adgang til hjælpetjenester, der tager hånd om 

terrorofres særlige behov, i overensstemmelse med de mekanismer og protokoller, der gælder 

inden for rammerne af de nationale beredskabsstrukturer. Der fastsættes også bestemmelser 

om, at der skal være fyldestgørende lægehjælp og retshjælp til rådighed for ofre for 

terrorhandlinger. Artikel 25 pålægger medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til 

beskyttelse af ofre for terrorhandlinger og disses pårørende. Artikel 26 fastsætter rettigheder 

for terrorofre med bopæl i en anden medlemsstat.  

 

Det skal bemærkes, at der i disse bestemmelser og særligt i artikel 24 og 25 henvises hyppigt 

og nærmest systematisk til direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for 

kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse1. Disse henvisninger optræder nu 

i den aftalte tekst som resultat af de interinstitutionelle forhandlinger.    

 

V. Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag  

 

Det fremgår af ovenstående gennemgang af forslagets formål og indhold, at bekæmpelse af 

terrorisme gennem harmonisering af strafferetten klart er et fremherskende led i denne retsakt, 

og at anvendelse af artikel 83, stk. 1, i TEUF som retsgrundlag derfor er fuldt berettiget.  

 

Det bør derfor vurderes, hvorvidt formålet med og indholdet af de enkelte bestemmelser 

vedrørende beskyttelse, støtte og rettigheder for terrorofre (artikel 24-26 i forslaget) er 

ligeværdige eller også er fremherskende led i retsakten, således at de gør det nødvendigt at 

medtage artikel 82, stk. 2, litra c), i TEUF som retsgrundlag, eller om de tværtimod kan anses 

for kun at være sekundære, hvilket ville gøre det berettiget at lade denne artikel udgå som 

retsgrundlag.   

 

Det bør i denne forbindelse bemærkes, at den komparative analyse af artikel 24-26 i den 

aftalte tekst og direktiv 2012/29/EU viser, at den aftalte tekst i vid udstrækning bygger på 

eksisterende bestemmelser og mekanismer, uden at der foretages væsentlige ændringer af de 

eksisterende regler. Den medvirker fortrinsvist til at gøre terrorofres specifikke behov mere 

synlige.  

 

Kun tre ud af i alt 31 artikler omhandler ofres rettigheder, og hver af disse bestemmelser – og 

de tilhørende betragtninger – fremhæver, at der tages hånd om specifikke behov, nemlig 

behovene hos ofre for de straffelovsovertrædelser, der er defineret i tekstens hoveddel. Der 

tages under alle omstændigheder hånd om disse behov på grundlag af de eksisterende regler 

og med mekanismer, der allerede er etableret ved direktiv 2012/29/EU.  

 

Direktiv 2012/29/EU fremstår som den retsakt, der fastlægger de generelle regler for 

beskyttelse, støtte og rettigheder, hvad angår terrorofre. Direktiv 2012/29 er baseret på artikel 

82, stk. 2, i TEUF. Bestemmelserne i artikel 24-26 i forslaget har til hensigt at 

fuldstændiggøre de pågældende regler. Det hedder i artikel 24, stk. 7, i den aftalte tekst, at 

"[d]ette direktiv anvendes som et supplement til og berører ikke foranstaltninger, der er fastsat 

ved direktiv 2012/29/EU". 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for 

kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 

2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2002, s. 57) 
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En udførlig analyse af disse bestemmelser og de tilhørende betragtninger bekræfter dette. 

Forslaget berører ikke definitionen af "offer" som fastsat i artikel 2 i direktiv 2012/29/EU. I 

artikel 24, stk. 1, gentages det princip, som allerede er fastsat i betragtning 40 i direktiv 

2012/29/EU (retsforfølgelse for straffelovsovertrædelser ex officio). Stk. 2 vedrører 

støttetjenester, der allerede er etableret i henhold til direktiv 2012/29/EU, og gør det klart, at 

der kan ydes specialiseret støtte af "eksisterende enheder". Artikel 24, stk. 3 og 4, bygger i vid 

udstrækning videre på kapitel 2 i direktiv 2012/29/EU om "Information og støtte". Stk. 4 

afspejler endvidere artikel 26 i direktiv 2012/29/EU om samarbejde og koordinering af 

tjenester. Artikel 24, stk. 5, vedrører lægehjælp til ofre for terrorangreb, og det fremhæves 

heri, at denne hjælp bør ydes "i overensstemmelse med deres nationale sundhedssystem". 

Betragtning 38 og artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2012/29/EU omhandler allerede 

spørgsmålet om lægehjælp til ofre. Artikel 24, stk. 6, henviser til retshjælp, som ofre skal 

have adgang til "i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2012/29/EU". Artikel 25 

vedrører foranstaltninger til beskyttelse af ofre for terrorisme, der bør være tilgængelige "i 

overensstemmelse med direktiv 2012/29/EU". Artikel 26 omhandler rettigheder for terrorofre 

med bopæl i en anden medlemsstat. Artikel 17 i direktiv 2012/29/EU har også titlen 

"Rettigheder for ofre med bopæl i en anden medlemsstat" og indeholder lignende 

bestemmelser. 

 

Retsakten indeholder forskellige andre bestemmelser om blandt andet efterforskningsmetoder 

og beslaglæggelse, udveksling af oplysninger, foranstaltninger vedrørende online-indhold 

såvel som bistand og beskyttelse af ofre. Disse bestemmelser synes dog ikke at forfølge et 

selvstændigt sui generis-mål. De synes snarere at forstærke og støtte den fremherskende del 

med henblik på at opstille et altomfattende modtræk mod det grove overgreb på 

grundlæggende værdier, som terroren udgør. 

 

Selv om det i princippet ville være muligt at tilføje artikel 82, stk. 2, litra c), i TEUF, som 

retsgrundlag for det foreliggende forslag, vedrører denne bestemmelse således, i lyset af 

evalueringen af formålet med og indholdet af forslaget i dets nuværende affattelse, ikke et 

fremherskende eller et ligeværdigt formål eller led. Denne evaluering fører også til den 

konklusion, at bestemmelserne i den aftalte tekst vedrørende ofres rettigheder ikke bør anses 

for at forfølge et separat, selvstændigt mål. De bør heller ikke anses for sekundære i relation 

til det primære mål. Derfor synes de kriterier, der er fastsat i Domstolens praksis for det 

ekstraordinære tilfælde, hvor en retsakt kan baseres på forskellige tilsvarende retsgrundlag, 

ikke nødvendigvis at være opfyldt. 

 

Det er derfor tilrådeligt at antage, at bestemmelserne om ofrenes rettigheder muligvis er 

accessoriske i forhold til retsaktens fremherskende led, som er at sikre et højt niveau af 

sikkerhed gennem harmonisering af materielle strafferetlige bestemmelser, og at det derfor 

muligvis er unødvendigt at medtage artikel 82, stk. 2, litra c), i TEUF som retsgrundlag for 

forslaget, hvorfor det er berettiget at lade det udgå.  

 

 

VI. Konklusion og anbefaling 

 

I lyset af ovenstående kan det konkluderes, at artikel 83, stk. 1, i TEUF kan anses for det 

korrekte retsgrundlag for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse 

af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af 

terrorisme, eftersom bekæmpelse af terrorisme gennem harmonisering af strafferetten klart er 
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retsaktens fremherskende led. 

 

På mødet den 31. januar 2017 vedtog Retsudvalget  (for: 18; imod: 2; hverken/eller: 2)1 

således, at det vil være muligt at slette artikel 82, stk. 2, litra c), som retsgrundlag for 

forslaget, eftersom bestemmelsen, i lyset af evalueringen af formålet med og indholdet af 

forslaget i dets nuværende affattelse, ikke vedrører et fremherskende eller et ligeværdigt 

formål eller led.  

(Vedrører alle sprogudgaver.) 

                                                 
1 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand)), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(næstformand), Jean-Marie Cavada (ordfører), Mady Delvaux (næstformand), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel 

Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles 

Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel 

Voss, Tadeusz Zwiefka. 


