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Med skrivelse af 29. januar 2019 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 
holdbarheden af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. 
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forretningsordenens artikel 39, stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 18. februar 2019.

I - Baggrund

Det omhandlede forslag til forordning har til formål at sikre, at alle medlemsstater tager 
passende værktøjer i brug med henblik på at forebygge, forberede sig på og styre elkriser, der 
ofte får grænseoverskridende virkninger, da elektricitetssystemerne er indbyrdes forbundne, 
og at forbedre det indre elmarkeds funktion.
 
Med henblik på at nå dette mål foreslås det, at medlemsstaterne samarbejder med hinanden 
for at forebygge og styre krisesituationer, navnlig ved at fastsætte fælles metoder for 
vurdering af risici, muliggøre større sammenlignelighed og gennemsigtighed i 
forberedelsesfasen og under elkriser og ved at sikre, at der selv under kriser leveres 
elektricitet til dem, der har størst behov. 

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag er artikel 194 i TEUF, der fastlægger 
retsgrundlaget for energipolitikken; under de interinstitutionelle forhandlinger blev det 
imidlertid anset for nødvendigt at indsætte en henvisning til stk. 2 i førnævnte artikel, 
hvorefter foranstaltningerne fastsættes i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure. 

Formanden for Udvalget om Industri, Forskning og Energi, der er ansvarligt for forslaget til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse 
af direktiv 2005/89/EF (2016/0377 (COD)), har derfor anmodet Retsudvalget om at 
kontrollere retsgrundlagene for forslaget og nærmere bestemt relevansen af den foreslåede 
tilføjelse, jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 2.

II - Relevante artikler i traktaten

Følgende artikel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under afsnit XXI om 
"Energi", er angivet som retsgrundlag i Kommissionens forslag (fremhævelser tilføjet): 
 

Artikel 194 i TEUF
 
1. Som led i det indre markeds oprettelse og funktion og under hensyn til kravet om at bevare 
og forbedre miljøet sigter Unionens politik på energiområdet mod i en ånd af solidaritet 
mellem medlemsstaterne: 
a) at sikre energimarkedets funktion 
b) at sikre energiforsyningssikkerheden i Unionen 
c) at fremme energieffektivitet og energibesparelser samt udvikling af nye og vedvarende 
energikilder og 
d) at fremme sammenkobling af energinet. 
 
2. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at nå de mål, der er nævnt i stk. 1, dog således at 
anvendelsen af andre bestemmelser i traktaterne ikke berøres herved. Disse foranstaltninger 
vedtages efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. De berører 
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ikke en medlemsstats ret til at fastsætte betingelserne for udnyttelsen af dens 
energiressourcer, dens valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning 
af dens energiforsyning, jf. dog artikel 192, stk. 2, litra c). 
 
3. Uanset stk. 2 fastsætter Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure med enstemmighed og 
efter høring af Europa-Parlamentet de deri nævnte foranstaltninger, hvis de er af 
hovedsagelig fiskal karakter.

III - EU-Domstolens retspraksis vedrørende valg af retsgrundlag

Det fremgår af Domstolens faste retspraksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt 
skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en 
domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold1. Vælges en forkert hjemmel, vil 
den pågældende retsakt derfor kunne annulleres. Det er særlig vigtigt med præcision i 
angivelsen af retsgrundlaget i det foreliggende tilfælde, da der i stk. 2 og 3 i artikel 194 
henholdsvis henvises til den almindelige lovgivningsprocedure og til en særlig 
lovgivningsprocedure med enstemmighed i Rådet.
 
IV - Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag under hensyn til forslagets 
formål og indhold, Parlamentets mandat og Rådets mandat

Formålet med dette forslag til forordning er at fastsætte fælles regler om forebyggelse af 
kriser med henblik på at beskytte forsyningssikkerheden ved at give værktøjer til sikring af 
grænseoverskridende samarbejde, idet det kræves, at medlemsstaterne samarbejder på 
regionalt niveau i en solidarisk ånd. 
Forslaget indeholder også foranstaltninger til at forebygge, forberede sig på og styre elkriser 
med henblik på at sikre, at der leveres elektricitet der, hvor behovet er størst. Det opstiller 
også en ramme for en mere effektiv overvågning af forsyningssikkerheden i Europa via 
elektricitetskoordinationsgruppen. Dette bør resultere i bedre risikoberedskab til lavere 
omkostninger. Det bør ligeledes styrke det indre energimarked ved at øge tilliden rundt 
omkring i medlemsstaterne og udelukke uhensigtsmæssige offentlige indgreb i 
krisesituationer, navnlig ved at undgå utidig indskrænkning af grænseoverskridende strømme. 

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden udgør artikel 194 i TEUF et specifikt retsgrundlag for 
energipolitiske foranstaltninger, der sigter mod at sikre energimarkedets funktion, at sikre 
energiforsyningssikkerheden i Unionen, at fremme energieffektivitet og energibesparelser 
samt udvikling af nye og vedvarende energikilder og at fremme sammenkobling af energinet. 

Hovedformålet med forslaget synes udelukkende at falde ind under Unionens energipolitiske 
mål fastsat i artikel 194, stk. 1, i TEUF.

Den aftalte ændring af retsgrundlaget ændrer ikke i væsentlig grad det grundlag, som 
Kommissionen har valgt til sit forslag, men den gør valget af retsgrundlag mere præcist ved at 
specificere det relevante stykke i artikel 194 i TEUF, som de to lovgivere vil basere sig på.

Artikel 194 i TEUF indeholder nemlig i stk. 2 og 3 to forskellige retsgrundlag for 

1 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 014393, præmis 5; sag 
C-440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097; sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 
Rådet, Sml. 2009 I, s. 07585.
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foranstaltninger af forskellig karakter. Mens der i stk. 3 henvises til foranstaltninger, som 
hovedsageligt er af fiskal karakter, henvises der i stk. 2 til vedtagelse af foranstaltninger, der 
er nødvendige for at nå de mål, der er nævnt i stk. 1, og som bl.a. omfatter 
forsyningssikkerheden. Det er endvidere vigtigt at bemærke, at artikel 194 i TEUF fastsætter 
forskellige lovgivningsprocedurer afhængigt af en foranstaltnings karakter. 

V - Konklusion og henstilling

I lyset af ovenstående bør det konkluderes, at det med henblik på at angive retsgrundlaget på 
en måde, der gør det muligt at bestemme, hvilken procedure der skal anvendes i forbindelse 
med vedtagelsen af forslaget, er relevant at anvende artikel 194, stk. 2, som retsgrundlag for 
forslaget.

Denne analyse af retsgrundlaget er baseret på den foreløbige aftale, der blev indgået under de 
interinstitutionelle forhandlinger om forslaget og godkendt af Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi den 23. januar 2019.

På mødet den 18. februar 2019 vedtog Retsudvalget således enstemmigt2, med 17 stemmer 
for, at en specifik henvisning til stk. 2 i artikel 194 i TEUF i retsgrundlaget er relevant, og at 
artikel 194, stk. 2, i TEUF bør bekræftes som retsgrundlaget for forslaget. 

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

(Vedrører alle sprogudgaver.)

2 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 
(næstformand), Gilles Lebreton (ordfører for udtalelse), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, 
Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, 
Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


