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Med en skrivelse av den 8 december 2017 begärde du i enlighet med artikel 39.2 i 
arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera lämpligheten hos den 
rättsliga grunden för ovannämnda kommissionsförslag.

Vid utskottssammanträdet den 15 januari 2018 behandlade utskottet detta ärende.

Den rättsliga grund som kommissionen föreslagit är artikel 194.2 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Det ändringsförslag som antogs vid omröstningen i 
ITRE-utskottet syftar till att ersätta den ovannämnda rättsliga grunden med artikel 194 i 
EUF-fördraget jämförd med artikel 191.1 i EUF-fördraget.
I – Bakgrund

I förslaget fastställs de principer enligt vilka medlemsstaterna gemensamt och kontinuerligt 
kan säkerställa att den förnybara energins andel av EU:s slutliga energianvändning når minst 
27 procent senast 2030 på ett kostnadseffektivt sätt inom de tre sektorerna el (RES-E), värme 
och kyla (RES-H&C) och transporter (RES-T).

Enligt den klimat- och energipolitiska ramen för 2030, som godkändes av Europeiska rådet i 
oktober 20141, är målet på 27 procent bindande på EU-nivå och kommer att uppnås genom de 

1 Se En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 (COM(2014)0015).
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enskilda medlemsstaternas bidrag utifrån behovet att gemensamt uppnå EU-målet. Dessutom 
möjliggör den nya ramen ett gemensamt uppnående av EU-målet utan att fördenskull hindra 
medlemsstaterna från att uppställa egna, mer ambitiösa nationella mål. Medlemsstaterna kan 
främja och stödja förnybar energi inom ramen för reglerna om statligt stöd.

Europeiska rådet har vid upprepade tillfällen uppmanat kommissionen att se över och utarbeta 
lagstiftning om bland annat förnybar energi till stöd för det överenskomna målet för 2030.1 
Europaparlamentet har också uppmanat kommissionen att lägga fram lagstiftning om förnybar 
energi och att höja ambitionsnivån ytterligare till minst 30 procent.2 

Prognoser för EU:s energisystem tyder på att medlemsstaternas och EU:s nuvarande politik, om 
ingen ny politik införs, skulle leda till en förnybar energianvändning på endast cirka 24,3 procent 
år 2030. Denna nivå är långt under det bindande EU-mål på minst 27 procent förnybar energi som 
Europeiska rådet enats om och hindrar unionen från att gemensamt fullgöra åtagandena i 2015 års 
Parisavtal. En fortsatt oförändrad politik skulle också allvarligt äventyra förverkligandet av 
unionens politiska ambition att vara världsledande inom förnybar energi. Dessutom skulle man gå 
miste om fördelarna med den trygghet som en ökad energiförsörjning från inhemska källor skulle 
erbjuda, och det skulle minska konsumenternas deltagande i energisystemet.

II – Relevanta fördragsartiklar

Följande artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ingår i avdelning XXI 
”Energi” i fördragets tredje del ”Unionens politik och inre åtgärder”, anges som rättslig grund 
för kommissionens förslag (fetstil, kursivering och understrykning tillagda): 

Artikel 194

1. Inom ramen för upprättandet av den inre marknaden och dess funktion och med hänsyn till 
kravet på att skydda och förbättra miljön ska målet för unionens politik på energiområdet 
vara att i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna

a) garantera att energimarknaden fungerar,

b) garantera energiförsörjningen i unionen,

c) främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara 
energikällor, och

d) främja sammankopplade energinät.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i fördragen, ska 
Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva 
nödvändiga åtgärder för att uppnå målen i punkt 1. Dessa åtgärder ska beslutas efter det att 

1 Europeiska rådets slutsatser av den 19–20 mars 2015, den 17–18 december 2015 och den 17–18 mars 2016.
2 Se parlamentets resolutioner om en klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 och lägesrapporten 
om förnybar energi.
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Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén har hörts.

Åtgärderna ska inte påverka en medlemsstats rätt att bestämma villkoren för utnyttjandet av 
dess energikällor, dess val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna 
struktur, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 192.2 c.

3. Med avvikelse från punkt 2 ska rådet, i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, 
med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet, föreskriva sådana åtgärder som 
avses i den punkten när de är av främst fiskal karaktär.

III – Den föreslagna rättsliga grunden

ITRE:s ändringsförslag, som granskas här, går ut på att ändra den rättsliga grunden för 
förslaget genom att stryka hänvisningen till punkt 2 i artikel 194 i EUF-fördraget, så att 
det hänvisas till artikel 194 i dess helhet, och genom att lägga till en hänvisning till 
artikel 191.1 i avdelning XX om miljö i EUF-fördraget. Den nya bestämmelsen lyder som 
följer:

Artikel 191
(f.d. artikel 174 i EG-fördraget)

1. Unionens miljöpolitik ska bidra till att följande mål uppnås:

– Att bevara, skydda och förbättra miljön.

– Att skydda människors hälsa.

– Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.

– Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem, 
särskilt för att bekämpa klimatförändringen.

2. [...]

3. [...]

4. [...]

Artikel 192 i EUF-fördraget är också relevant för denna analys och har följande lydelse 
(fetstil, kursivering och understrykning tillagda):

Artikel 192
(f.d. artikel 175 i EG-fördraget)

1. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén besluta om vilka 
åtgärder som ska vidtas av unionen för att uppnå de mål som anges i artikel 191.
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2. Med avvikelse från den beslutsordning som anges i punkt 1 och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 114 ska rådet enhälligt, i enlighet med ett särskilt 
lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén, besluta om

a) bestämmelser av främst skattekaraktär,

b) åtgärder som påverkar

– fysisk planering,

– kvantitativ förvaltning av vattenresurser eller sådana åtgärder som direkt eller indirekt 
berör tillgången till dessa resurser,

– markanvändning, med undantag av avfallshantering,

c) åtgärder som väsentligt påverkar en medlemsstats val mellan olika energikällor och den 
allmänna strukturen hos dess energiförsörjning.

Rådet får med enhällighet, på förslag av kommissionen och efter att ha hört 
Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, besluta att 
göra det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillämpligt på de områden som avses i första 
stycket.

3. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén anta allmänna 
handlingsprogram som anger de mål som ska prioriteras.

De åtgärder som behövs för att genomföra dessa program ska antas i enlighet med villkoren i 
punkt 1 eller punkt 2, beroende på det enskilda fallet.

4. [...]

5. [...]

IV – Rättspraxis

Enligt domstolens fasta rättspraxis ska ”valet av rättslig grund för en rättsakt inom 
gemenskapen […] ske utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för domstolsprövning. 
Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll”1. Val av felaktig rättslig 
grund kan därför motivera att den berörda rättsakten ogiltigförklaras. I detta sammanhang är 
en institutions önskan om ett mer aktivt deltagande vid antagandet av en viss åtgärd irrelevant 
för fastställandet av den korrekta rättsliga grunden, och irrelevant är också frågan om under 

1 Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (Allmänna tullförmåner), REG 1987, s. 1439, punkt 5; mål C-440/05, 
kommissionen mot rådet, REG 2007, s. I-9097; mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, 
REG 2009, s. I-7585,
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vilka omständigheter en åtgärd antagits eller vilket arbete som utförts i andra avseenden inom 
ramen för verksamhet som omfattas av en viss åtgärd.1 

Om bedömningen av en åtgärd visar att den har två syften eller beståndsdelar, av vilka den 
ena kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande, medan den andra endast är av 
underordnad betydelse, måste åtgärden bygga på en enda rättslig grund, nämligen den som 
krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller 
avgörande beståndsdelen.2 Om en åtgärd samtidigt har flera avsikter eller beståndsdelar som 
är oskiljaktigt förbundna med varandra, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande 
till den/de andra, måste emellertid en sådan åtgärd baseras på de motsvarande olika rättsliga 
grunderna3, om de förfaranden som anges för respektive rättslig grund inte är oförenliga med 
och inte äventyrar Europaparlamentets rättigheter4.

V – Förslagets syfte och innehåll

I skäl 1 i förslaget klargörs motivet till omarbetningen av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG 
och 2003/30/EG, nämligen att uppnå tydlighet. 

I skälen 2 och 3 upprepas att främjandet av förnybara energikällor är ett av målen för 
unionens energipolitik och behövs för att minska växthusgasutsläppen, i enlighet med 
Parisavtalet från 2015, och för att trygga energiförsörjning och teknisk innovation, vilket 
också bidrar till att minska unionens beroende av importerad gas och olja. 

I enlighet med detta fastställs i artikel 3 målet för 2030 när det gäller andelen förnybar energi i 
unionen, nämligen minst 27 procent, liksom formerna för medlemsstaternas bidrag till en 
kostnadseffektiv och flexibel minskning av växthusgasutsläppen genom inrättandet av en 
finansieringsram som underlättar investeringar i projekt för förnybar energi och genom 
användning  av finansieringsinstrument samt utbyte av bästa praxis mellan de behöriga 
nationella eller regionala myndigheterna eller organen.   

Artikel 4 handlar om stödsystem för el från förnybara energikällor och fastställer skyddsåtgärder 
för medlemsstaternas genomförande av dessa system i syfte att säkra elmarknadernas funktion 
utan någon snedvridning, i linje med reglerna om statligt stöd, och på ett transparent sätt som 
främjar klarhet för investerare och konsumenter och en effektiv kontroll.

Artikel 7 reglerar beräkningen av andelen energi från förnybara källor, medräknat en minskning 
av den högsta andelen biodrivmedel och flytande biobränslen som framställs från livsmedels- eller 
fodergrödor från och med 2012.

1 Mål C-269/97, kommissionen mot rådet, REG 2000, s. I-2257, punkt 44.
2 Mål C-137/12, kommissionen mot rådet, EU:C:2013:675, punkt 53; mål C-490/10, kommissionen mot rådet, 
EU:C:2012:525, punkt 45; mål C-155/07, parlamentet mot rådet, REG 2008, s. I-08103, punkt 34.
3 Mål C-211/01, kommissionen mot rådet, REG 2003, s. I-08913, punkt 40, mål C-178/03, kommissionen mot 
Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkterna 43–56. 
4 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25, mål C-268/94, 
Portugal mot rådet, REG 1996, s. I-6177.
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I artikel 16 fastställs ett tillståndsförfarande för projekt för förnybar energi med en utsedd 
myndighet och en maximal tidsgräns för tillståndsförfarandet, medan artikel 19 innebär en 
förändring av systemet med ursprungsgarantier, bland annat att detta utvidgas till förnybar gas och 
blir obligatoriskt för värme och kyla på producentens begäran, liksom en förbättring av de 
administrativa förfarandena genom tillämpning av CEN-standarden. 

Artiklarna 21–24 ger i) konsumenterna möjlighet till självförbrukning utan otillbörliga 
begränsningar, ii) energisamhällen möjlighet att delta på marknaden, iii) energikonsumenter 
möjlighet att sluta köpa värme/kyla från ett fjärrvärme-/fjärrkylningssystem för enskilda 
byggnader om konsumenterna kan uppnå betydligt bättre energiprestanda genom åtgärder för 
enskilda byggnader. 

Artikel 25 fastställer en skyldighet på EU-nivå för bränsleleverantörer att erbjuda en viss andel 
utsläppssnåla och förnybara bränslen, i syfte att stimulera till minskade koldioxidutsläpp och 
diversifiering av energiförsörjningen för att säkerställa ett kostnadseffektivt bidrag från denna 
sektor till de övergripande målen. Slutligen skärper artikel 26 EU:s nuvarande hållbarhetskriterier 
för bioenergi bland annat genom att utvidga deras räckvidd till biomassa och biogas för 
uppvärmning, kylning och elproduktion, medan artikel 27 klargör massbalanssystemet och 
anpassar det till att omfatta biogas framställd genom samrötning och insprutning av biometan i 
naturgasnätet.   

VI – Analys och fastställande av lämplig rättslig grund

Såsom framgår ovan är förslaget inriktat på att råda bot på osäkerheten bland investerare 
genom ett förfaringssätt där hänsyn tas till de medel- och långsiktiga målen för en utfasning 
av fossila bränslen, garantera en kostnadseffektiv utbyggnad och marknadsintegration av 
förnybar el och ett gemensamt uppnående av EU-målet för förnybar energi till 2030 och att 
utveckla potentialen för minskade koldioxidutsläpp hos avancerade biobränslen samt potentialen 
för förnybar energi inom värme- och kylsektorn.

Förnybara energikällor bidrar till att minska klimatförändringen genom minskade 
växthusgasutsläpp samt till att uppnå hållbar utveckling, skydda miljön och förbättra 
människors hälsa. Dessutom håller förnybar energi på att bli en drivkraft för inkluderande 
ekonomisk tillväxt som skapar nya arbetstillfällen och förbättrar försörjningstryggheten i hela 
Europa. Enligt domstolens rättspraxis är utvecklingen av förnybar energi ett av de mål som 
måste vara vägledande för EU:s energipolitik.1 

Sedan ikraftträdandet av Lissabonfördraget är artikel 194 i EUF-fördraget en specifik rättslig 
grund för energipolitiska åtgärder som syftar till att garantera att energimarknaden fungerar, 
trygga energiförsörjningen i unionen, främja energieffektivitet och energibesparingar samt 
utveckla nya och förnybara energikällor och främja sammankopplade energinät.

ITRE:s ändringsförslag 1 går ut på att ändra den rättsliga grunden för förslaget genom att 
stryka hänvisningen till punkt 2 i artikel 194 i EUF-fördraget, så att det hänvisas till 
artikel 194 i dess helhet, och genom att lägga till en hänvisning till artikel 191.1 i 
EUF-fördraget. Det har följande lydelse:

1 De förenade målen C-215/16, C-216/16, C-220/16 och C-221/16, Elecdey Carcelen SA m.fl. mot Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, punkt 38.
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Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionen funktionssätt, särskilt artikel 194.2,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionen funktionssätt, särskilt artiklarna 
194 och 191.1,

För det första: när det gäller användningen av artikel 194 i EUF-fördraget i sin helhet som 
rättslig grund bör det noteras att artikel 194 i punkt 2 respektive 3 innehåller två olika rättsliga 
grunder för åtgärder av olika slag. Medan punkt 3 avser åtgärder som huvudsakligen är av 
skattemässig natur, hänvisar punkt 2 till antagandet av åtgärder som är nödvändiga för att 
uppnå målen i punkt 1. Eftersom förslaget uppenbart hör till den senare kategorin av åtgärder 
behövs det en specifik hänvisning till punkt 2 i artikel 194 i EUF-fördraget som rättslig grund. 

I artikel 194 föreskrivs dessutom olika lagstiftningsförfaranden beroende på typ av åtgärd. 
Enligt artikel 194.3 i EUF-fördraget gäller ett särskilt lagstiftningsförfarande när parlamentet 
enbart hörs och enhällighet i rådet krävs för åtgärder som är av främst fiskal karaktär. Enligt 
artikel 194.2 i EUF-fördraget gäller däremot det ordinarie lagstiftningsförfarandet vid beslut 
om åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen i artikel 194.1. 

Huvudsyftet med förslaget verkar sammanfalla helt och hållet med målen för unionens politik 
på energiområdet, som anges i artikel 194.1 i EUF-fördraget. För att ange den rättsliga 
grunden på ett sätt som gör det möjligt att fastställa både vilket förfarande som är tillämpligt 
på antagandet av förslaget och vilken majoritet som krävs i rådet är det därför lämpligt att 
använda artikel 194.2 som rättslig grund för förslaget i stället för artikel 194 som helhet.

När det gäller hänvisningen till artikel 191.1 i EUF-fördraget, som föreslås läggas till den 
rättsliga grunden för förslaget, bör det understrykas att det inte rör sig om en normativ artikel. 
Den fastställer målen för EU:s miljöpolitik, liksom andra principer som unionen ska beakta 
vid utformningen av sin miljöpolitik och i samband med samarbetet med tredjeländer på 
miljöområdet. Artikeln ger inte EU-institutionerna befogenhet att anta lagstiftningsåtgärder på 
miljöområdet och kan därför inte tjäna som rättslig grund. 

Om tanken med ändringen var att lägga till en miljörelaterad rättslig grund utgör redan 
artikel 192.1 i EUF-fördraget en sådan, eftersom den föreskriver det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet för att förverkliga de mål som avses i artikel 191. Trots detta skulle 
ett tillägg av ytterligare en miljörelaterad rättslig grund till förslaget behöva motiveras. Det 
måste särskilt påvisas att förslaget har flera parallella avsikter eller beståndsdelar som är 
oskiljaktigt förbundna med varandra, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande 
till den/de andra.1 Med tanke på att det i artikel 194 görs en explicit koppling mellan 
bevarande och förbättring av miljön och utvecklingen av unionens energipolitiska mål, och 

1 Mål C-211/01, kommissionen mot rådet, REG 2003, s. I-08913, punkt 40, mål C-178/03, kommissionen mot 
Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkterna 43–56. 
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med hänsyn till syftet med och innehållet i förslaget, verkar det som om förslagets 
huvudsakliga och överordnade avsikt och beståndsdel är främjandet av energirelaterade mål. 
Om även miljöaspekterna beaktas är dessa helt klart sekundära i förhållande till huvudsyftet 
att främja energi från förnybara källor i den mening som avses i artikel 194.1 c i EUF-
fördraget. 

VII – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av analysen ovan verkar de ändringar av den rättsliga grunden för förslaget 
som ITRE-utskottets ändringsförslag syftar till, i fråga om hänvisningen till artikel 191 i 
EUF-fördraget, gälla olämpliga hänvisningar till en icke-normativ fördragsartikel som inte 
utgör ett parallellt mål med hänsyn till innehållet i och syftet med förslaget. När det gäller 
användningen av artikel 194 i EUF-fördraget i sin helhet bör strykningen av hänvisningen till 
punkt 2 inte godtas, eftersom hänvisningen till den specifika typ av lagstiftningsförfarande 
som måste följas vid antagandet av förslaget då försvinner. 

Vid sitt sammanträde den 15 januari 2018 beslutade utskottet för rättsliga frågor följaktligen, 
med 19 röster för, 0 röster emot och 0 nedlagda röster,1 att rekommendera en återgång till den 
ursprungliga rättsliga grunden i kommissionens förslag, det vill säga artikel 194.2 i 
EUF-fördraget, som den enda lämpliga rättsliga grunden med tanke på syftet med och 
innehållet i förslaget.  

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), Jean-Marie Cavada 
(vice ordförande), Mady Delvaux (vice ordförande), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 
Boutonnet, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens 
Rohde, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka; 
Antanas Guoga i enlighet med artikel 200.2 i arbetsordningen.


