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Med skrivelse af 29. maj 2008 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om holdbarheden 
af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 35, 
stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 26. juni 2008.

Ifølge Deres skrivelse ønskes det med et ændringsforslag fra Deres udvalgs ordfører at slette 
artikel 95, således at EF-traktatens artikel 175, stk. 1, bliver det eneste retsgrundlag. 
Ordføreren begrunder sit ændringsforslag med, at et dobbelt grundlag er forbeholdt de 
ekstreme tilfælde, hvor flere mål er lige vigtige. Det vigtigste formål med det foreslåede 
direktiv er miljøbeskyttelse, og det nuværende direktiv om energi fra vedvarende kilder og 
direktivet om biobrændstoffer er ligeledes vedtaget i henhold til artikel 175, stk. 1. Endvidere 
er målet med bestemmelser om biobrændstoffer ifølge ordføreren ikke primært at fremme 
handel – eftersom de foreskrevne standarder langt fra er harmoniserede – men at definere 
kriterier for bæredygtighed.

Retsgrundlag

Alle fællesskabsretsakter skal have retsgrundlag i traktaten (eller i en anden retsakt, som de 
skal implementere). Retsgrundlaget definerer Fællesskabets materielle kompetence og 
præciserer, hvordan denne kompetence skal udøves, ved at angive de(t) retlige instrument(er), 
der kan anvendes, samt beslutningsproceduren.
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Ifølge Domstolen er valget af retsgrundlag ikke subjektivt, men skal "ske på grundlag af 
objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol"1, såsom den 
pågældende foranstaltnings formål og indhold2. Desuden skal en foranstaltnings hovedformål 
være den afgørende faktor ved valget3.

Ifølge Domstolens praksis er 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 traktatartikel4.

Der skal kun anvendes flere retsgrundlag, når en foranstaltning har flere målsætninger på 
samme tid, som hænger uløseligt sammen, uden at den ene af dem kan siges at være sekundær 
og indirekte i forhold til den anden5.

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag

Kommissionen foreslår at benytte to retsgrundlag, nemlig artikel 175, stk. 16 og artikel 951. 

                                               
1 Sag 45/86, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1987, s. 1439, præmis 5.
2 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1991 I, s. 287, præmis 10.
3 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001 I, s. 7079, præmis 27.
4 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001 I, s. 7079, præmis 27-28, og sag C-
491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd og Imperial Tobacco Ltd, Sml. 2002 I, s. 11453, præmis 
93-94.
5 Se f.eks. sag 165/87, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1988, s. 5545, præmis 11. Se også Lenaerts og Van 
Nuffel (ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, London, 5-013.
6 Artikel 175
1. Rådet træffer efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, der skal iværksættes af Fællesskabet med henblik
på at gennemføre de mål, der er anført i artikel 174.
2. Uanset den i stk. 1 nævnte fremgangsmåde for beslutningstagning og med forbehold af artikel 95
vedtager Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
a) bestemmelser af hovedsagelig fiskal karakter
b) foranstaltninger, der berører
— fysisk planlægning
— kvantitativ forvaltning af vandressourcerne, eller som direkte eller indirekte berører disse
ressourcers disponibilitet
— arealanvendelse, bortset fra affaldshåndtering
c) foranstaltninger, der i væsentlig grad berører en medlemsstats valg mellem forskellige energikilder
og den generelle sammensætning af dens energiforsyning.
Rådet kan på betingelserne i første afsnit fastlægge de i dette stykke nævnte spørgsmål, om hvilke der
skal træffes afgørelse med kvalificeret flertal.
3. På andre områder vedtager Rådet efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget generelle handlingsprogrammer for prioriterede mål,
som skal virkeliggøres.
Rådet vedtager på betingelserne i stk. 1 eller efter omstændighederne stk. 2 de nødvendige foranstaltninger
for disse programmers iværksættelse.
4. Med forbehold af visse foranstaltninger af fællesskabskarakter finansieres og gennemføres miljøpolitikken
af medlemsstaterne.
5. Med forbehold af princippet om, at forureneren betaler, fastsætter Rådet, såfremt en foranstaltning,
der bygger på bestemmelserne i stk. 1, indebærer udgifter, der skønnes uforholdsmæssigt store for
en medlemsstats offentlige myndigheder, i den retsakt, hvorved pågældende foranstaltning vedtages,
passende bestemmelser i form af:
—undtagelser af midlertidig karakter og/eller
—finansiel støtte fra den Samhørighedsfond, der er oprettet i henhold til artikel 161.
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Artikel 174
1. Fællesskabets politik på miljøområdet skal bidrage til forfølgelse af nedennævnte mål:
— bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten
— beskyttelse af menneskers sundhed
— en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne
— fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer.
2. Fællesskabets politik på miljøområdet tager sigte på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen
til de forskelligartede forhold, der gør sig gældende i de forskellige områder i Fællesskabet. Den bygger
på forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for
miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler.
I den forbindelse omfatter de harmoniseringsforanstaltninger, der skal iværksættes for at opfylde 
miljøbeskyttelseskravene,
i relevante tilfælde en beskyttelsesklausul, der giver medlemsstaterne bemyndigelse til
af ikke-økonomiske miljøhensyn at træffe foreløbige foranstaltninger, der underkastes en 
fællesskabskontrolprocedure.
3. Ved udarbejdelsen af Fællesskabets politik på miljøområdet tages der hensyn til:
— eksisterende videnskabelige og tekniske data
— de miljømæssige forhold i de forskellige områder i Fællesskabet
— fordele og ulemper ved foranstaltningens gennemførelse eller undladelse af at gennemføre den
—den økonomiske og sociale udvikling i Fællesskabet som helhed og den afbalancerede udvikling i
dets områder.
4. Inden for rammerne af deres respektive beføjelse samarbejder Fællesskabet og medlemsstaterne med 
tredjelande og med de kompetente internationale organisationer. De nærmere bestemmelser vedrørende 
samarbejdet, for så vidt angår Fællesskabet, kan nedfældes i aftaler mellem dette og de pågældende 
tredjeparter, idet disse aftaler forhandles og indgås i overensstemmelse med artikel 300.
Det foregående afsnit berører ikke medlemsstaternes kompetence til at forhandle i internationale organer og 
indgå internationale aftaler.
1 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. 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.
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Dens usædvanligt lange begrundelse for at benytte dette dobbelte retsgrundlag lyder således:

"Forslaget udarbejdes på grundlag af artikel 175, stk. 1, i traktaten sammenholdt med artikel 
95. Selv om det er bedst kun at have ét retsgrundlag, er der enighed om, at et dobbelt 
retsgrundlag er hensigtsmæssigt, hvis en foranstaltning indeholder bestemmelser baseret på 
forskellige dele af traktaten. Begge retsgrundlag medfører den fælles beslutningsprocedure.

Størstedelen af forslaget er omfattet af artikel 175, stk. 1 (miljø). Artiklen giver Fællesskabet 
beføjelse til at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed og 
udnytte naturressourcerne på en forsigtig og rationel måde. Direktivet tilstræber disse mål.

Men i forslagets artikel 15, 16 og 17 pålægges medlemsstaterne bindende forpligtelser, for så 
vidt angår biobrændstoffers og andre flydende biobrændslers bæredygtighed. Selv om 
bæredygtighedskriterierne i sig selv har til formål at beskytte miljøet, forhindrer direktivet 
også medlemsstaterne i at vedtage visse foranstaltninger, som kunne stå i vejen for handlen 
med biobrændstoffer eller råvarer. Direktivet tilstræber således en fuldstændig harmonisering 
af bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer for at sikre, at de kriterier, som de enkelte 
medlemsstater vedtager, ikke udgør en hindring for handlen mellem medlemsstaterne. Denne 
del af direktivet har derfor primært det indre marked for øje. Denne vurdering ændres ikke af 
det forhold, at miljøbeskyttelse også er et vigtigt mål, eftersom artikel 95, stk. 3, i EF-
traktaten udtrykkeligt sikrer, at foranstaltninger, der har til formål at fuldføre det indre 
marked, skal bygge på et højt miljøbeskyttelsesniveau. Det er derfor Kommissionens 
opfattelse, at bestemmelserne om harmoniserede standarder for biobrændstoffers 
bæredygtighed er omfattet af artikel 95 (det indre marked).

Vedvarende energi kan som regel erstatte traditionel energi uden de store problemer og 
leveres ved hjælp af samme net og logistiksystemer. Samtlige medlemsstater bruger allerede 
vedvarende energi og har allerede besluttet at øge den vedvarende energis andel. Derfor får 
forslaget ikke nogen større betydning for medlemsstaternes valg mellem forskellige 
energikilder eller for den generelle forsyningsstruktur, og det hører ikke under traktatens 
artikel 175, stk. 2."

Direktivforslagets formål og indhold

Det foreslåede direktiv skal fastsætte fælles rammer for fremme af energi fra vedvarende 
energikilder. Det fastsætter obligatoriske mål for, hvilken andel af det samlede energiforbrug 
der skal dækkes af energi fra vedvarende energikilder, og for, hvilken andel inden for 
transporten der skal dækkes af energi fra vedvarende energikilder. Det fastlægger regler for 

                                                                                                                                                  
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.
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oprindelsesgarantier, administrative procedurer og elnettilslutninger i relation til energi fra 
vedvarende energikilder. Det fastlægger kriterier for miljømæssig bæredygtighed for 
biobrændstoffer og andre flydende biobrændsler.

Formålet med det kommende direktiv er at fastsætte et overordnet bindende mål om, at 
vedvarende energi skal udgøre 20% af energiforbruget, og et bindende minimumsmål for 
biobrændstoffers andel af transportbrændstof på 10%, som alle medlemsstater skal nå senest i 
2020 i overensstemmelse med det overordnede mål for EU på 20%. 

Kun i en af de 57 betragtninger, betragtning 53, henvises der specifikt til det indre marked: 
Det anføres, at artikel 15-17 skal anses for at være baseret på EF-traktatens artikel 95, fordi de 
sikrer, at det indre marked fungerer godt, ved at harmonisere de bæredygtighedskriterier, som 
biobrændstoffer og andre flydende biobrændsler skal opfylde til bestemte formål, og derved 
lette medlemsstaternes indbyrdes handel med biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der 
opfylder betingelserne. 

De øvrige betragtninger og den dispositive del (bortset fra de afsluttende bestemmelser om 
rapportering, overvågning, ændringer og ophævelse, komitologi og ikrafttræden) handler alle 
om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og en forsigtig og rationel 
udnyttelse af naturressourcerne, jf. EF-traktatens artikel 174. Selv artikel 15-17, som ifølge 
Kommissionen bør baseres på artikel 95, drejer sig om miljøbeskyttelse.

I lyset af udtalelserne fra Domstolen om, a) at en generel traktatartikel er et tilstrækkeligt 
retsgrundlag, selv om den pågældende foranstaltning som et underordnet aspekt også søger at 
opfylde en målsætning opstillet i en mere specifik traktatartikel , og b) at der kun skal 
anvendes flere retsgrundlag, når en foranstaltning har flere målsætninger på samme tid, som 
hænger uløseligt sammen, uden at den ene af dem kan siges at være sekundær og indirekte i 
forhold til den anden, vurderes det, at EF-traktatens artikel 175, stk. 1, kan benyttes som det 
eneste retsgrundlag. 

På mødet den 27. juni 2008 vedtog Retsudvalget således enstemmigt1 at henstille, at det 
korrekte retsgrundlag er EF-traktatens artikel 175, stk. 1, og at der ikke er noget behov for
også at henvise til artikel 95.

Med venlig hilsen

Giuseppe Gargani

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Giuseppe Gargani (formand), Titus Corlăţean (næstformand), Diana 
Wallis (ordfører), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner 
Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer og Ieke 
van den Burg.
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