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Betreft: Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Geachte mevrouw Niebler,

Bij schrijven van 29 mei 2008 hebt u, overeenkomstig artikel 35, lid 2 van het Reglement, de 
Commissie juridische zaken verzocht de geldigheid van de rechtsgrondslag van 
bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 26 juni 2008.

Blijkens uw brief wordt met een amendement van de rapporteur van uw commissie beoogd 
artikel 95 als rechtsgrondslag te schrappen, waarmee alleen artikel 175, lid 1 van het EG-
Verdrag als rechtsgrondslag zou overblijven. De indiener van het amendement voert daarbij 
als motivering aan dat een dubbele rechtsgrondslag is gereserveerd voor extreme gevallen 
waarin verschillende doelstellingen even belangrijk zijn. In dit geval is het hoofddoel echter 
milieubescherming. De huidige richtlijn betreffende energie uit hernieuwbare bronnen en de 
richtlijn inzake biobrandstoffen zijn beide aangenomen op grond van artikel 175. Daar komt 
bij dat bepalingen ten aanzien van biobrandstoffen volgens de rapporteur niet voornamelijk 
het vergemakkelijken van handel als doel hebben - aangezien de voorgeschreven normen 
verre van geharmoniseerd zijn - maar het definiëren van duurzaamheidscriteria.

Rechtsgrondslag
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Alle communautaire wetgeving moet zijn gebaseerd op een in het Verdrag (of in een andere 
wetstekst waarvan de tenuitvoerlegging wordt beoogd) vastgestelde rechtsgrondslag. De 
rechtsgrondslag definieert ratione materiae de bevoegdheid van de Gemeenschap en geeft aan 
hoe die bevoegdheid moet worden uitgeoefend, namelijk het (de) wetgevingsinstrument(en) 
die kunnen worden gebruikt en de besluitvormingsprocedure.

Volgens het Hof van Justitie is de keuze van de rechtsgrondslag geen subjectieve keuze, 
"maar moet zij berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn"1; 
tot die gegevens behoren met name het doel en de inhoud van de handeling2. Bovendien 
wordt zij bepaald door het hoofddoel van de handeling.3

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie vormt een algemeen Verdragsartikel een 
toereikende rechtsgrondslag, ook al wordt met de maatregel in kwestie subsidiair ook een met 
een specifiek Verdragsartikel beoogde doelstelling nagestreefd4.

Meerdere rechtsgrondslagen moeten alleen worden gebruikt wanneer een handeling 
tegelijkertijd meer doeleinden heeft die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, zonder dat 
de ene secundair en indirect is ten opzichte van de andere5.

De door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag

De Commissie stelt voor twee rechtsgrondslagen te gebruiken, namelijk artikel 175, lid 16 en 

                                               
1 Zaak 45/86, Commissie tegen Raad Jurispr. [1987] 1439, overweging 11.
2 Zaak C-300/89, Commissie tegen Raad Jurispr. [1991] I-287, overweging 10.
3 Zaak C-377/98, Nederland tegen Europees Parlement en Raad Jurispr. [2001] I-7079, overweging 27.
4 Zaak C-377/98 Nederland tegen Europees Parlement en Raad Jurispr.l [2001] I-7079, overwegingen 27-28; 
zaak C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco Jurispr. [2002] I-11453, 
overwegingen 93-94.
5 Zie bij voorbeeld zaak C-165/87 Commissie tegen Raad Jurispr. [1988] 5545, overweging 11. Zie ook Lenaerts 
and Van Nuffel (ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, London, 5-013.
6 Artikel 175
1. De Raad stelt volgens de procedure van artikel 251 en na raadpleging van het Economisch
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's de activiteiten vast die de Gemeenschap moet
ondernemen om de doelstellingen van artikel 174 te verwezenlijken.
2. In afwijking van de in lid 1 bedoelde besluitvormingsprocedure en onverminderd het
bepaalde in artikel 95, neemt de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het
Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's met
eenparigheid van stemmen een besluit over:
a) bepalingen van in hoofdzaak fiscale aard;
b) maatregelen die van invloed zijn op:
— de ruimtelijke ordening;
— het kwantitatieve waterbeheer, of die rechtstreeks dan wel zijdelings betrekking hebben op
de beschikbaarheid van de watervoorraden;
— de bodembestemming, met uitzondering van het afvalstoffenbeheer;
c) maatregelen die van aanzienlijke invloed zijn op de keuze van een lidstaat tussen verschillende
energiebronnen en de algemene structuur van zijn energievoorziening.
De Raad kan onder de in de eerste alinea bedoelde voorwaarden bepalen over welke van de in dit
lid bedoelde aangelegenheden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen moet worden besloten.
3. Op andere gebieden stelt de Raad volgens de procedure van artikel 251 en na raadpleging
van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's algemene actieprogramma's
vast waarin de te verwezenlijken prioritaire doelstellingen worden vastgelegd.
De Raad stelt, naar gelang van het geval onder de voorwaarden van lid 1 of lid 2, de maatregelen
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artikel 951. Haar ongebruikelijk uitvoerige motivering voor het gebruik van deze dubbele 

                                                                                                                                                  
vast die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van deze programma's.
4. Onverminderd bepaalde maatregelen met een communautair karakter, dragen de lidstaten
zorg voor de financiering en de uitvoering van het milieubeleid.
5. Onverminderd het beginsel dat de vervuiler betaalt, treft de Raad, ingeval een op grond van
lid 1 vastgestelde maatregel voor de overheid van een lidstaat onevenredig hoge kosten met zich
brengt, in het besluit betreffende de aanneming van die maatregel passende voorzieningen in de
vorm van:
— ontheffingen van tijdelijke aard en/of
— financiële steun uit het overeenkomstig artikel 161 opgerichte Cohesiefonds
.Artikel 174
1. Het beleid van de Gemeenschap op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de
volgende doelstellingen:
— behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
— bescherming van de gezondheid van de mens;
— behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
— bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of
mondiale milieuproblemen.
2. De Gemeenschap streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming,
rekening houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de Gemeenschap.
Haar beleid berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel
dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat de
vervuiler betaalt.
In dit verband omvatten de aan eisen inzake milieubescherming beantwoordende harmonisatiemaatregelen,
in de gevallen die daarvoor in aanmerking komen, een vrijwaringsclausule op grond
waarvan de lidstaten om niet-economische milieuredenen voorlopige maatregelen kunnen nemen
die aan een communautaire controleprocedure onderworpen zijn.
3. Bij het bepalen van haar beleid op milieugebied houdt de Gemeenschap rekening met:
— de beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens;
— de milieuomstandigheden in de onderscheiden regio's van de Gemeenschap;
— de voordelen en lasten die kunnen voortvloeien uit optreden, onderscheidenlijk niet-optreden;
— de economische en sociale ontwikkeling van de Gemeenschap als geheel en de evenwichtige
ontwikkeling van haar regio's.
4. In het kader van hun onderscheiden bevoegdheden werken de Gemeenschap en de lidstaten
samen met derde landen en de bevoegde internationale organisaties. De nadere regels voor de
samenwerking van de Gemeenschap kunnen voorwerp zijn van overeenkomsten tussen de Gemeenschap
en de betrokken derde partijen, waarover wordt onderhandeld en die worden gesloten
overeenkomstig artikel 300.
De eerste alinea doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om in internationale fora te
onderhandelen en internationale overeenkomsten te sluiten.
1 Artikel 95
1. In afwijking van artikel 94 en tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, zijn de volgende
bepalingen van toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 14. De Raad stelt
volgens de procedure van artikel 251 en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de
maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen.
2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake het vrije
verkeer van personen en op de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers.
3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van de volksgezondheid,
de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming uitgaan van een
hoog beschermingsniveau, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen
die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees Parlement en de Raad
zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten te verwezenlijken.
4. Wanneer een lidstaat het, nadat de Raad of de Commissie een harmonisatiemaatregel heeft
genomen, noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging vinden in
gewichtige eisen als bedoeld in artikel 30 of verband houdend met de bescherming van het milieu
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rechtsgrondslag luidt als volgt:

"Het voorstel wordt gedaan op basis van artikel 175, lid 1, van het Verdrag, in combinatie 
met artikel 95. Eén rechtsgrondslag geniet de voorkeur, maar als een wettekst maatregelen 
bevat die op verschillende delen van het Verdrag zijn gebaseerd, wordt een dubbele 
rechtsgrondslag toch als passend beschouwd. Beide rechtsgrondslagen impliceren de 
toepassing van de medebeslissingsprocedure.

Het grootste gedeelte van het voorstel valt onder artikel 175, lid 1 (milieu). Dit artikel 
verleent de Gemeenschap de verantwoordelijkheid voor het behoud, de bescherming en de 
verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens 
en het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Deze doelstellingen 
worden ook nagestreefd door deze richtlijn.

Bij de artikels 15, 16 en 17 van het voorstel worden echter bindende verplichtingen opgelegd 
aan de lidstaten met betrekking tot de duurzaamheid van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen. Hoewel met de duurzaamheidscriteria zelf natuurlijk een milieudoel wordt 
nagestreefd, voorkomt de richtlijn dat de lidstaten bepaalde maatregelen zouden nemen die de 
handel in biobrandstoffen of grondstoffen belemmeren. De richtlijn beoogt dus een volledige 
harmonisering van de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen, teneinde te voorkomen 
dat criteria die door een individuele lidstaat worden vastgesteld een belemmering zouden 
vormen voor de handel tussen de lidstaten. Wat dit punt van de richtlijn betreft, wordt de 
                                                                                                                                                  
of het arbeidsmilieu, geeft hij zowel van die bepalingen als van de redenen voor het handhaven
ervan, kennis aan de Commissie.
5. Wanneer een lidstaat het na het nemen van een harmonisatiemaatregel door de Raad of de
Commissie noodzakelijk acht, nationale bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op nieuwe wetenschappelijke
gegevens die verband houden met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu
vanwege een specifiek probleem dat zich in die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel
is genomen, stelt hij de Commissie voorts, onverminderd lid 4, in kennis van de
voorgenomen bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.
6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen keurt de Commissie
de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan niet
een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten,
of een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen.
Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in lid 4 en lid 5 bedoelde
nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.
Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar bestaat
voor de gezondheid van de mens, kan de Commissie de betrokken lidstaat ervan in kennis stellen
dat de in dit lid bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden kan worden verlengd.
7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen te handhaven of te
treffen die afwijken van een harmonisatiemaatregel, onderzoekt de Commissie onverwijld of er een
aanpassing van die maatregel moet worden voorgesteld.
8. Indien een lidstaat een specifiek probleem in verband met volksgezondheid aan de orde stelt
op een gebied waarop eerder harmonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter kennis van
de Commissie die onverwijld onderzoekt of zij passende maatregelen aan de Raad moet voorstellen.
9. In afwijking van de procedure van de artikelen 226 en 227 kan de Commissie of een
lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden indien zij/hij meent dat een andere lidstaat
misbruik maakt van de in dit artikel bedoelde bevoegdheden.
10. Bovenbedoelde harmonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een vrijwaringsclausule
die de lidstaten machtigt om, op grond van één of meer van de in artikel 30 bedoelde
niet-economische redenen, voorlopige maatregelen te treffen die aan een communautaire toetsingsprocedure
worden onderworpen.
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interne markt als belangrijkste rechtsgrondslag beschouwd. Het feit dat milieubescherming 
ook een belangrijke doelstelling is brengt hier geen verandering in, omdat artikel 95, lid 3, 
van het EG-Verdrag uitdrukkelijk stelt dat een hoog niveau van milieubescherming moet 
worden nagestreefd bij maatregelen ter vervollediging van de interne markt. De Commissie is 
dan ook van oordeel dat de bepalingen inzake geharmoniseerde normen voor de 
duurzaamheid van biobrandstoffen onder artikel 95 (interne markt) vallen.

In het algemeen is hernieuwbare energie een bijna gelijkwaardig vervangmiddel voor 
conventionele energie; het wordt ook geleverd via dezelfde infrastructuur en met dezelfde 
logistieke systemen. Alle lidstaten maken al gebruik van hernieuwbare energie en hebben al 
besloten om het aandeel van hernieuwbare energie te verhogen. Aangezien het voorstel dus 
geen grote invloed zal hebben op de keuze van lidstaten tussen verschillende energiebronnen 
of op de algemene structuur van hun energievoorziening, valt het niet onder artikel 175, lid 2, 
van het Verdrag."

Doel en inhoud van het voorstel voor een richtlijn

In deze richtlijn wordt een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor het bevorderen van 
energie uit hernieuwbare bronnen. Voorts worden bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het totale energieverbruik en voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de richtlijn worden ook 
regels vastgelegd met betrekking tot garanties van oorsprong, administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor energie uit hernieuwbare bronnen, en worden 
milieuduurzaamheidscriteria vastgelegd voor biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.

Het doel van het voorstel voor een richtlijn is een algemeen bindend streefcijfer van 20% voor 
het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale energieverbruik en minstens 10% 
voor het aandeel van biobrandstoffen in brandstoffen voor vervoer te verwezenlijken in elke 
lidstaat, en om tegen 2020 bindende nationale streefcijfers vast te stellen overeenkomstig het 
algemene EU-streefcijfer van 20%.

In slechts één van de 57 overwegingen, namelijk overweging 53, wordt specifiek verwezen 
naar de interne markt. Daarin staat dat de maatregelen van de artikelen 15 tot en met 17 van 
deze richtlijn geacht moeten worden te zijn gebaseerd op artikel 95 van het Verdrag, omdat zij
tot doel hebben de goede werking van de interne markt te garanderen door de 
duurzaamheidsvereisten waaraan biobrandstoffen en andere biovloeistoffen voor bepaalde 
doeleinden moeten voldoen te harmoniseren  en derhalve de handel tussen de lidstaten in 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen te vergemakkelijken. 

De overige overwegingen en de tekst van de richtlijn zelf (afgezien van de slotbepalingen 
betreffende rapportage, toezicht, wijzigingen en intrekking, comitologie en inwerkingtreding) 
hebben allemaal betrekking op instandhouding, bescherming en verbetering van de kwaliteit 
van het milieu en het behoedzame en rationele gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de zin 
van artikel 174 van het EG-Verdrag. Zelfs de artikelen 15 tot en met 17, die volgens de 
Commissie op artikel 95 zouden moeten worden gebaseerd, hebben betrekking op 
milieubescherming.

Gezien de uitspraken van het Hof van Justitie volgens welke (a) een algemeen Verdragsartikel 
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een toereikende rechtsgrondslag vormt, ook al wordt met de maatregel in kwestie subsidiair 
ook een met een specifiek Verdragsartikel beoogde doelstelling nagestreefd, en b) meerdere 
rechtsgrondslagen alleen moeten worden gebruikt wanneer een handeling tegelijkertijd meer 
doeleinden heeft die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, zonder dat de ene secundair en 
indirect is ten opzichte van de andere, mag worden aangenomen dat artikel 175, lid 1 EGV als 
enige rechtsgrondslag kan worden gebruikt.

Op haar vergadering van 27 juni 2008 besloot de Commissie juridische zaken met algemene 
stemmen1 u aan te bevelen dat artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag de meest geëigende 
rechtsgrondslag is en dat het niet noodzakelijk is daarnaast ook te verwijzen naar artikel 95.

Hoogachtend,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Giuseppe Gargani (voorzitter), Titus Corlăţean (ondervoorzitter), Diana 
Wallis (rapporteur voor advies), 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 en Ieke van den Burg.
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