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Med en skrivelse av den 29 maj 2008 begärde Ni i enlighet med artikel 35.2 i arbetsordningen 
att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera giltigheten hos den rättsliga grunden för 
ovannämnda kommissionsförslag.

Vid utskottssammanträdet den 26 juni 2008 behandlade utskottet detta ärende.

Enligt Er skrivelse har föredraganden för Ert utskott lagt fram ett ändringsförslag som syftar 
till att inte låta artikel 95 utan endast artikel 175.1 i EG-fördraget vara rättslig grund. 
Motiveringen till detta är att en dubbel rättslig grund endast bör användas för extrema fall 
nära flera mål är likvärdiga. Det föreslagna direktivets huvudsakliga syfte är miljöskydd, och 
det nuvarande direktivet om energi från förnybara källor och biobränsledirektivet har båda 
antagits med artikel 175 som rättslig grund. Enligt föredraganden syftar för övrigt 
bestämmelserna om biobränsle inte i första hand till att underlätta handeln – eftersom 
standarderna är långt från harmoniserade – utan till att fastställa hållbarhetskriterier.

Rättslig grund

Alla gemenskapsakter måste baseras på en rättslig grund i fördraget (eller i någon annan 
rättsakt som de avser att genomföra). De rättsliga grunderna definierar gemenskapens 
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behörighet i materiellt hänseende (ratione materiae) och specificerar hur behörigheten ska 
utövas, det vill säga vilka lagstiftningsinstrument som får användas och beslutsförfarandet.

Enligt EG-domstolen får valet av rättslig grund inte vara subjektivt, utan det måste ske utifrån 
objektiva kriterier som är lämpade för domstolsprövning1. Till dessa kriterier hör bland annat 
rättsaktens syfte och innehåll2. Dessutom bör den avgörande faktorn vara rättsaktens 
huvudsakliga mål3.

Enligt domstolens rättspraxis utgör en allmän fördragsartikel tillräcklig rättslig grund även om 
rättsakten i fråga även, på ett underordnat sätt, syftar till att uppnå ett mål som eftersträvas i 
en särskild fördragsartikel4.

När det gäller användning av en dubbel rättslig grund, är det endast i de fall en rättsakt har 
flera samtidiga mål som är oupplösligen knutna till varandra, utan att något av dem är indirekt 
eller underordnat de andra, som dubbla rättsliga grunder måste användas5.

Kommissionens förslag till rättslig grund

Kommissionen föreslår att man ska använda två rättsliga grunder, nämligen artikel 175.16 och 

                                               
1 Mål 45/86, kommissionen mot rådet, REG 1987, s.1439, punkt 5.
2 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet, REG 1991, s. I-287, punkt 10.
3 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet, REG 2001, s.I-7079, punkt 27.
4 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet, REG 2001, s.I-7079, punkterna 27-28; 
mål C-491/01, British American Tobacco (Investments) och Imperial Tobacco, REG 2002, s. I-11453, 
punkterna 93-94.
5 Se t.ex. mål C-165/87, kommissionen mot rådet, REG 1988, s. 5545, punkt 11. Se även Lenaerts och
Van Nuffel (ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, London, 5-013.
6 Artikel 175
1. Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén besluta om vilka åtgärder som skall vidtas av gemenskapen för att uppnå de mål som anges i 
artikel 174.
2. Med avvikelse från den beslutsordning som anges i punkt 1 och utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 95 skall rådet enhälligt, på förslag av kommissionen 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 enligt de villkor som anges i första stycket definiera de i denna punkt avsedda frågorna i vilka beslut 
skall fattas med kvalificerad majoritet.
3. På andra områden skall rådet enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén anta allmänna handlingsprogram som anger de mål som skall prioriteras.
Rådet skall enligt villkoren i punkt 1 respektive punkt 2 besluta om de åtgärder som behövs för att genomföra 
dessa program.
4. Utan att det påverkar vissa åtgärder av gemenskapskaraktär skall medlemsstaterna finansiera och genomföra 
miljöpolitiken.
5. Om en på bestämmelserna i punkt 1 grundad åtgärd innebär kostnader som anses oproportionerligt stora för 
en medlemsstats myndigheter skall rådet, utan att det påverkar tillämpningen av principen att förorenaren skall 
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artikel 951. Dess ovanligt långa motivering till att denna dubbla rättsliga grund ska användas

                                                                                                                                                  
betala, i den rättsakt där åtgärden beslutas fastställa lämpliga bestämmelser om
— tillfälliga undantag, och/eller
— ekonomiskt stöd ur den enligt artikel 161 upprättade sammanhållningsfonden.
Artikel 174
1. Gemenskapens miljöpolitik skall 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.
2. Gemenskapens miljöpolitik skall syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade förhållandena 
inom gemenskapens olika regioner. Den skall bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att 
förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren 
skall betala.
I detta sammanhang skall de harmoniseringsåtgärder som motsvarar miljöskyddskraven i förekommande fall 
innehålla en skyddsklausul som tillåter medlemsstaterna att av icke-ekonomiska miljömässiga skäl vidta 
provisoriska åtgärder, som skall vara föremål för ett kontrollförfarande på gemenskapsnivå.
3. När gemenskapen utarbetar sin miljöpolitik skall den beakta
— tillgängliga vetenskapliga och tekniska data,
— miljöförhållanden i gemenskapens olika regioner,
— de potentiella fördelar och kostnader som är förenade med att åtgärder vidtas eller inte vidtas,
— den ekonomiska och sociala utvecklingen i gemenskapen som helhet och den balanserade utvecklingen i dess 
regioner.
4. Inom sina respektive kompetensområden skall gemenskapen och medlemsstaterna samarbeta med tredje land 
och med behöriga internationella organisationer. De närmare villkoren för samarbete från gemenskapens sida 
kan bli föremål för avtal mellan gemenskapen och berörda tredje parter; avtalen skall förhandlas fram och 
ingås enligt artikel 300.
Föregående stycke skall inte inverka på medlemsstaternas behörighet att förhandla i internationella organ och 
att ingå internationella avtal.
1 Artikel 95
1. Med avvikelse från artikel 94 och om inte annat föreskrivs i detta fördrag skall följande bestämmelser 
tillämpas för att nå de mål som anges i artikel 14. Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha 
hört Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar 
och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att 
fungera.
2. Punkt 1 gäller inte bestämmelser om skatter och avgifter, bestämmelser om fri rörlighet för personer eller 
bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen.
3. Kommissionen skall i sina förslag enligt punkt 1 om hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd utgå från 
en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet och 
rådet skall också, inom ramen för sina respektive befogenheter, sträva efter att nå detta mål.
4. Om en medlemsstat efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det 
nödvändigt att behålla nationella bestämmelser som grundar sig på väsentliga behov enligt artikel 30 eller som 
avser miljö- eller arbetsmiljöskydd, skall den till kommissionen anmäla dessa bestämmelser samt skälen för att 
behålla dem.
5. Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om en medlemsstat efter det att rådet 
eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att införa nationella 
bestämmelser grundade på nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för 
att lösa ett problem som är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om 
harmoniseringsåtgärden, skall medlemsstaten underrätta kommissionen om de planerade bestämmelserna samt 
om skälen för att införa dem.
6. Kommissionen skall inom sex månader efter en sådan anmälan som avses i punkterna 4 och 5 godkänna eller 
förkasta de ifrågavarande nationella bestämmelserna sedan den konstaterat huruvida dessa utgör ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna samt huruvida de 
kommer att utgöra ett hinder för den inre marknadens funktion.
Om kommissionen inte fattar beslut inom denna period skall de nationella bestämmelser som avses i punkterna 4 
och 5 anses godkända.
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som följer:

”Förslaget görs på grundval av artikel 175.1 i fördraget jämförd med artikel 95. En enda 
rättslig grund vore att föredra, men en dubbel sådan är befogad för åtgärder som omfattar 
bestämmelser som grundar sig på olika delar av fördraget. Båda dessa rättsliga grunder 
innebär att medbeslutandeförfarandet tillämpas.

Större delen av förslaget omfattas av artikel 175.1 (miljö). Denna artikel ger gemenskapen 
befogenhet att bevara, skydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa och utnyttja 
naturresurserna varsamt och rationellt. Dessa mål eftersträvas också genom detta direktiv.

Artiklarna 15, 16 och 17 i förslaget inför emellertid bindande förpliktelser för 
medlemsstaterna i fråga om hållbarheten för biobränslen och andra biovätskor. 
Hållbarhetskriterierna syftar i sig själva naturligtvis till miljöskydd, men direktivet hindrar 
också medlemsstaterna från att vidta vissa åtgärder som kan snedvrida handeln med 
biobränslen eller råvaror. Det innebär att direktivet siktar på fullständig harmonisering av 
hållbarhetskriterierna för biobränslen så att ingen enskild medlemsstat kan anta egna kriterier 
som hindrar handeln mellan medlemsstaterna. För detta element i direktivet anses därför den 
inre marknaden vara det främsta målet. Detta ändras inte av att miljöskydd också är ett viktigt 
mål, eftersom artikel 95.3 i fördraget uttryckligen nämner att man bör utgå från en hög 
skyddsnivå för miljön i kommissionens förslag som syftar till att upprätta den inre marknaden 
och få den att fungera. Kommissionen anser därför att bestämmelserna om harmoniserade 
standarder för biobränslens hållbarhet omfattas av artikel 95 (inre marknaden).

Normalt sett är förnybar energi en snarlik ersättning för konventionell energi och levereras via 
samma infrastruktur och logistiska system. Alla medlemsstater använder redan i dag förnybar 
energi och har också beslutat att öka andelen av dessa energikällor i energiförbrukningen. 
Därför kommer förslaget inte att påverka medlemsstaternas val mellan olika energikällor eller 
den allmänna strukturen för deras energidistribution i någon större utsträckning, och sålunda 
kan förslaget inte anses omfattas av artikel 175.2 i fördraget.”

Syfte och innehåll i förslaget till direktiv

                                                                                                                                                  

Om det är berättigat på grund av frågans komplexitet och om det inte finns någon fara för människors hälsa, får 
kommissionen meddela den berörda medlemsstaten att den period som avses i denna punkt kan förlängas med 
ytterligare högst sex månader.
7. Om en medlemsstat i enlighet med punkt 6 bemyndigas att behålla eller införa nationella bestämmelser som 
avviker från en harmoniseringsåtgärd, skall kommissionen omedelbart undersöka om den skall föreslå en 
anpassning av den åtgärden.
8. Om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem som rör folkhälsan på ett område som tidigare har varit 
föremål för harmoniseringsåtgärder, skall medlemsstaten göra kommissionen uppmärksam på detta och 
kommissionen skall omedelbart undersöka om den skall föreslå rådet lämpliga åtgärder.
9. Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna 226 och 227 kan kommissionen eller någon av 
medlemsstaterna hänskjuta ärendet direkt till domstolen, om kommissionen eller medlemsstaten anser att en 
annan medlemsstat missbrukar befogenheterna enligt denna artikel.
10. De ovannämnda harmoniseringsåtgärderna skall vid behov omfatta en skyddsklausul som tillåter 
medlemsstaterna att på en eller flera av de icke-ekonomiska grunder som anges i artikel 30 vidta provisoriska 
åtgärder, som skall vara underkastade ett kontrollförfarande från gemenskapens sida.
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Förslaget till direktiv syftar till att upprätta en gemensam ram för främjande av energi från 
förnybara källor. Det fastställer bindande mål för den totala andelen i energikonsumtionen av 
energi från förnybara energikällor och för andelen energi från förnybara energikällor inom 
transporterna. I förslaget fastställs bestämmelser om garantier för ursprung, administrativa
procedurer och samordning av energinät avseende energi från förnybara källor. Kriterier för 
miljöhållbarhet fastställs för biobränslen och andra biovätskor.

Detta direktivförslag syftar till att införa ett allmänt, bindande mål på att 20 % av 
energiförbrukningen ska komma från förnybara källor och ett bindande minimimål på att 
10 % av transportsektorns bränsleförbrukning ska täckas med biobränsle i varje enskild 
medlemsstat. Dessutom föreskrivs bindande nationella mål till 2020 som är förenliga med 
EU:s allmänna mål på 20 %.

Av de 57 skälen hänför sig endast ett (skäl 53) särskilt till den inre marknaden. I det skälet 
sägs att artiklarna 15–17 i direktivet bör betraktas som baserade på artikel 95 i fördraget, 
eftersom huvudsyftet med dem är att se till att den inre marknaden fungerar på avsett sätt 
genom att man harmoniserar de krav på miljöhållbarhet som biobränslen och andra biovätskor 
måste uppfylla för vissa syften och därigenom underlättar handeln mellan medlemsstaterna 
med biobränslen och biovätskor som uppfyller kraven.

Övriga skäl och artikeldelen (utom slutbestämmelserna om rapportering, övervakning, 
ändringar och upphävanden, kommittésystemet och ikraftträdande) handlar alla om att bevara, 
skydda och förbättra miljöns kvalitet och om varsam och förnuftig användning av 
naturresurserna enligt artikel 174 i EG-fördraget. Även artiklarna 15 till 17, som 
kommissionen menar bör baseras på artikel 95, gäller miljöskydd.

Mot bakgrund av EG-domstolens anmärkningar, dels att en allmän fördragsartikel utgör 
tillräcklig rättslig grund även då rättsakten i fråga, på ett underordnat sätt, även syftar till att 
uppnå ett mål som eftersträvas i en särskild fördragsartikel, dels att det endast är då en rättsakt 
har flera samtidiga mål som är oupplösligen knutna till varandra utan att något av dem är 
underordnat eller indirekt i förhållande till de andra, som dubbla rättsliga grunder får 
användas, anser vi att artikel 175.1 i EG-fördraget kan användas som ensam rättslig grund.

Vid utskottssammanträdet den 27 juni 2008 antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt1

följande rekommendation: mest lämplig rättslig grund är artikel 175.1 i EG-fördraget och det 
finns ingen anledning att tillägga någon referens till artikel 95.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani
                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Giuseppe Gargani (ordförande), Titus Corlăţean 
(vice ordförande), Diana Wallis (föredragande), 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 och Ieke van den Burg.
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