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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets forordning om indberetning 
til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det 
Europæiske Fællesskab og om ophævelse af forordning (EF) nr. 736/96 
(KOM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

Med skrivelse af 12. januar 2010 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 
holdbarheden af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. 
forretningsordenens artikel 37, stk. 2.

Kommissionen har foreslået1, at retsgrundlaget efter Lissabontraktatens ikrafttræden bør være 
artikel 337 i TEUF og Euratomtraktatens artikel 187 (hvilket svarer nøjagtigt det retsgrundlag, 
der oprindeligt blev foreslået inden Lissabontraktatens ikrafttræden: artikel 284 EF og 
Euratomtraktatens artikel 187), hvorimod Industriudvalgets ordfører og andre medlemmer har 
fremsat et ændringsforslag med henblik på at anvende det nye retsgrundlag i 
Lissabontraktatens artikel 194, stk. 2, i stedet for artikel 337 TEUF.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 28. januar 2010.

Artikel 337 i TEUF og Euratomtraktatens artikel 187 er identiske og har følgende ordlyd:

                                               
1 I sin meddelelse: "Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer" (KOM(2009)665.
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"Med henblik på gennemførelsen af de opgaver, der er overdraget den, kan 
Kommissionen med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat af Rådet, 
der træffer afgørelse med simpelt flertal, i overensstemmelse med traktaternes 
bestemmelser, indhente alle nødvendige oplysninger og foretage alle nødvendige 
undersøgelser."

Disse to artikler1 blev anvendt som retsgrundlag for Rådets forordning (EF) nr. 736/96 af 22. 
april 1996 om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter af interesse for 
Fællesskabet inden for olie-, naturgas- og elektricitetssektorerne2. Det omhandlede forslag til 
en forordning vil ophæve denne forordning med henblik på at nå dets mål mere effektivt. I sin 
begrundelse vurderer Kommissionen, at forordning nr. 736/96 "ikke længere anvendes 
systematisk og ikke passer til den seneste udvikling i energisektoren". Forslaget til en 
forordning betragtes dog tilsyneladende som en fortsættelse af forordning nr. 736/96, idet 
formålet er, at "det system, der er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 736/96 revideres og 
strammes op". Det er tilsyneladende derfor, at Kommissionen foreslår at beholde det samme 
retsgrundlag.

Lissabontraktaten, som nu er trådt i kraft, har et særligt afsnit (Afsnit XXI) om energi, hvori 
artikel 194 har følgende ordlyd: 

Artikel 194
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 sammenkoblingen 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 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.

Anvendelse af artikel 194 som retsgrundlag for den foreslåede forordning kan vise sig at være 
berettiget, idet dette instrument vedrører "indberetning til Kommissionen om 

                                               
1 På det det tidspunkt havde artikel 284 EF nummereringen artikel 213.
2 EUT L 102 af 25.4.1996, s. 1.
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investeringsprojekter i energiinfrastruktur".

I punkt XVI i bilag VII til forretningsordenen bestemmes, at Retsudvalgets sagsområde 
omfatter "fortolkning og anvendelse af EU-retten, EU-retsakternes overensstemmelse med 
den primære ret, navnlig valget af retsgrundlag …" For at handle i overensstemmelse med sit 
mandat, når det høres om et spørgsmål om retsgrundlaget, er udvalget derfor forpligtet til at 
fastslå det relevante retsgrundlag i lyset af traktaterne, uden at dets valg er begrænset til 
retsgrundlag, der er foreslået af Kommissionen og de kompetente udvalg.

I dette tilfælde fremgår det af en gennemgang af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at bestemmelserne i afsnit XVI om transeuropæiske net også kan finde 
anvendelse. Det hedder således i artikel 170, at Unionen "bidrager […] til oprettelse og 
udvikling af transeuropæiske net på transport-, telekommunikations- og 
energiinfrastrukturområdet".

Udvalget skal derfor fastslå, hvilket af disse tre retsgrundlag der skal vælges for den 
foreslåede forordning. Hver af de tre pågældende artikler har en forbindelse til den foreslåede 
forordning. Artikel 3371 vedrører Kommissionens indhentning af oplysninger (i dette 
tilfælde oplysninger om investeringsprojekter i energiinfrastruktur).  Artikel 194 vedrører 
energipolitik og artikel 170 infrastruktur, navnlig inden for energiområdet.

På trods af den nyligt afsagte dom fra Den Europæiske Unions Domstol2, hvori det blev 
fastslået, at der er muligt at kombinere to retsgrundlag, der fastlægger forskellige procedurer, 
skal det tages i betragtning, at anvendelse af dobbelthjemmel bør være en undtagelse, 
eftersom det af Domstolens faste praksis følger, at en anvendelse af flere hjemler med 
uforenelige procedurer ikke er muligt3.  Således fastslog Domstolen i 2006 i en dom4, at 
"anvendelse af en dobbelthjemmel […] [er] udelukket, når de procedurer, der er fastlagt i de 
respektive hjemmelsbestemmelser, er uforenelige, og/eller når anvendelsen af flere hjemmeler 
samtidigt kan føre til en tilsidesættelse af Parlamentets rettigheder" 

For så vidt angår artikel 337 træffer Rådet afgørelse på forslag af Kommissionen efter høring 
af Europa-Parlamentet.  I modsætning hertil foreskriver artikel 194 og 170 anvendelse af den 
almindelige lovgivningsprocedure. Som følge heraf kan artikel 194 og 170 anvendes sammen, 
mens artikel 337 ikke kan kombineres med en af disse artikler.

I - Afvisning af anvendelsen af artikel 337 

I henhold til retspraksis kan valget af hjemmelen for en retsakt  "ikke foretages alene på 
grundlag af [institutionens] egen opfattelse"5 , men "skal foretages på grundlag af objektive 
forhold, som domstolen kan efterprøve … Sådanne forhold omfatter bl.a. retsakters formål og 
indhold"6. 

                                               
1 Tidligere artikel 284 EF.
2 Dom af 3. September 2009 I sag C-166/07, Parlamentet mod Rådet, endnu ikke offentliggjort i Samlingen.
3 Se f.eks. sag C-164/97, Parlamentet mod Rådet, Sml. 1999-I, s. 1139, præmis 14.
4 Sag C-178/03, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2006 I, s. 107, præmis 57.
5 Sag 45/86, Kommissionen mod Rådet (Generelle toldpræferencer ), Sml. 1987, s. 1493, præmis 11.
6 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet (Titandioxid), Sml. 1991-I, s. 2867, præmis 10.
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1. - Betragtninger om indholdet af den foreslåede retsakt

Hvad angår indholdet, fremgår det i lyset af overskrifterne til artiklerne og artiklernes indhold 
helt klart, at indberetning af oplysninger (om investeringsprojekter i infrastruktur) er det 
centrale element i forslaget.

Artikel 3 har således overskriften "Indberetning af data", artikel 4 "Datakilder", artikel 6 
"Datakvalitet og offentliggørelse af data", artikel 8 "Databehandling" og artikel 9 
"Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af oplysninger".

Hovedvægten af indholdet af disse artikler lægges i indhentning af oplysninger som 
omhandlet i artikel 337. I artikel 1 bestemmes, at formålet med denne forordning er at 
fastsætte "ensartede rammer for indberetning til Kommissionen af data og oplysninger". I 
artikel 3 fastsættes, at de i denne forordning krævede data og oplysninger skal samles fra 
begyndelsen af 2010 og derefter hvert andet år. Af artikel 4 fremgår det klart, at 
medlemsstaterne skal sørge for, at de berørte virksomheder indberetter de pågældende data, 
med mindre medlemsstaterne beslutter at anvende andre midler til at få dem. I artikel 5 
anføres, hvilke typer data - som f.eks. "forventet tidspunkt for idriftsættelse" - der skal 
forelægges om investeringsprojekter,  I artikel 6 fastslås, at medlemsstaterne skal sikre de data 
og oplysninger, de indberetter til Kommissionen, med hensyn til kvalitet, relevans, 
nøjagtighed, utvetydighed, aktualitet og indbyrdes overensstemmelse. Derudover nævnes, at 
Kommissionen kan offentliggøre data, og at medlemsstaterne har "tavshedspligt om 
forretningsmæssigt følsomme data og oplysninger".  I henhold til artikel 7 og 8 har 
Kommissionen bemyndigelse til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger og er ansvarlig for 
at udvikle, være vært for, forvalte og vedligeholde de it-ressourcer, der er nødvendige for at 
modtage, opbevare og foretage enhver behandling af data.   Artikel 9 omhandler behandling 
af personoplysninger.

Forslaget til forordning omhandler imidlertid også spørgsmålet om energi. I artikel 3 
bestemmes, at indberetningspligten ikke finder anvendelse på data, der allerede er indberettet 
"ifølge EF-lovgivning, der er specifik for energisektoren". Endvidere fremgår det klart af 
artikel 5, at den foreslåede forordning vedrører energisektoren. I artikel 5 henvises der 
eksempelvis til "benyttet type energikilde", "teknologier af betydning for 
forsyningssikkerheden" og "udstyr til CO2-opsamling".  Endelig fremgår det af artikel 10 med 
overskriften "Overvågning og rapportering", hvad formålet med indsamlingen af disse 
oplysninger er. Oplysningerne skal gøre Kommissionen i stand til at foretage "en 
tværsektoriel analyse af udviklingen i Fællesskabets energisystems struktur og dets udsigter".  
Af denne artikels formulering fremgår, at dataene udelukkende er de nødvendige midler til at 
nå Kommissionens mål, eftersom det er "på grundlag af de indberettede data og 
oplysninger", at Kommissionen vil være i stand til at konstatere "hvor der i fremtiden kan 
opstå huller i efterspørgsel og udbud", "påpege hindringer for investeringer og anvise bedste 
praksis for at overvinde dem" og øge "gennemsigtigheden for markedsaktørerne".  Disse 
artikler svarer til betragtning 1-5 og 15, der fastsætter rammen, inden for hvilken 
indsamlingen af oplysninger skal finde sted, nemlig for at "indføre en fælles energipolitik".

2. Overvejelser vedrørende formålet med den foreslåede foranstaltning

a) Den dispositive tekst
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Af den foreslåede forordnings artikel 10 fremgår det, at formålet er at gøre det muligt for 
Kommissionen at:

a) at konstatere, hvor der i fremtiden kan opstå huller i efterspørgsel og udbud på 
energiområdet, 
b) at påpege hindringer for investeringer og anvise bedste praksis for at overvinde dem,
c) at øge gennemsigtigheden for markedsaktørerne.

Disse formål er helt bestemt knyttet til de formål, der er fastsat i artikel 194 TEUF, da der heri 
bestemmes, at Unionens politik på energiområdet skal "sikre energimarkedets funktion" (jf. 
litra b) og c)). I artikel 194 bestemmes endvidere, at Unionens politik er at "sikre 
energiforsyningssikkerheden i Unionen", hvilket litra a) tydeligvis har til formål at fremme.

b) Præamblen

Betragtningerne redegør for grundene til, begrundelsen for, den foreslåede retsakt. I den første 
betragtning henvises til indførelsen af "en fælles energipolitik". Indførelsen af en sådan politik 
er et langsigtet projekt, der i lang tid ikke var mere end utopi1, og som ikke blev en realitet før 
indførelsen af det nye afsnit XXI i TEUF som en følge af Lissabontraktaten.  I betragtning 1 
henvises der således til, at "Fællesskabet har sat sig som mål at indføre en fælles 
energipolitik". I betragtning 2 knyttes der en direkte forbindelse mellem energipolitik og den 
foreslåede forordning, idet der anføres, at "[e]n af hovedbestanddelene i en sådan politik er at 
tegne et samlet billede af udviklingen i energiinvesteringerne i Fællesskabet".  Det kan derfor 
anføres, at de første to betragtninger placerer den foreslåede forordning inden for området for 
den fælles energipolitik.

Mere specifikt fremgår det af de efterfølgende betragtninger, hvorledes indsamlingen af data 
om investeringsprojekter vil gøre det muligt at nå visse specifikke mål inden for Unionens 
energipolitik, navnlig således "at Fællesskabet kan sikre sine energiforsyninger" (betragtning 
3), og at energimarkederne fungerer korrekt gennem "større gennemsigtighed" (betragtning 
5).  I betragtning 3 anføres endvidere, at et samlet overblik over investeringer i 
energiinfrastruktur også er af afgørende betydning for "[overgangen] til et 
lavkulstofenergisystem". Der bemærkes, at det af artikel 194 fremgår, at energipolitikken skal 
tage hensyn til miljøpolitikken og således bidrage til at "at fremme energieffektivitet og 
energibesparelser samt udvikling af nye og vedvarende energikilder".

Endelig fremgår det af betragtning 6, at dataene skal være til rådighed for Kommissionen og 
"især markedsobservatoriet for energi", hvilket viser, at dataindsamlingen er uløselig 
forbundet til området, som de vedrører, nemlig energi. Denne forbindelse mellem 
dataindsamlingen og deres formål er fremhævet i finansieringsoversigten, der er knyttet som 
bilag til forslaget. I punkt 5.2 i finansieringsoversigten anføres, at forordningen "skaber en ny 
ramme, hvor indberetning og overvågning (analyse) af investeringsprojekter i EU-
energiinfrastruktur kombineres".

                                               
1 Jf. Yves Petit,  "A la recherche de la politique européenne de l'énergie", Revue trimestrielle de droit européen, 
Paris, Dalloz, 2006, v. 42, n. 4, s. 593-620.
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Denne analyse af præamblen til forslaget til en forordning med hensyn til formålene med 
forordningen fører til den konklusion, at den er direkte forbundet med Unionens energipolitik. 

c) Mål der fremgår at dokumenter, der er knyttet som bilag til forslaget

Af kommentarer i den juridiske litteratur og forskellige dokumenter fra institutionerne 
fremgår det klart, at energipolitik i dag er et vigtigt mål for Unionen og kan ikke længere 
blive gennemført på en tilfældig måde i hver enkelt medlemsstat.  Formidlingen af 
oplysninger på dette område bidrager til udformningen af en fælles energipolitik og en 
tilnærmelse af medlemsstaterne på dette område. Der er behov for formidling af oplysninger i 
forbindelse med denne nye politik.   I den forstand forekommer det nødvendigt af hensyn til 
sammenhængen, at forordningen om indførelse af et "aktionsmiddel" er knyttet til artikel 194, 
som giver EU beføjelse til at handle for at nå de forskellige mål, som den har sat sig selv 
inden for energiområdet.

Begrundelsen bekræfter kun det indtryk, at forordningen bør placeres inden for 
energipolitikkens rammer. I begrundelse gøres det klart, at forordningen indgår som en del af 
"den nye energipolitik", og at "dette forslag er i overensstemmelse med EU's mål [og] i 
overensstemmelse med klima- og energipolitikken".  I den forbindelse nævner Kommissionen 
endvidere Det Europæiske Råds handlingsplan (2007-2009) om en energipolitik for Europa. I 
denne handlingsplan blev det allerede planlagt, at der med henblik på gennemførelsen af 
denne nye politik var nødvendigt at identificere de investeringer, der var påkrævede for at 
opfylde EU's strategiske behov, samt at foretage en fornyet gennemgang af 
forsyningsinfrastrukturer. Her vil den foreslåede forordning spille en væsentlig rolle. 

II. Konklusion

Det er nu nødvendigt at fastslå, hvilken af de to linjer i forslaget til forordning, der skal have 
forrang, idet det afhænger af, om det betragtes ud fra en indholdsmæssig synsvinkel 
(indsamling af oplysninger), eller ud fra dets målsætning (energimarked og 
energiforsyningssikkerhed).

For det første bemærkes, at artikel 337 findes i syvende del, "Almindelige og afsluttende 
bestemmelser", i TEUF. Den kan betragtes som en artikel beslægtet med artikel 352, for så 
vidt der er tale om en slags "fleksibilitetsbestemmelse"1, som kun må bruges med henblik på 
at kompensere for mangel på beføjelser, der udtrykkeligt eller implicit er tillagt EU-
institutionerne ved specifikke bestemmelser i TEUF, i det omfang sådanne beføjelser alligevel 
forekommer at være nødvendig for, at Fællesskabet kan udøve sine funktioner med henblik på 
at nå et af målene med denne traktat. Selv om artikel 337 omtaler indhentning af oplysninger 
og artikel 194 ikke gør det, fremgår det i dette tilfælde ikke desto mindre, at indsamling af 
oplysninger er blandt Unionens opgaver, der er nedfældet i artikel 194, i det omfang 
oplysningerne bidrager til at nå de mål, som Unionen har sat sig i forbindelse med 
energipolitikken.

For det andet betyder det forhold, at artikel 337 er blandt de "almindelige og afsluttende 

                                               
1 Jf. i den forbindelse kommentaren til artikel 284 EF af Böse Böse – EU Kommentar – punkt V, s. 2048.
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bestemmelser", at det er muligt at henholde sig princippet lex specialis derogat, dvs. 
princippet om, at lex specialis går forud for en generel bestemmelse1 .

Endelig kan der, såfremt der stadig er tvivl, udledes et relevant argument af Domstolens 
afgørelse i sag C-176/03, Kommissionen og Parlamentet mod Rådet2. I denne dom skulle 
Domstolen træffe afgørelse om det korrekte retsgrundlag for Rådets rammeafgørelse om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet. Rådet havde baseret retsakten på artikler om retligt 
samarbejde i kriminalsager, der henhører under tredje søjle, mens Kommissionen, støttet af 
Europa-Parlamentet, havde anfægtet retsgrundlaget med den begrundelse, at spørgsmål 
henhørte under Fællesskabets kompetence. Kommissionen anførte, at "Harmonisering af 
nationale straffelove, i dette tilfælde de forhold, som udgør miljøkriminalitet, og som kan give 
anledning til strafferetlige sanktioner, er tænkt som et værktøj til fremme af den pågældende 
fællesskabspolitik"3. Domstolen anførte indledningsvist, at beskyttelsen af miljøet er et af 
Fællesskabets grundlæggende formål4, og at foranstaltninger på dette område uundgåeligt 
indebærer, at fællesskabsinstitutionerne griber ind på områder som energi- og skattepolitik . 
Efter at Domstolen havde fastslået, at indholdet af rammeafgørelse primært vedrørte 
strafferetten, fastslog Domstolen imidlertid, at:

"Når det udgør en nødvendig foranstaltning til bekæmpelse af alvorlig skade på miljøet, at de 
nationale myndigheder anvender sanktioner… kan [denne] betragtning dog ikke hindre 
fællesskabslovgiver i at træffe foranstaltninger, der relaterer sig til medlemsstaternes 
strafferet, og som fællesskabslovgiver finder nødvendige for at sikre, at de bestemmelser, den 
vedtager på miljøbeskyttelsesområdet, er fuldt ud effektive."5

Det forholder sig tilsyneladende således, at når foranstaltninger er nødvendige for at nå et 
bestemt mål, vil Domstolen vælge den hjemmel, der vedrører dette mål, og således give 
forrang til fjernere mål (beskyttelse af miljøet) frem for et mere umiddelbart mål 
(harmonisering af strafferetten).6

Efter at have fastslået, at det af forslaget til forordning fremgår, at indsamling af oplysninger 
er af afgørende betydning for at skabe et samlet overblik over energimarkedet og dermed for 
opfyldelsen af målene fastsat i traktatens artikel 194, kan det derfor i det foreliggende tilfælde 
konkluderes, at retsgrundlaget for energi (nemlig denne artikel) bør have forrang frem for 
artikel 337, så meget desto mere, da det ikke er et spørgsmål om at et afsnit skal have forrang 
frem for et andet, men en bestemmelser i et specifikt afsnit frem for en almindelig og 
afsluttende bestemmelse.

Efter at det er blevet fastslået, at forholdet til energi har forrang, er det endvidere nødvendigt 
at overveje, hvorvidt den specifikke karakter ved området, som indberetningen af oplysninger 
vedrører, nemlig "investeringsprojekter i energiinfrastruktur ", ikke kræver et mere specifikt 

                                               
1 Jf. Bertrand Peter, “La base juridique des actes en droit communautaire”, Revue du marché commun et de 
l4union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, No 378, maj 1994, s. 335.
2 Sml. 2005 I, s. 7879.
3 Ibid, præmis 19.
4 Ibid, præmis 41. 
5 Idem, præmis 48.
6 Jf. Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales – Sénat 
(France), møde den 17. juli 2007.
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retsgrundlag, dvs. artikel 170 og 171 TEUF om transeuropæiske net.  I henhold til artikel 170 
skal Unionen bidrage "til oprettelse og udvikling af transeuropæiske net" navnlig på 
energiinfrastrukturområdet. Med henblik på virkeliggørelsen af dette mål kan Unionen "støtte 
projekter af fælles interesse, der støttes af medlemsstaterne" (artikel 171, tredje led) og skal 
"opstille et sæt retningslinjer omfattende mål og prioriteter samt hovedlinjerne i de aktioner, 
der påtænkes gennemført for transeuropæiske net" (artikel 171, første led).  Dette kan omfatte 
indsamling, analyse og indberetning af oplysninger 

Det vigtigste spørgsmål, der behandles under afsnittet om transeuropæiske net er 
interoperabilitet og Kommissionens støtte til fælles projekter. I modsætning hertil, skal 
Kommissionen i henhold til det foreliggende forslag til forordning indsamle oplysninger om 
nationale infrastrukturprojekter, således at den kan have et bedre billede af hele det 
europæiske energimarked.  Indsamlingen af oplysninger, der er fastsat i den foreslåede 
forordning, går ud over den"transeuropæiske" dimension, eftersom den omfatter alle 
investeringer, herunder nationale investeringer, mens den nuværende forordning eksempelvis 
kun dækker grænseoverskridende gasnet1.

Det er selvfølgelig muligt, at Kommissionen vil handle specifikt inden for transeuropæiske 
net efter sin analyse af de indsamlede data. Kommissionens mål er imidlertid ikke at handle 
på niveauet for transeuropæiske net, men kun i lyset af energi investeringsprojekter at 
evaluere, hvilke foranstaltninger EU bør træffe for at løse eventuelle problemer. I 
begrundelsen nævnes det således, at forordningen er i overensstemmelse med EU's mål, som 
er "etablering af et indre marked og bæredygtig udvikling af et Europa, der bygger på 
afbalanceret økonomisk vækst og stabile priser.  Det er ligeledes i overensstemmelse med 
klima- og energipolitikken, hvor en af søjlerne er energiforsyningssikkerhed".  Derudover 
henviser betragtning 1 til en fælles energipolitik og betragtning 2 forklarer, at en af 
hovedbestanddelene i en sådan politik er at tegne et samlet billede af udviklingen i 
energiinvesteringerne i Fællesskabet. Heraf følger, at selv om forslaget til forordning finder 
anvendelse på energiinfrastrukturer, bør det placeres inden for rammerne af den fælles 
energipolitik, der er omfattet af artikel 194 TEUF.   Denne artikel dækker alle aspekter af 
forslaget til forordning, idet den omfatter både "sammenkobling af energinet" og 
energimarkedet, energiforsyningssikkerheden og energieffektiviteten.

III. Indstilling

På mødet den 28. januar 2010 vedtog Retsudvalget således enstemmigt med 19 stemmer for 
og ingen hverken/eller 2at henstille følgende: Forslaget til Rådets forordning om indberetning 
til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 736/96 bør vedtages med hjemmel i artikel 194 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

                                               
1 Jf. konsekvensanalysen, SEK (2009) 971, s. 6.
2 Følgende var til stede ved den endelige afstemning: Klaus-Heiner Lehne (formand), Sebastian Valentin Bodu 
(næstformand), Evelyn Regner (næstformand), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, 
Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner 
(ordfører), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.
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