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Geachte heer Reul,

Bij schrijven van 12 januari 2010 hebt u, overeenkomstig artikel 37, lid 2, van het Reglement, 
de Commissie juridische zaken verzocht de geldigheid en juistheid van de rechtsgrondslag 
van bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

Terwijl de Commissie heeft voorgesteld1 dat na Lissabon de rechtsgrondslag gevormd dient te 
worden door Artikel 337 VWEU juncto artikel 187 Euratom (hetgeen exact overeenkomt met 
de vóór Lissabon voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 284 EG juncto artikel 187 Euratom), 
hebben de rapporteur en andere leden een amendement ingediend met het voorstel gebruik te 
maken van de rechtsgrondslag die wordt geboden door artikel 194, lid 2, VWEU, in plaats 
van de rechtsgrondslag van artikel 337 VWEU.

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 28 januari 2010.

In de artikelen 337 VWEU en 187 Euratom, die identiek zijn, wordt bepaald:
                                               
1 In de mededeling van de Commissie "Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de 
lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM (2009)665).
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"Voor de vervulling van de haar opgedragen taken kan de Commissie, binnen de 
grenzen en onder de voorwaarden door de Raad met gewone meerderheid 
overeenkomstig de bepalingen van de Verdragen vastgesteld, alle gegevens 
verzamelen en alle noodzakelijke verificaties verrichten."

Deze twee artikelen1 hebben de rechtsgrondslag gevormd voor Verordening (EG) nr. 736/96 
van de Raad van 22 april 1996 inzake mededeling aan de Commissie van 
investeringsprojecten van communautair belang in de sectoren aardolie, aardgas en 
elektriciteit2. Deze verordening wordt door het onderhavige voorstel met het oog op een 
efficiëntere verwezenlijking van de doelstellingen vervangen. In haar toelichting verklaart de 
Commissie dan ook dat Verordening nr. 736/96 niet langer op samenhangende wijze en
gericht op de meest recente ontwikkelingen in de energiesector wordt toegepast, maar omdat 
de doelstelling van het voorstel voor een verordening "een aanpassing en verdere versterking 
van het [door dat instrument] ingestelde systeem" is, lijkt het er toch op dat het voorstel voor 
een verordening gezien moet worden als voortzetting van Verordening nr. 736/96. Aan te 
nemen valt dat de Commissie om die reden dan ook voorstelt de bestaande rechtsgrondslag te 
handhaven.

Het Verdrag van Lissabon, dat nu van kracht is, heeft een aparte titel (Titel XXI) over energie. 
Artikel 194 daarvan luidt:

Artikel 194

1. In het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt en rekening 
houdend met de noodzaak om het milieu in stand te houden en te verbeteren, is het beleid van 
de Unie op het gebied van energie, in een geest van solidariteit tussen de lidstaten, erop 
gericht:

a) de werking van de energiemarkt te waarborgen;

b) de continuïteit van de energievoorziening in de Unie te waarborgen;

c) energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame 
energie te stimuleren; en

d) de interconnectie van energienetwerken te bevorderen.

2. Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Verdragen stellen het Europees 
Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen vast die 
noodzakelijk zijn om de in lid 1 genoemde doelstellingen te verwezenlijken. Deze maatregelen 
worden vastgesteld na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité 
van de Regio's.

Zij zijn, onverminderd artikel 192, lid 2, onder c), niet van invloed op het recht van een 
lidstaat de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen, op zijn keuze 
tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur van zijn energievoorziening.

                                               
1 Artikel 284 EG was toen nog genummerd artikel 213 EG.
2 PB L 102 van 25.4.1996, blz. 1.
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3. In afwijking van lid 2, stelt de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, met 
eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement, de daarin 
bedoelde maatregelen vast die voornamelijk van fiscale aard zijn.

Het gebruik van artikel 194 als rechtsgrondslag voor de voorgestelde verordening kan 
gerechtvaardigd zijn voor zover dat instrument betrekking heeft op "mededeling aan de 
Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur".

Punt XVI van Bijlage VII van het Reglement bepaalt dat de Commissie juridische zaken 
bevoegd is voor "de interpretatie en toepassing van het Europees recht, de conformiteit van 
EU-besluiten met het primaire recht, met name de keuze van rechtsgronden...". Hieruit volgt 
dat deze commissie, indien zij wordt geraadpleegd over de juistheid van een bepaalde 
rechtsgrondslag, overeenkomstig haar bevoegdheden de juiste rechtsgrondslag in het licht van 
de verdragen moet bepalen, zonder dat zij daarbij gebonden is aan de rechtsgrondslagen die 
door de Commissie en de bevoegde commissie worden voorgesteld.

In onderhavig geval blijkt na bestudering van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie dat de bepalingen van Titel XVI inzake trans-Europese netwerken ook van 
toepassing zouden kunnen zijn. Artikel 170 bepaalt immers: "[...] de Unie [draagt] bij tot de 
totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van vervoers-, 
telecommunicatie- en energie-infrastructuur". 

Hieruit volgt dat de commissie moet bepalen op basis van welke van de drie 
rechtsgrondslagen de voorgestelde verordening dient te worden vastgesteld. Tussen elk van de 
drie artikelen en de voorgestelde verordening bestaat een zeker verband. Artikel 3371 heeft 
betrekking op het verzamelen van gegevens door de Commissie (in onderhavig geval 
informatie omtrent investeringsprojecten op het gebied van energie-infrastructuur). Artikel 
194 heeft betrekking op energiebeleid en artikel 170 op infrastructuur, met name op het 
gebied van energie. 

Hoewel het Hof van Justitie in een recente uitspraak2 heeft gesteld dat het mogelijk is om 
twee rechtsgrondslagen met betrekking tot twee verschillende procedures te combineren, moet
ervan worden uitgegaan dat gebruikmaking van een dergelijke dubbele rechtsgrondslag een 
uitzondering dient te zijn, aangezien het heersend standpunt van het Hof luidt dat cumulatie 
van rechtsgrondslagen is uitgesloten wanneer de procedures onverenigbaar zijn3. 
Dienovereenkomstig overwoog het Hof in 2006 in een uitspraak4: "Het gebruik van een 
dubbele rechtsgrondslag is [...] uitgesloten wanneer de procedures welke voor de twee 
rechtsgrondslagen zijn voorgeschreven, onverenigbaar zijn en/of wanneer de cumulatie van 
rechtsgrondslagen de rechten van het Parlement aantast".

Artikel 337 bepaalt dat de Raad besluit op voorstel van de Commissie na raadpleging van het 
Parlement. De artikelen 194 en 170 voorzien daarentegen beide in gebruikmaking van de 
                                               
1 Oud artikel 284 EG-Verdrag.
2 Uitspraak van 3 september 2009 in Zaak C-166/07 Europees Parlement tegen Raad, nog niet gepubliceerd in 
de Jurisprudentie.
3 Zie bijvoorbeeld Zaak C-164/97 Europees Parlement tegen Raad, Jurispr. 1999 blz. I-01139, par. 14.
4 Zaak C-178/03 Commissie tegen Europees Parlement en Raad, Jurispr. 2006 blz. I-107, par. 57. 
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gewone wetgevingsprocedure, dat wil zeggen codecisie. Juridisch gezien betekent dit dat 
cumulatie van de artikelen 194 en 170 mogelijk is, terwijl cumulatie van artikel 337 met één 
van deze artikelen uitgesloten is.

I - Verwerping van artikel 337

Overeenkomstig de jurisprudentie mag de keuze van de rechtsgrondslag van een handeling 
"niet alleen afhangen van de opvatting van een instelling omtrent het nagestreefde doel"1, 
maar "moet zij berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. Tot 
die gegevens behoren met name het doel en de inhoud van de handeling"2.

1. - Beoordeling van de inhoud van de voorgestelde handeling

Voor wat betreft de inhoud blijkt uit zowel de titels van de voorgestelde artikelen als de 
inhoud daarvan overduidelijk dat kennisgeving van informatie (inzake investeringsprojecten 
met betrekking tot infrastructuur) het kernpunt van het voorstel is.

Dienovereenkomstig luidt artikel 3: Kennisgeving van gegevens, artikel 4: 
Gegevensbronnen, artikel 6: Kwaliteit van en toegang tot de gegevens, artikel 8: 
Gegevensverwerking en artikel 9: Bescherming van persoonsgegevens bij de 
dataverwerking.

De inhoud van deze artikelen is gericht op het verzamelen van gegevens, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 337. In artikel 1 wordt nader bepaald dat met de verordening wordt beoogd 
"een gemeenschappelijk kader [in te voeren] voor de aanmelding aan de Commissie van 
gegevens en informatie". Artikel 3 bepaalt dat de in de verordening gespecificeerde gegevens 
en informatie met ingang van 2010 en vervolgens om de twee jaar moeten worden verzameld. 
Uit artikel 4 blijkt dat de lidstaten de betrokken ondernemingen moeten verplichten om de
gegevens te overleggen, tenzij de lidstaten besluiten om deze gegevens met andere middelen 
te verkrijgen. Artikel 5 geeft aan welke gegevens er met betrekking tot investeringsprojecten 
moeten worden overgelegd, zoals bijvoorbeeld "de vermoedelijke datum van indienstneming".
In artikel 6 wordt bepaald dat de lidstaten de kwaliteit, relevantie, nauwkeurigheid, 
duidelijkheid, tijdschema's en samenhang van de gegevens en informatie die zij de Commissie 
toezenden dienen te waarborgen. Daarnaast wordt aangegeven dat de Commissie de 
mogelijkheid heeft de gegevens bekend te maken en dat de lidstaten de verplichting hebben 
"[...]de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens of informatie [te bewaren]". 
Uit hoofde van de artikelen 7 en 8 kan de Commissie maatregelen vaststellen die vereist zijn 
voor de tenuitvoerlegging van de verordening en is de Commissie verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van IT-hulpmiddelen die vereist zijn voor de ontvangst, opslag en verwerking 
van gegevens. Artikel 9 heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens.

De kwestie energie is echter ook onderwerp van de voorgestelde verordening. In artikel 3
wordt bepaald dat de rapporteringsverplichting niet geldt als de gegevens reeds ter kennis zijn
gebracht "krachtens sectorspecifieke EG-wetgeving". Daarnaast blijkt duidelijk uit artikel 5 
dat de voorgestelde verordening betrekking heeft op de energiesector. Dat artikel verwijst 
bijvoorbeeld naar "het soort gebruikte energiebronnen", "de technologieën die van belang 

                                               
1 Zaak 45/86 Commissie tegen Raad ("Algemene tariefpreferenties"), Jurispr. 1987 blz. 01493, par. 11.
2 Zaak C-300/89 Commissie tegen Raad ("Titaandioxydeafval"), Jurispr. 1991 blz. I-02867, par. 10.
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zijn voor het veiligstellen van de energievoorziening" en "de uitrusting van 
koolstofafvanginstallaties". Artikel 10, Monitoring en rapportering, maakt ten slotte duidelijk 
wat het doel is van het verzamelen van gegevens: het is de bedoeling dat de Commissie in 
staat wordt gesteld "een sectoroverschrijdende analyse van de structurele ontwikkeling en 
vooruitzichten van het EU-energiesysteeem" te maken. Zoals blijkt uit de wijze waarop het 
artikel is geformuleerd, vormen de gegevens slechts de noodzakelijke middelen om de 
doelstelling van de Commissie te bereiken, aangezien de Commissie "op basis van deze 
gegevens en informatie" "eventuele toekomstige tekorten inzake energievraag en -aanbod"
kan detecteren, "belemmeringen voor investeringen" kan opsporen en de "beste praktijken om 
dergelijke praktijken om dergelijke problemen op te lossen" kan bevorderen en "de 
transparantie voor de marktdeelnemers" kan vergroten. Deze artikelen sluiten aan bij 
overweging 1 tot en met 5 en 15, waarin een kader wordt vastgesteld waarbinnen het 
verzamelen van informatie moet plaatsvinden, namelijk "de invoering van een 
gemeenschappelijk energiebeleid".

2. Beoordeling van het doel van de voorgestelde handeling

a) In het licht van het dispositief

Uit artikel 10 van de voorgestelde verordening blijkt dat het doel van de verordening is de 
Commissie in staat te stellen:

a) eventuele toekomstige tekorten inzake energievraag en -aanbod te detecteren;

b) belemmeringen voor investeringen op te sporen en beste praktijken om dergelijke 
problemen op te lossen te bevorderen;

c) de transparantie voor de marktdeelnemers te vergroten.

Deze doelstellingen houden ontegenzeggelijk verband met de doelstellingen van artikel 194 
VWEU, dat bepaalt dat het beleid van de Unie op het gebied van energie erop gericht is "de 
werking van de energiemarkt te waarborgen" (zie b) en c)). Daarnaast bepaalt artikel 194 dat 
het beleid van de Unie erop gericht is "de continuïteit van de energievoorziening in de Unie te 
waarborgen", hetgeen ook in punt a) duidelijk als doelstelling wordt genoemd.

b) In het licht van de preambule

In de overwegingen worden de gronden, de rechtvaardiging, voor de voorgestelde handeling
uiteengezet. De eerste overweging verwijst naar "de invoering van een gemeenschappelijk 
energiebeleid". De invoering van beleid op dit gebied is een langetermijnproject dat een ijdele 
droom1 is gebleven totdat naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon de nieuwe Titel XXI in het VWEU werd ingevoerd. Dienovereenkomstig wordt in 
de eerste overweging gesteld dat de invoering van een gemeenschappelijk energiebeleid "een 
doelstelling [is] die de Gemeenschap zichzelf gesteld heeft". De tweede overweging legt 
vervolgens een direct verband tussen energiebeleid en de voorgestelde verordening door te 
stellen "[E]en van de elementen van een dergelijk energiebeleid is dat het gestoeld moet zijn 

                                               
1 Zie Yves Petit, "A la recherche de la politique européenne de l'énergie", Revue trimestrielle de droit européen,
Parijs, Dalloz, 2006, v. 42, nr. 4, blz. 593-620.
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op een algemeen beeld van de ontwikkeling van de investeringen in energie-infrastructuur in 
de Gemeenschap". Gesteld kan worden dat de eerste twee overwegingen de verordening 
hiermee binnen het gemeenschappelijk energiebeleid plaatsen.

De daaropvolgende overwegingen hebben ten doel in concreto uiteen te zetten hoe er met het 
verzamelen van gegevens over investeringsprojecten voor kan worden gezorgd dat bepaalde 
specifieke doelstellingen van het beleid van de Unie op het gebied van energie kunnen 
worden bereikt, met name "de veiligstelling van de energievoorziening van de Gemeenschap"
(overweging 3) en het goed functioneren van de energiemarkten door middel van "grotere 
transparantie" (overweging 5). Overweging 3 voegt daar nog aan toe dat een samenhangend 
beeld van investeringen in de energie-infrastructuur tevens van groot belang is voor de 
"overgang naar een koolstofarm energiesysteem". Er zij opgemerkt dat artikel 194 vermeldt 
dat het energiebeleid verenigbaar moet zijn met het milieubeleid en er derhalve op gericht 
dient te zijn "energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en 
duurzame energie te stimuleren".

Ten slotte wordt in overweging 6 gesteld dat de Commissie en "in het bijzonder de 
waarnemingspost voor de energiemarkt" moeten beschikken over genoemde gegevens. 
Hieruit blijkt dat het verzamelen van gegevens onlosmakelijk verbonden is met het onderwerp 
waarmee de gegevens verband houden, namelijk energie. Het verband tussen het verzamelen 
van gegevens en het doel van de gegevens wordt benadrukt in het als bijlage bij het voorstel 
opgenomen financieel memorandum. Onderdeel 5.2 van het financieel memorandum stelt: " 
De verordening levert de aanzet tot een nieuw kader waarin rapportering over en monitoring
(analyse) van investeringsprojecten in de energie-infrastructuur van de EU worden 
gecombineerd".

Bestudering van de doelstellingen van de verordening, zoals die in de preambule naar voren 
worden gebracht, leidt tot de conclusie dat er een rechtstreekse samenhang bestaat met het 
beleid van de Unie op het gebied van energie.

c) doelstellingen die blijken uit de bijlagen bij het voorstel

De algemeen heersende visie, en dat blijkt ook uit de verschillende documenten van de 
instellingen, is dat energiebeleid momenteel een belangrijke doelstelling van de Unie vormt 
en dat er een einde moet komen aan de versnipperde aanpak door de verschillende lidstaten. 
Uitwisseling van gegevens op dit gebied draagt bij aan het tot stand komen van een 
gemeenschappelijk energiebeleid en aan het nader tot elkaar komen van de lidstaten op dit 
gebied. Voor een nieuw beleid is uitwisseling van gegevens onontbeerlijk. In verband 
daarmee lijkt het ter wille van de samenhang noodzakelijk dat de verordening, die een 
"besturingsinstrument" in het leven roept, gekoppeld wordt aan artikel 194, dat de Unie de 
bevoegdheid verleent om op te treden om de verschillende doelstellingen die zij zichzelf op 
het gebied van energie heeft opgelegd te verwezenlijken.

De toelichting versterkt de gedachtegang dat de verordening binnen het kader van het 
energiebeleid moet worden geplaatst. De toelichting maakt duidelijk dat het kader van de 
verordening wordt gevormd door "het nieuwe energiebeleid" en stelt: "Dit voorstel hangt
samen met de doelstellingen van de Unie [en] is ook consistent met het klimaats-, en 
energiebeleid". De Commissie noemt in dit verband tevens het Actieplan 2007-2009 van de 
Europese Raad inzake een energiebeleid voor Europa. Dat plan voorzag met het oog op de 
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totstandkoming van een dergelijk nieuw beleid reeds in de vastlegging van de vereiste 
investeringen om aan de strategische behoeften van de EU te voldoen en in een hernieuwd 
onderzoek naar energie-infrastructuren, onderwerpen waarbij de voorgestelde verordening een 
grote rol zal gaan spelen.

II. Conclusie

Nu moet vastgesteld worden welke van de twee hoofdlijnen binnen het voorstel voor een 
verordening prioriteit dient te hebben, al naargelang gekeken wordt naar de inhoud (het 
verzamelen van gegevens) of naar de doelstellingen (energiemarkt en voorzieningszekerheid).

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat artikel 337 is opgenomen in het zevende deel 
van het VWEU, getiteld "Algemene en slotbepalingen". Het artikel ligt in de lijn van artikel 
352 in die zin dat het ook een soort "flexibiliteitsclausule"1 is die slechts toepassing kan 
vinden indien specifieke bepalingen in het VWEU ontbreken die de instellingen van de 
Gemeenschap expliciet dan wel impliciet de bevoegdheid toekennen om op te treden, en deze 
bevoegdheden toch nodig blijken om een van de doelstellingen van dat Verdrag te 
verwezenlijken. In dat geval, hoewel artikel 337 het verzamelen van informatie noemt, terwijl 
artikel 194 dat niet doet, lijkt het erop dat het verzamelen van informatie mede valt onder de 
bevoegdheden die artikel 194 aan de Unie toekent, voor zover deze informatie kan bijdragen 
aan de verwezenlijking van de doelstellingen die de Unie zichzelf op het gebied van 
energiebeleid heeft gesteld.

Bovendien kan, gezien het feit dat artikel 337 is gerangschikt onder de "algemene en 
slotbepalingen" een beroep worden gedaan op het beginsel lex specialis derogat2 hetgeen 
inhoudt dat een bijzondere wet voorrang heeft boven een algemene.

Ten slotte, ingeval er nog twijfel zou bestaan, kan een duidelijk argument worden ontleend 
aan de uitspraak van het Hof in Zaak C-176/03 Commissie en Parlement tegen Raad3. In dat 
arrest moest het Hof zich uitspreken over de juiste rechtsgrondslag voor een kaderbesluit van 
de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. De Raad had 
het instrument gebaseerd op artikelen met betrekking tot justitiële samenwerking in 
strafzaken, vallende onder de derde pijler. De Commissie betwistte de wettelijke basis omdat 
zij meende dat de materie onder de communautaire bevoegdheden viel en werd hierin 
gesteund door het Europees Parlement. De Commissie stelde: "De harmonisatie van de 
nationale strafrechtelijke regelingen, en inzonderheid van de bestanddelen van strafbare 
feiten op milieugebied, is opgevat als een instrument ten dienste van het 
gemeenschapsbeleid dienaangaande"4. Het Hof oordeelde dat de bescherming van het milieu 
een van de wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap is5 en dat bij maatregelen in dit 
kader onvermijdelijk wordt uitgegaan van een optreden van de gemeenschapsinstellingen op 
gebieden zoals het energiebeleid of het fiscaal beleid. Nadat het Hof vervolgens had 
vastgesteld dat de inhoud van het kaderbesluit voornamelijk betrekking had op het strafrecht 

                                               
1 Zie in dit verband het commentaar over artikel 284 EG door Böse - EU Kommentar - punt V, blz. 2048.
2 Zie Bertrand Peter, "La base juridique des actes en droit communautaire", Revue du marché commun et de 
l'union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, nr. 378, mei 1994, blz. 335.
3 Jurisprudentie 2005 bladzijde I-07879.
4 Ibid., par. 19.
5 Ibid., par. 41.



PE438.390v01-00 8/9 AL\803147NL.doc

NL

was het Hof toch van mening dat:

"[deze] vaststelling [...] de gemeenschapswetgever evenwel niet [kan] beletten om, wanneer 
het gebruik van doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen door de bevoegde 
nationale instanties een onontbeerlijke maatregel is in de strijd tegen ernstige aantastingen 
van het milieu, maatregelen te nemen die verband houden met het strafrecht van de lidstaten 
en die hij noodzakelijk acht om de volledige doeltreffendheid van de door hem inzake 
milieubescherming vastgestelde normen te verzekeren."1

Het lijkt er derhalve op dat indien maatregelen noodzakelijk zijn om een zekere doelstelling te 
bereiken, het Hof kiest voor de rechtsgrondslag die betrekking heeft op die doelstelling, en 
daarmee dus voorrang geeft aan een indirecter doel (de bescherming van het milieu) boven 
een directer doel (harmonisatie van het strafrecht).2

In het onderhavige geval kan daarom, gezien de vaststelling dat uit het voorstel voor een 
verordening blijkt dat het verzamelen van informatie van belang is voor het creëren van een 
algemeen beeld van de energiemarkt en derhalve voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen uit artikel 194 van het Verdrag, geconcludeerd worden dat de rechtsgrondslag 
voor energie (met name dat artikel) dient te prevaleren boven artikel 337, te meer omdat het 
hier niet gaat om een bijzondere titel die prevaleert boven een andere, maar om een bepaling 
in een bijzondere titel die prevaleert boven algemene en slotbepalingen.

Nu is vastgesteld dat gekozen moet worden voor de rechtsgrondslag voor energie, moet 
bekeken worden of de specifieke aard van het onderwerp waarop de mededeling van 
informatie betrekking heeft, namelijk "investeringsprojecten met betrekking tot energie-
infrastructuur", niet noopt tot de toepassing van een specifiekere rechtsgrondslag, te weten 
de artikelen 170 en 171 VWEU inzake trans-Europese netwerken. Overeenkomstig artikel 
170 "draagt de Unie bij tot de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese 
netwerken", in het bijzonder op het gebied van energie-infrastructuur. Voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling "kan de Unie steun verlenen aan door de lidstaten 
gesteunde projecten van gemeenschappelijk belang" (artikel 171, derde streepje) en "stelt de 
Unie een geheel van richtsnoeren op betreffende de doelstellingen, de prioriteiten en de grote 
lijnen van de op het gebied van trans-Europese netwerken overwogen maatregelen" (artikel 
171, eerste streepje). De verzameling, analyse en kennisgeving van informatie zou hieronder 
kunnen vallen.

De belangrijkste onderwerpen van de titel over trans-Europese netwerken zijn echter
interoperabiliteit en steun van de Commissie voor gemeenschappelijke projecten. In 
onderhavig voorstel voor een verordening wordt daarentegen bepaald dat de Commissie 
informatie dient te verzamelen over nationale projecten op het gebied van infrastructuur om 
zich daarmee een beter beeld te vormen van de totale Europese energiemarkt. De verzameling 
van informatie zoals die in onderhavige verordening wordt voorgesteld is meer dan "trans-
Europees", aangezien alle investeringen, dus ook nationale investeringen, daaronder vallen, 
terwijl de bestaande verordening bijvoorbeeld uitsluitend grensoverschrijdende gasnetwerken 

                                               
1 Ibid., par. 48.
2 Zie Hubert Haenel - Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales - Sénat
(Frankrijk), vergadering van 17 juli 2007.
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Het is natuurlijk mogelijk dat het optreden van de Commissie na analyse van de verzamelde 
gegevens precies op het gebied van trans-Europese netwerken zal liggen. Het oogmerk van de 
Commissie is echter niet een optreden op het niveau van trans-Europese netwerken, maar de
beoordeling in het kader van investeringsprojecten op het gebied van energie van de wijze 
waarop de Unie moet optreden om problemen op te lossen. Dienovereenkomstig wordt in de 
toelichting gesteld dat het voorstel voor een verordening samenhangt met de doelstellingen 
van de Unie, met name "de totstandbrenging van een interne markt" en "de duurzame 
ontwikkeling van Europa, gebaseerd op een evenwichtige economische groei en 
prijsstabiliteit". En verder: "Het voorstel is ook consistent met het klimaats- en energiebeleid, 
waarvan één van de pijlers de energievoorzieningszekerheid is". Daarnaast bevat overweging 
1 een verwijzing naar een gemeenschappelijk energiebeleid en wordt in overweging 2 
uiteengezet dat een van de elementen van een dergelijk energiebeleid is dat het gestoeld moet 
zijn op een algemeen beeld van de ontwikkeling van de investeringen in energie-
infrastructuur in de Gemeenschap. Hieruit blijkt dat de voorgestelde verordening, hoewel 
specifiek van toepassing op energie-infrastructuren, geplaatst moet worden binnen de context 
van het gemeenschappelijk energiebeleid zoals dat in artikel 194 VWEU naar voren wordt 
gebracht. Artikel 194 dekt namelijk alle aspecten van de voorgestelde verordening in die zin 
dat het betrekking heeft op én "de interconnectie van energienetwerken" én de energiemarkt, 
de continuïteit van de energievoorziening en energie-efficiëntie.

III. Aanbeveling

Op haar vergadering van 28 januari 2010 besloot de Commissie juridische zaken met 
algemene stemmen, met 19 stemmen voor en 0 onthoudingen2 de volgende aanbeveling te 
doen: het voorstel voor een verordening van de Raad inzake mededeling aan de Commissie 
van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese 
Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 736/96 dient te worden vastgesteld 
op basis van artikel 194 van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Zie Effectbeoordeling, SEC (2009)971 definitief, blz. 6.
2 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Sebastian Valentin Bodu 
(ondervoorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), 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 (rapporteur voor advies), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.


