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Med skrivelse af 11. december 2012 anmodede De Retsudvalget om at tage stilling til 
spørgsmålet om en eventuel tilføjelse af et retsgrundlag til ovennævnte forslag til Rådets 
forordning, jf. forretningsordenens artikel 37.

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag er artikel 203 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Atomenergifællesskab (herefter "Euratomtraktaten"), den såkaldte 
"fleksibilitetsbestemmelse", som kun skal bruges, når handling er påkrævet for at virkeliggøre 
et af Atomenergifællesskabets mål, og Euratomtraktaten ikke indeholder fornøden hjemmel 
hertil.

Der er fremsat ændringsforslag til udkastet til betænkning i ITRE, som sigter mod at få tilføjet 
protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten af 2003 om Ignalina-kernekraftværket i Litauen til 
retsgrundlaget. Denne protokol henviser til artikel 56 i tiltrædelsesakten af 2003 hvad angår
vedtagelse af EU-støtteforanstaltninger til nedlukning af Ignalina.

De spørger i Deres skrivelse, om det ville være hensigtsmæssigt at ændre retsgrundlaget for 
forslaget i lyset af dets formål og indhold.
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I – Baggrund

I tiltrædelsesforhandlingerne forpligtede Bulgarien, Litauen og Slovakiet sig til at lukke en 
række kernereaktorer, og til gengæld forpligtede EU sig til at yde finansiel bistand til 
nedlukningen af disse reaktorer, henholdsvis Kozloduy, Ignalina- og Bohunice-
programmerne. Ifølge overslag, som de tre medlemsstater indsendte i 2011, vil der blive 
behov for store yderligere finansielle ressourcer ud over, hvad der allerede er ydet af EU, til at 
afslutte nedlukningen af kernekraftværkerne på en sikker måde.

I forslaget planlægges der derfor en forlængelse af den finansielle støtte fra EU, idet de tre 
forordninger, hvorved de tre forskellige bistandsprogrammer blev oprettet, ophæves, samtidig 
med at der fortsat ydes bistand for perioden 2014-2020 i et enkelt program.

II – Relevante artikler i traktaten

Følgende artikel i Euratomtraktaten anføres som retsgrundlag i Kommissionens forslag:

Artikel 203
Såfremt en handling fra Fællesskabets side viser sig påkrævet for at 
virkeliggøre et af Fællesskabets mål, og denne traktat ikke indeholder 
fornøden hjemmel hertil, udfærdiger Rådet på forslag af Kommissionen og 
efter at have indhentet udtalelse fra Europa-Parlamentet med enstemmighed 
passende forskrifter herom.

Protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten af 2003 om Ignalina-kernekraftværket i Litauen, som 
foreslås tilføjet til retsgrundlaget, omfatter følgende relevante artikel (de afgørende dele 
fremhævet):

Artikel 3
1. I erkendelse af, at nedlæggelsen af Ignalina-kernekraftværket er af 
langsigtet karakter og udgør en så usædvanlig stor finansiel byrde for 
Litauen, at det ikke står i et rimeligt forhold til landets størrelse og 
økonomiske formåen, vil Unionen som et udtryk for solidaritet med Litauen 
også yde passende finansiel bistand til nedlæggelsesindsatsen efter 2006.

2. Ignalina-programmet vil derfor blive fortsat glidende og forlænget efter 
2006. Gennemførelsesbestemmelserne for det forlængede Ignalina-program 
vil blive besluttet efter proceduren i artikel 56 i tiltrædelsesakten og træde i 
kraft senest ved udløbet af det nuværende finansielle overslag.

3. […]

4. For den periode, som de næste finansielle overslag dækker, skal de samlede 
gennemsnitlige bevillinger inden for rammerne af det udvidede Ignalina-
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program være af en passende størrelse. Programmering af disse midler vil 
blive baseret på det faktiske betalingsbehov og absorptionsevnen.

Artikel 56 i tiltrædelsesakten af 2003 har følgende ordlyd:

Artikel 56
Medmindre der er truffet andre bestemmelser, vedtager Rådet med 
kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger til gennemførelse af bestemmelserne i bilag II, III og IV, der 
henvises til i artikel 20, 21 og 22 i denne akt.

III - De foreslåede retsgrundlag

Artikel 203 i Euratomtraktaten kan kun anvendes, hvis handling fra Euratoms side viser sig 
påkrævet for at virkeliggøre et af Euratoms mål, og Euratomtraktaten ikke indeholder 
fornøden hjemmel hertil. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed, og Parlamentet høres.

Det fremgår af artikel 3 i protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten af 2003, at 
gennemførelsesbestemmelserne for det forlængede Ignalina-program vil blive besluttet efter 
proceduren i artikel 56 i tiltrædelsesakten. I henhold til denne procedure træffer Rådet 
afgørelse med kvalificeret flertal, og Parlamentet inddrages ikke.

IV - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal 
ske på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, 
herunder især retsaktens formål og indhold1. Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende 
retsakt derfor kunne annulleres.

Det skal derfor i det foreliggende tilfælde det afgøres, om forslaget enten:
1. forfølger et dobbelt formål eller består af to led, og det ene af disse kan bestemmes som 

det vigtigste eller fremherskende formål eller led, mens det andet kun er sekundært, eller 
2. samtidig forfølger flere formål, eller har flere led, der på uadskillelig måde er indbyrdes 

forbundne, uden at det ene er sekundært og indirekte i forhold til det andet.

Ifølge Domstolens praksis skal retsakten i førstnævnte tilfælde have en enkelt hjemmel, 
nemlig den, der kræves af det vigtigste eller fremherskende formål eller led, mens den i 
sidstnævnte tilfælde vil skulle vedtages med de dertil svarende forskellige hjemmeler2.

                                               
1 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet ("generelle toldpræferencer"), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5, sag C-
440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097, og sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 
Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.
2 Se ovennævnte sag C-411/06, præmis 46-47.
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V. Den foreslåede forordnings formål og indhold

Formålet med forslaget er ifølge artikel 1 og 2 at fastlægge et bistandsprogram for 2014-2020, 
hvori der fastsættes regler for gennemførelsen af EU's finansielle støtte til foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af kernekraftværkerne Kozloduy, Ignalina og Bohunice med 
henblik på at bistå de berørte medlemsstater til at nå et uigenkaldeligt stadium i 
nedlukningsprocessen for kernekraftværkerne, samtidig med at det højeste sikkerhedsniveau 
bevares. Der opstilles også specifikke tekniske mål for de tre programmer i denne henseende.

Artikel 3 i forslaget indeholder særlige bestemmelser om budgettet for de tre programmer, 
mens artikel 4 fastlægger de betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan ydes finansiel 
bistand. I artikel 5 fastsættes de gennemførelsesformer, som skal anvendes i 
overensstemmelse med finansforordningen, og i henhold til artikel 6 skal Kommissionen 
vedtage årlige arbejdsprogrammer og detaljerede gennemførelsesprocedurer. Artikel 7 
indeholder bestemmelser om beskyttelse af EU's finansielle interesser, og artikel 8-12 
indeholder afsluttende bestemmelser om evaluering, udvalgsprocedure, 
overgangsbestemmelser, ophævelse af de retsakter, der indeholder de tidligere programmer,
og ikrafttræden.

Hovedformålet med forslaget er derfor at erstatte de tre retsakter for de eksisterende 
programmer, der alle udløber ved udgangen af 2013, med en enkelt retsakt for perioden 2014-
2020, som svarer til den kommende flerårige finansielle ramme.

VI – Institutionel baggrund

Mens retsakten for Ignalina-programmet blev vedtaget på grundlag af protokol nr. 4 og artikel 
56 i tiltrædelsesakten af 20031, som indeholder bestemmelser om finansiel bistand til mindst 
2013, var retsakterne for de to andre programmer baseret på artikel 203 i Euratomtraktaten, da 
tiltrædelsesakten af 2003 kun gav hjemmel til finansiel bistand til Slovakiet indtil 2006, og 
Bulgarien kun ville modtage støtte indtil 2009 i henhold til tiltrædelsesakten af 20052.

Rådet foreslår derfor at opdele forslaget i to retsakter, nemlig en for Ignalina-programmet og 
en for de andre to programmer, og at fastholde de forskellige retsgrundlag, der er anvendt til 
retsakterne for de eksisterende programmer3. Dette forslag er baseret på en udtalelse fra 
Rådets Juridiske Tjeneste4, hvori det grundlæggende gøres gældende, at protokol nr. 4 og 
artikel 56 i tiltrædelsesakten af 2003 skal fastholdes for Ignalina-programmet efter 2013, da 
ordlyden og logikken i artikel 3 i protokol nr. 4 ikke begrænser programmet til en bestemt 
periode. Ifølge Rådet er der derfor et eksisterende retsgrundlag for, at EU yder finansiel 
bistand til Ignalina-programmet, og dette gør det derfor udelukket at bruge 
fleksibilitetsbestemmelsen i artikel 203 i Euratomtraktaten.

Det kan også bemærkes, at selv om Parlamentet ikke ville blive hørt i henhold til det af Rådet 
foreslåede retsgrundlag for Ignalina-programmet, har Rådet fastholdt høring på frivillig basis, 
                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1990/2006 (EUT L 411 af 30.12.2006, s. 10).
2 Rådets  forordning (Euratom) nr. 549/2007 (EUT L 131 af 23.5.2007, s. 1) og Rådets forordning (Euratom) nr. 
647/2010 (EUT L 189 af 22.7.2010, s. 9).
3 Se skrivelse af 26. juli 2012 fra Rådets generalsekretær til formand Schulz.
4 Se Rådets dokument 9526/12.
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og Parlamentet vil derfor blive hørt om begge de foreslåede retsakter.

Kommissionen, der støttes af Parlamentets Juridiske Tjeneste1, er dog ikke enig i Rådets 
holdning og fastholder, at protokol nr. 4 kun dækker perioden frem til udløbet af de 
nuværende finansielle overslag, indtil udgangen af 2013, og den gør derfor gældende, at 
artikel 203 i Euratomtraktaten skal danne retsgrundlag for videreførelsen af alle tre 
programmer derefter.

VI - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

De tre programmer har alle det samme formål: at fastsætte regler for gennemførelse af bistand 
til den endelige lukning af kernekraftværker. Forslaget kan derfor ikke siges at have et dobbelt 
formål eller bestå af flere led, hvoraf den ene er fremherskende, således at det skal have et 
enkelt retsgrundlag. Da det med forslaget forsøges at samle tre programmer fra tre forskellige 
retsakter med forskellige retsgrundlag i én retsakt, har forslaget i stedet flere led, der på 
uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, hvilket retfærdiggør et fælles retsgrundlag.

Valget af det korrekte retsgrundlag i dette tilfælde beror i sidste ende på, om man mener, at 
der potentielt ikke er nogen tidsbegrænsning for tildelingen af finansiel bistand i henhold til 
protokol nr. 4, eller at den ikke gælder for perioden efter 2013. I sidstnævnte tilfælde 
indeholder traktaten ikke fornøden hjemmel, og man vil således skulle anvende artikel 203 
som retsgrundlag for alle tre programmer.

I betragtning af at protokol nr. 4 ikke angiver en slutdato for den finansielle bistand, der skal 
ydes, i modsætning til, hvad der var tilfældet i relation til kernekraftværkerne i Slovakiet og 
Bulgarien, men derimod i artikel 3, stk. 2, fastslår, at programmet vil blive "fortsat glidende 
og forlænget efter 2006", og da der i artikel 4 tales om "de næste finansielle overslag" (i 
flertal), er det vanskeligt at drage den konklusion, at denne protokol skulle være 
tidsbegrænset. På denne baggrund er det en mere sandsynlig konklusion, at hensigten med 
protokollen var at give mulighed for at yde finansiel bistand, så længe det var nødvendigt for 
at nedlukke kernekraftværket på en sikker måde.

Protokol nr. 4 er derfor ikke tidsbegrænset og kan anvendes som retsgrundlag for en afgørelse 
i Rådet om at fortsætte Ignalina-programmet. Da de eksisterende retsgrundlag i 
tiltrædelsesakterne for de to andre programmer er udløbet, vil en afgørelse om fortsættelse af 
disse programmer imidlertid skulle vedtages af Rådet i henhold til artikel 203 i 
Euratomtraktaten.

Disse to retsgrundlag er imidlertid under alle omstændigheder ikke forenelige, eftersom Rådet 
efter artikel 203 i Euratomtraktaten træffer afgørelse med enstemmighed, mens det efter 
protokol nr. 4 og artikel 56 i tiltrædelsesakten af 2003 træffer afgørelse med kvalificeret 
flertal. De kan derfor ikke kombineres til et samlet retsgrundlag.

Retsgrundlaget for fortsat finansiel bistand til Ignalina-programmet må derfor være protokol 
nr. 4 og artikel 56 i tiltrædelsesakten af 2003, mens det må være artikel 203 i 

                                               
1 Se notat af 14. januar 2013 fra Juridisk Tjeneste, SJ-0716-12.
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Euratomtraktaten for Kozloduy- og Bohunice-programmerne.

VII - Konklusion og henstilling

På baggrund af ovenstående analyse kan protokol nr. 4 og artikel 56 i tiltrædelsesakten af 
2003 ikke tilføjes til artikel 203 i Euratomtraktaten som retsgrundlag for forslaget.

For at der kan vedtages en afgørelse i Rådet om fortsat bistand i henhold til de tre 
programmer, skal forslaget opdeles som foreslået af Rådet, og Ignalina-programmet gøres til 
genstand for en retsakt, der er adskilt fra de to andre programmer, som er baseret på protokol 
4 og artikel 56 i tiltrædelsesakten af 2003. Den anden retsakt, for Kozloduy- og Bohunice-
programmerne, skal imidlertid baseres på artikel 203 i Euratomtraktaten. 

En opdeling af forslaget i to retsakter vil dog ikke påvirke Parlamentets beføjelser i det 
konkrete tilfælde, da Rådet fastholder høring på frivillig basis.

På mødet den 21. februar 2013 vedtog Retsudvalget således (for: 14; imod: 1)1 at henstille 
følgende: Protokol nr. 4 og artikel 56 i tiltrædelsesakten af 2003 er det korrekte retsgrundlag 
for fortsat bistand i henhold til Ignalina-programmet, og artikel 203 i Euratomtraktaten er det 
korrekte retsgrundlag for fortsat bistand i henhold til Kozloduy- og Bohunice-programmerne.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Evelyn Regner (fungerende formand), Raffaele Baldassarre 
(næstformand), Françoise Castex (næstformand), Francesco Enrico Speroni (ordfører), Luigi Berlinguer, Piotr 
Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


