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Med en skrivelse av den 11 december 2012 begärde du i enlighet med 
artikel 37 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle behandla frågan om ett 
eventuellt tillägg av en rättslig grund för ovannämnda förslag till förordning.

Den rättsliga grund som kommissionen föreslagit är artikel 203 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat Euratomfördraget), den så kallade 
flexibilitetsklausulen, som ska användas endast när en åtgärd är nödvändig för att förverkliga 
något av gemenskapens mål och Euratomfördraget inte innehåller de nödvändiga 
befogenheterna för detta.

I utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) har man lagt fram ändringsförslag 
till förslaget till betänkande för att den rättsliga grunden även ska omfatta protokoll nr 4 till 
2003 års anslutningsakt om kärnkraftverket Ignalina i Litauen. I protokollet hänvisas till 
artikel 56 i 2003 års anslutningsakt för antagande av EU-stödåtgärder för att avveckla 
kärnkraftverket Ignalina.

Du undrar i din skrivelse huruvida det är lämpligt att ändra förslagets rättsliga grund, mot 
bakgrund av förslagets syfte och innehåll.
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I – Bakgrund

Inom ramen för anslutningsförhandlingarna åtog Bulgarien, Litauen och Slovakien sig att 
stänga ett antal kärnkraftsreaktorer, och i utbyte mot detta åtog sig EU att ge ekonomiskt stöd 
för avvecklingen av dessa reaktorer, enligt Kozloduoy-, Ignalina- respektive 
Bohuniceprogrammet. Enligt beräkningar som de tre medlemsstaterna lämnade in 2011 
kommer det att krävas ytterligare betydande finansiella medel utöver dem EU som redan 
bidragit med för att slutföra avvecklingen av kärnkraftverken på ett säkert sätt.

Enligt förslaget bör därför unionens ekonomiska stöd utvidgas genom att man upphäver de tre 
förordningar genom vilka de tre olika stödprogrammen inrättats, och behåller en fortsatt 
utbetalning av stöd för perioden 2014–2020 i ett enda program.

II – Aktuella artiklar i fördraget

Följande artikel i Euratomfördraget anges som rättslig grund i kommissionens förslag:

Artikel 203
Om en åtgärd från gemenskapens sida skulle visa sig nödvändig för att 
förverkliga något av gemenskapens mål och om detta fördrag inte innehåller 
de nödvändiga befogenheterna, skall rådet genom enhälligt beslut på förslag 
från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet vidta de åtgärder 
som behövs.

I protokoll nr 4 till 2003 års anslutningsakt om kärnkraftverket Ignalina i Litauen, som föreslås 
läggas till den rättsliga grunden, ingår följande relevanta artikel (understrykningar tillagda):

Artikel 3
1. Unionen, som erkänner att avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina är 
långsiktig och för Litauen innebär en utomordentligt stor finansiell 
belastning, som inte står i proportion till landets storlek och ekonomiska 
styrka, skall i solidaritet med Litauen tillhandahålla tillräckligt ytterligare 
gemenskapsstöd för avvecklingssträvandena efter 2006.

2. Ignalinaprogrammet kommer i detta syfte att fortsättas utan avbrott och 
förlängas utöver 2006. Genomförandebestämmelserna för det förlängda 
Ignalinaprogrammet skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 56 i 
anslutningsakten och träda i kraft senast när den nuvarande budgetplanen 
löper ut.

3. [...]

4. För nästa budgetplansperiod skall de totala genomsnittsanslagen enligt det 
förlängda Ignalinaprogrammet vara lämpliga. Programplaneringen av dessa 
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resurser bör grundas på faktiska betalningsbehov och faktisk 
absorberingskapacitet.

I artikel 56 i 2003 års anslutningsakt står följande:

Artikel 56
Om inte annat föreskrivs skall rådet med kvalificerad majoritet på förslag 
från kommissionen besluta om de åtgärder som behövs för att genomföra 
bestämmelserna i bilagorna II, III och IV som avses i artiklarna 20, 21 och 22 
i denna anslutningsakt.

III – De föreslagna rättsliga grunderna

Artikel 203 i Euratomfördraget får endast användas om en åtgärd från gemenskapen skulle 
visa sig nödvändig för att uppnå ett av dess mål och Euratomfördraget inte har gett 
nödvändiga befogenheter. Rådet ska fatta ett enhälligt beslut och parlamentet ska höras.

I artikel 3 i protokoll nr 4 till 2003 års anslutningsakt fastställs att genomförandebestämmelser 
för det förlängda Ignalinaprogrammet ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 56 i 
anslutningsakten. Inom det förfarandet beslutar rådet med kvalificerad majoritet och 
parlamentet har inte någon roll.

IV – Rättspraxis om rättsliga grunder

Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis ska valet av rättslig grund för en rättsakt inom unionen 
ske utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för rättslig prövning. Bland dessa kriterier 
ingår i synnerhet åtgärdens syfte och innehåll1. Valet av en felaktig rättslig grund kan därför 
motivera ett upphävande av den berörda akten.

I detta fall måste man därför avgöra om förslaget
1. har två avsikter eller två beståndsdelar, och om en av dessa kan identifieras som den 

huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan den andra endast är av 
underordnad betydelse, eller

2. samtidigt har flera avsikter eller flera beståndsdelar vilka har ett sådant samband att de 
inte kan åtskiljas, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra.

Enligt domstolens rättspraxis måste akten i det förra fallet grundas på en enda rättslig grund, 
nämligen den som krävs enligt den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, 
och i det senare fallet på de olika motsvarande rättsliga grunderna2.

                                               
1 Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (allmänna tullförmåner), REG 1987, s. 1439, punkt 5; mål C-440/05, 
kommissionen mot rådet, REG 2007, s. I-9097; mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, 
REG 2009, s. I-7585.
2 Se domen i ovan citerade mål C-411/06, punkterna 46-47.
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V. Den föreslagna förordningens syfte och innehåll

Enligt artiklarna 1 och 2 är förslagets syfte att inrätta ett stödprogram för perioden 2014-2020, 
vilket fastställer regler för genomförande av unionens ekonomiska stöd för åtgärder i 
anslutning till avvecklingen av kärnkraftverken Kozloduy, Ignalina och Bohunice, i syfte att 
hjälpa de berörda medlemsstaterna att uppnå ett oåterkalleligt tillstånd i 
avvecklingsförfarandet samtidigt som högsta säkerhetsnivå upprätthålls. Tekniska mål för de 
tre programmen i detta avseende specificeras också.

Artikel 3 i förslaget innehåller särskilda bestämmelser om budgeten för de tre programmen, 
medan artikel 4 fastställer de villkor som måste uppfyllas för att det ekonomiska stödet ska 
utgå. I artikel 5 fastställs formerna för genomförandet i enlighet med budgetförordningen, och 
i artikel 6 sägs att kommissionen ska anta årliga arbetsprogram och detaljerade 
genomförandeförfaranden. Artikel 7 innehåller bestämmelser om skydd av unionens 
ekonomiska intressen, och i artiklarna 8–12 fastställs slutliga bestämmelser om utvärdering, 
kommittéförfarande, övergångsbestämmelser, upphävande av de rättsakter som fastställde de 
tidigare programmen och om ikraftträdande.

Förslagets huvudsyfte är därför att ersätta de tre rättsakterna för de befintliga programmen, 
som alla kommer att löpa ut vid 2013 års utgång, med en rättsakt för perioden 2014–2020, 
som motsvarar kommande fleråriga budgetram.

VI. Institutionell bakgrund

Rättsakten för Ignalinaprogrammet antogs på basis av protokoll nr 4 och artikel 56 i 2003 års 
anslutningsakt1, som föreskriver ekonomiskt stöd minst fram till 2013. Rättsakterna för de 
båda andra programmen baserades i stället på artikel 203 i Euratomfördraget, eftersom 
anslutningsakten från 2003 endast föreskriver att Slovakien ska få ekonomiskt stöd fram till 
2006, och eftersom Bulgarien endast skulle få ekonomiskt stöd fram till 2009 enligt 2005 års 
anslutningsakt2.

Rådet föreslår därför att förslaget ska delas upp på två olika instrument: ett för 
Ignalinaprogrammet och ett för de två andra programmen, samtidigt som man behåller de 
separata rättsliga grunder som används för rättsakterna för de befintliga programmen3. Det 
förslaget grundas på yttrandet från rådets juridiska avdelning4, i vilket det hävdas att protokoll 
nr 4 och artikel 56 i 2003 års anslutningsakt måste behållas för Ignalinaprogrammet efter 
2013, eftersom det enligt formuleringarna och logiken i artikel 3 i protokoll nr 4 inte fastställs 
någon bestämd tidsgräns för programmet. Enligt rådet finns det därmed en rättslig grund för 
att EU ska ge ekonomiskt stöd till Ignalinaprogrammet, och detta skulle därför utesluta 
användning av flexibilitetsklausulen i artikel 203 i Euratomfördraget.

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 1990/2006 (EUT L 411, 31.7.2006, s. 10).
2 Rådets förordning (Euratom) nr 549/2007 (EUT L 131, 23.5.2007, s. 1) och rådets förordning (Euratom) 
nr 647/2010 (EUT L 189, 22.7.2010, s. 9).
3 Se skrivelsen av den 26 juli 2012 från rådets generalsekreterare till talman Schulz.
4 Se rådets dokument 9526/12.
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Det kan även noteras att rådet, även om parlamentet inte skulle höras enligt den rättsliga 
grund som rådet föreslår för Ignalinaprogrammet, vill fortsätta att samråda på frivillig basis, 
vilket innebär att parlamentet ändå skulle höras avseende båda föreslagna rättsakter.

Kommissionen, som i detta avseende får stöd av parlamentets rättstjänst1, håller dock inte 
med om rådets ståndpunkt utan vidhåller att protokoll nr 4 endast täcker perioden fram till 
dess att nuvarande budgetplan löper ut, det vill säga till och med 2013, och de hävdar därför 
att artikel 203 i Euratomfördraget måste utgöra rättslig grund för alla tre programmen efter 
2013.

VII – Fastställande av lämplig rättslig grund

De tre programmen har alla samma syfte: att fastställa regler för genomförandet av stöd som 
är avsett för den slutliga avvecklingen av kärnkraftverk. Förslaget kan därför inte sägas ha ett 
dubbelt syfte eller två beståndsdelar av vilka den ena är huvudsaklig eller avgörande, så att 
en enda rättslig grund skulle krävas. Eftersom förslaget strävar efter att foga samman tre olika 
program, utifrån tre olika rättsakter varav en har en separat rättslig grund, har förslaget 
i stället flera olika beståndsdelar som inte kan åtskiljas, vilket rättfärdigar användning av 
två rättsliga grunder.

Valet av lämplig rättslig grund i detta fall avgörs i slutändan av om man anser att 
bestämmelsen om ekonomiskt stöd enligt protokoll nr 4 inte kan sägas vara tidsbegränsad, 
eller om man anser att bestämmelsen om ekonomiskt stöd inte gäller efter 2013. I det senare 
fallet skulle det inte längre ges några befogenheter genom fördraget, och artikel 203 skulle 
därmed behöva användas som rättslig grund för alla tre programmen.

I protokoll nr 4 finns inget fastställt slutdatum för det ekonomiska bidrag som ska ges, i 
motsats till vad som var fallet i fråga om kärnkraftverken i Slovakien och Bulgarien. I stället 
står det i artikel 3.2 att programmet kommer att ”fortsättas utan avbrott och förlängas utöver 
2006”. Med hänsyn till detta och till att det i protokollets artikel 3.4 talas om ”nästa 
budgetplansperiod” (på engelska ”financial perspectives” i plural) är det svårt att dra 
slutsatsen att detta protokolls bestämmelser var avsedda att vara tidsbegränsade. Mot 
bakgrund av detta ligger det närmare till hands att dra slutsatsen att protokollets avsikt var att 
ge möjlighet att erbjuda ekonomiskt stöd så länge detta stöd behövdes, så att kärnkraftverken 
kan avvecklas på ett säkert sätt.

Protokoll nr 4 är därför inte begränsat i tiden och kan användas som rättslig grund för ett 
beslut i rådet om att fortsätta Ignalinaprogrammet. Eftersom de rättsliga grunderna i 
anslutningsakten för de två andra programmen tidsmässigt har löpt ut, måste det ändå fattas 
ett beslut av rådet om en fortsättning för dessa båda program enligt artikel 203 i 
Euratomfördraget.

Under inga omständigheter är emellertid dessa båda rättsliga grunder kompatibla, eftersom 
artikel 203 i Euratomfördraget föreskriver enhällighet i rådet, medan protokoll nr 4 och 

                                               
1 Se rättstjänstens meddelande av den 14 januari 2013, SJ-0716-12.
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artikel 56 i 2003 års anslutningsakt föreskriver beslut med kvalificerad majoritet i rådet. De 
kan därför inte kombineras ihop till en gemensam rättslig grund.

Rättslig grund för fortsatt ekonomiskt stöd till Ignalinaprogrammet måste därför vara 
protokoll nr 4 och artikel 56 i anslutningsakten från 2003, medan den rättsliga grunden för 
Kozloduy- respektive Bohuniceprogrammet måste vara artikel 203 i Euratomfördraget.

VIII – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av ovanstående analys kan man inte lägga till protokoll nr 4 och artikel 56 i 
2003 års anslutningsakt till artikel 203 i Euratomfördraget för att de ska utgöra förslagets 
rättsliga grund.

För att man ska kunna anta ett beslut i rådet om fortsatt stöd enligt de tre programmen, måste 
förslaget delas upp såsom rådet föreslagit, och Ignalinaprogrammet måste omfattas av en 
rättsakt som separeras från de två andra programmen och baseras på protokoll nr 4 och 
artikel 56 i 2003 års anslutningsakt. Den andra akten, för Kozloduy- och 
Bohuniceprogrammen, kan däremot baseras på artikel 203 i Euratomfördraget. 

Att dela upp förslaget i två rättsakter skulle inte påverka parlamentets rättigheter i detta 
enskilda fall, eftersom rådet skulle fortsätta att höra parlamentet, på frivillig grund.

Vid utskottssammanträdet den 21 februari 2013 antog utskottet för rättsliga frågor med 
14 röster för och 1 röst emot1 följande rekommendation: Protokoll nr 4 och 
artikel 56 i 2003 års anslutningsakt utgör den korrekta rättsliga grunden för fortsatt stöd enligt 
Ignalinaprogrammet, och artikel 203 i Euratomfördraget utgör den korrekta rättsliga grunden 
för fortsatt stöd enligt Kozloduy- och Bohuniceprogrammen. 

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Evelyn Regner (ordförande), Raffaele Baldassarre 
(vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Francesco Enrico Speroni (föredragande av yttrande), 
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 och Tadeusz Zwiefka.


