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retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger 

til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 

994/2010 (2016/0030(COD)), jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 2. 

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag er artikel 194 i TEUF, der fastlægger 

retsgrundlaget for energipolitikken; under de interinstitutionelle forhandlinger blev det 

imidlertid anset for nødvendigt at indsætte en henvisning til stk. 2 i førnævnte artikel, 

hvorefter foranstaltningerne fastsættes i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure. 

ITRE anmoder derfor om en udtalelse om relevansen af artikel 194, stk. 2, i TEUF som 

retsgrundlag for det ovennævnte forslag. 

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 12. juni 2017. 

 

I. Baggrund 

 

Formålet med den omhandlede forordning er at sikre, at der træffes alle de nødvendige 

foranstaltninger til opretholdelse af en uafbrudt gasforsyning i hele Unionen, dog særligt til 

beskyttede kunder i forbindelse med vanskelige klimaforhold eller i tilfælde af afbrydelser i 

forsyningen.  

 

For at nå målet foreslås der med udkastet til forordning en stærkere regional koordinering, 

idet visse principper og standarder fastsættes på EU-niveau. Den foreslåede tilgang indebærer, 

at medlemsstaterne bør arbejde tæt sammen inden for deres region, når de udarbejder 

regionale risikovurderinger. For at sikre overensstemmelse i hele EU udarbejdes de regionale 

risikovurderinger med udgangspunkt i en EU-dækkende simulering, der omfatter fælles 

standarder og et specifikt scenario. De risici, der påpeges i de regionale risikovurderinger, 

tages op i forbindelse med de regionale forebyggende handlingsplaner og nødplaner, der 

underkastes en peer review og godkendes af Kommissionen. 

 

Der henvises i forslaget til artikel 194 i TEUF som retsgrundlag, men Kommissionen har ikke 

præciseret, hvilket stykke i artiklen forslaget bør baseres på. 

 

 

II. Relevant artikel i traktaten  

 

Følgende artikel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under afsnit XXI om 

"Energi", er angivet som retsgrundlag i Kommissionens forslag (fremhævelser tilføjet): 

 

Artikel 194 i TEUF 

 

 

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 
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d) at fremme sammenkobling 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. 

 

 

III. Retspraksis 

 

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at "valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal 

foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, 

herunder især retsaktens formål og indhold".1 Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende 

retsakt derfor kunne annulleres. Domstolen har desuden fastslået, at angivelsen af 

retsgrundlaget er af afgørende betydning for valg af afstemningsregler i Rådet.2 Det er særlig 

vigtigt med præcision i angivelsen af retsgrundlaget i det foreliggende tilfælde, da der i stk. 2 

og 3 i artikel 194 henholdsvis henvises til den almindelige lovgivningsprocedure og til en 

særlig lovgivningsprocedure med enstemmighed i Rådet. 

 

 

IV. Formålet med og indholdet af den foreslåede forordning  

 

Ved denne forordning fastsættes bestemmelser med henblik på beskyttelse af 

gasforsyningssikkerheden ved at sikre, at det indre marked for naturgas fungerer 

hensigtsmæssigt og uafbrudt, ved at fastlægge ekstraordinære foranstaltninger, der skal 

implementeres, når markedet ikke længere kan levere de påkrævede gasforsyninger, og ved at 

fastsætte en tydelig definition og fordeling af ansvarsområder blandt naturgasvirksomheder, 

medlemsstaterne og Unionen for såvel forebyggende foranstaltninger som konkrete 

afbrydelser af forsyningen. Ved denne forordning fastsættes også gennemsigtige og 

solidariske mekanismer med henblik på koordinering, planlægning og reaktion på en 

nødsituation på medlemsstatsniveau, regionalt niveau eller EU-niveau. 

 

 

V. Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag  

 

Formålet med den omhandlede forordning er at sikre, at der træffes alle de nødvendige 

foranstaltninger til opretholdelse af en uafbrudt gasforsyning i hele Unionen, og særligt at 

                                                 
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; sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 

Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585. 
2 Jf. dom af 1. oktober 2009 i sag C-370/07, Kommissionen mod Rådet (CITES), EU:C:2009:590, navnlig 

præmis 37-38 og 56. 
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beskytte kunder i forbindelse med vanskelige klimaforhold eller i tilfælde af afbrydelser i 

forsyningen.  
 

Som Parlamentets Juridiske Tjeneste understregede i sin udtalelse, indebærer den aftalte 

ændring af retsgrundlaget ikke nogen væsentlig ændring af det retsgrundlag, Kommissionen 

har valgt til sit forslag, men den gør valget af retsgrundlag mere præcist ved at angive det 

relevante stykke i artikel 194 i TEUF, som de to lovgivere vil basere sig på1.  

 

Artikel 194 i TEUF indeholder i stk. 2 og 3 to forskellige retsgrundlag for foranstaltninger af 

forskellig karakter. Mens der i stk. 3 henvises til foranstaltninger, som hovedsageligt er af 

fiskal karakter, henvises der i stk. 2 til vedtagelse af foranstaltninger, der er nødvendige for at 

nå de mål, der er nævnt i stk. 1, og som bl.a. omfatter forsyningssikkerheden. Det er 

endvidere vigtigt at bemærke, at artikel 194 i TEUF fastsætter forskellige 

lovgivningsprocedurer afhængigt af en foranstaltnings karakter. I henhold til artikel 194, stk. 

3, i TEUF gælder der en særlig lovgivningsprocedure, hvor Parlamentet kun bliver hørt, og 

hvor der kræves enstemmighed i Rådet, for foranstaltninger, som hovedsageligt er af fiskal 

karakter. Derimod er det i henhold til artikel 194, stk. 2, i TEUF den almindelige 

lovgivningsprocedure, der gælder for vedtagelse af foranstaltninger, der er nødvendige for at 

nå de mål, der er nævnt i artikel 194, stk. 1, herunder forsyningssikkerhed.  

 

Da det klart fremgår af det ovenstående, at forordningen falder ind under den sidstnævnte 

kategori af foranstaltninger, er det nyttigt og hensigtsmæssigt, at der specifikt henvises til stk. 

2 i artikel 194 i TEUF i retsgrundlaget. 
 

 

VI. Konklusion og henstilling 

 

I lyset af ovenstående bør artikel 194, stk. 2, i TEUF angives som retsgrundlag for forslaget. 

 

På mødet den 12. juni 2017 vedtog Retsudvalget således enstemmigt2 at henstille til Udvalget 

om Industri, Forskning og Energi at angive artikel 194, stk. 2, i TEUF som retsgrundlaget for 

den foreslåede forordning. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

                                                 
1 SJ-0277/16. 
2 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(næstformand), Jean-Marie Cavada (næstformand), Laura Ferrara (næstformand), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss; Dominique Bilde, Antanas Guoga, Danuta Jazłowiecka, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Elly Schlein, Kosma Złotowski 

(stedfortrædere). 
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