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BRYSSEL 

Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 

rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om 

upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (2016/0030(COD)) 

Med en skrivelse av den 11 maj begärde du i enlighet med artikel 39.2 i arbetsordningen att 
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utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera lämpligheten hos den rättsliga grunden för 

förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga 

gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (2016/0030(COD)). 

Den rättsliga grund som kommissionen föreslagit är artikel 194 i EUF-fördraget, som 

fastställer den rättsliga grunden för energipolitik. Under de interinstitutionella förhandlingarna 

ansågs det emellertid nödvändigt att lägga till en hänvisning till artikel 194.2, enligt vilken 

åtgärderna ska föreskrivas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Därför begär 

ITRE-utskottet ett yttrande om lämpligheten av artikel 194.2 i EUF-fördraget som rättslig 

grund för förslaget. 

Vid utskottssammanträdet den 12 juni 2017 behandlade utskottet detta ärende. 

 

I. Bakgrund 

 

Förordningen syftar till att säkerställa att alla erforderliga åtgärder vidtas för att trygga en 

oavbruten gasförsörjning i hela unionen, särskilt till skyddade kunder i händelse av svåra 

klimatförhållanden eller avbrott i gasförsörjningen.  

 

För att uppnå detta syfte föreslås i utkastet till förordning ökad regional samordning, där vissa 

principer och normer fastställs på EU-nivå. Den strategi som föreslås är att medlemsstaterna 

bör samarbeta nära inom sina regioner när de gör regionala riskbedömningar. För att 

säkerställa enhetlighet på EU-nivå kommer regionala riskbedömningar att genomföras på 

grundval av en EU-omfattande simulering, med gemensamma normer och ett specifikt 

scenario. Risker som identifierats genom regionala riskbedömningar kommer att tas upp 

i regionala förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner, genomgå sakkunnigbedömning och 

godkännas av kommissionen. 

 

Kommissionen anger i förslaget artikel 194 i EUF-fördraget som rättslig grund, men inte 

vilken punkt i artikeln som förslaget bör stödja sig på. 

 

 

 

II. Relevant fördragsartikel  

 

Följande artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, under avdelning XXI om 

Energi, läggs fram som den rättsliga grunden i kommissionens förslag (vår understrykning) 

 

Artikel 194 i EUF-fördraget 

 

 

1. Inom ramen för upprättandet av den inre marknaden och dess funktion och med hänsyn till 

kravet på att bevara och förbättra miljön ska målet för unionens politik på energiområdet 

vara att i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna  

(a) garantera att energimarknaden fungerar, 

(b) garantera energiförsörjningen i unionen, 

(c) främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara 

energikällor, och 
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(d) främja sammankopplade energinät. 

 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i fördragen, ska 

Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva 

nödvändiga åtgärder för att uppnå målen i punkt 1. Dessa åtgärder ska beslutas efter det att 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén har hörts. 

Åtgärderna ska inte påverka en medlemsstats rätt att bestämma villkoren för utnyttjandet av 

dess energikällor, dess val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna 

struktur, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 192.2 c. 

 

3. Med avvikelse från punkt 2 ska rådet, i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, 

med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet, föreskriva sådana åtgärder som 

avses i den punkten när de är av främst fiskal karaktär. 

 

III. Rättspraxis 

 

Enligt domstolens fasta rättspraxis ska ”valet av rättslig grund för en rättsakt inom 

gemenskapen […] ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål för domstolsprövning. 

Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll”.1 En felaktig rättslig 

grund kan därför motivera att den berörda rättsakten ogiltigförklaras. Dessutom har domstolen 

uttalat att angivandet av den rättsliga grunden är nödvändigt för att fastställa 

omröstningsvillkoren i rådet.2 Noggrannhet vid angivandet av den rättsliga grunden är särskilt 

viktigt i detta fall, eftersom punkterna 2 och 3 i artikel 194 hänvisar till det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och till ett särskilt lagstiftningsförfarande med enhällighet i rådet. 

 

 

 

IV. Den föreslagna förordningens syfte och innehåll  

 

Bestämmelserna i förordningen syftar till att trygga gasförsörjningen genom att en väl och 

kontinuerligt fungerande inre marknad för naturgas säkerställs, genom att det blir möjligt att 

vidta extraordinära åtgärder när marknaden inte längre kan leverera den nödvändiga 

försörjningen av gas och genom tydligt fastställt och fördelat ansvar mellan naturgasföretag, 

medlemsstaterna och unionen avseende både förebyggande åtgärder och åtgärder till följd av 

faktiska avbrott i försörjningen. Genom förordningen upprättas i solidarisk anda även 

transparenta mekanismer för samordning av krisberedskap och krishantering på 

medlemsstatsnivå, regional nivå och unionsnivå. 

 

 

V. Analys och fastställande av lämplig rättslig grund  

 

Syftet med förordningen är att säkerställa att alla erforderliga åtgärder vidtas för att trygga en 

oavbruten gasförsörjning i hela unionen, och att särskilt skydda kunder i händelse av svåra 

klimatförhållanden eller avbrott i gasförsörjningen.  

                                                 
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,  Is. I-9097. Mål C-411/06 Kommissionen mot parlamentet och rådet, 

REG 2009, s. I-7585. 
2 Se dom av den 1 oktober 2009 i kommissionen mot rådet (Cites), C-370/07, EU:C:2009:590, särskilt 

punkterna 37–38 och 56. 
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Europaparlamentets rättstjänst betonar i sitt yttrande att den överenskomna ändringen av den 

rättsliga grunden inte väsentligt ändrar den grund som kommissionen valt för sitt förslag, men 

gör valet av rättslig grund mer precist genom att den relevanta punkten i artikel 194 i 

EUF-fördraget, som medlagstiftarna vill stödja sig på, anges.1  

 

Artikel 194 i EUF-fördraget innehåller i punkterna 2 och 3 två olika rättsliga grunder för 

åtgärder av olika karaktär. Medan punkt 3 hänvisar till åtgärder som främst är av fiskal 

karaktär hänvisar punkt 2 till nödvändiga åtgärder för att uppnå målen i punkt 1, som bl.a. 

innefattar energiförsörjning. Vidare är det viktigt att notera att artikel 194 i EUF-fördraget 

föreskriver olika lagstiftningsförfaranden beroende på en åtgärds karaktär. Enligt artikel 194.3 

i EUF-fördraget gäller ett särskilt lagstiftningsförfarande när parlamentet enbart hörs och 

enhällighet i rådet krävs för åtgärder som är av främst fiskal karaktär. Enligt artikel 194.2 i 

EUF-fördraget gäller det ordinarie lagstiftningsförfarandet vid beslut om åtgärder som är 

nödvändiga för att uppnå målen i artikel 194.1, inbegripet försörjningstrygghet.  

 

Eftersom det av ovan anförda klart framgår att förordningen omfattas av den senare kategorin 

åtgärder är ett särskilt omnämnande av artikel 194.2 i EUF-fördraget i den rättsliga grunden 

lämpligt och tillrådligt. 
 

 

VI. Slutsats och rekommendation 

 

Mot bakgrund av ovanstående bör artikel 194.2 i EUF-fördraget anges som rättslig grund för 

förslaget. 

 

Utskottet för rättsliga frågor beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2017 därför enhälligt2 

att rekommendera utskottet för industrifrågor, forskning och energi att ange artikel 194.2 i 

EUF-fördraget som rättslig grund för den föreslagna förordningen. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

(Berör samtliga språkversioner.) 

                                                 
1 SJ-0277/16. 
2 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), Lidia Joanna Geringer 

de Oedenberg (vice ordförande), Jean-Marie Cavada (vice ordförande), Laura Ferrara (vice ordförande), 

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 (suppleanter). 


