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Ved skrivelse af 8. december 2017 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om relevansen 

af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 39, 

stk. 2. 

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 15. januar 2018. 

Kommissionen har foreslået artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) som retsgrundlag. Det ændringsforslag, der blev vedtaget under 

afstemningen i ITRE, har til formål at erstatte ovennævnte retsgrundlag med artikel 194 i 

TEUF samt artikel 191, stk. 1, i TEUF. 

I - Baggrund 

Forslaget fastsætter principperne for, hvordan medlemsstaterne i fællesskab og løbende kan 

sikre, at andelen af energi fra vedvarende energikilder i EU's endelige energiforbrug på en 

omkostningseffektiv måde når op på mindst 27 % frem til 2030 inden for de tre sektorer 

elektricitet (VEK-E), opvarmning og køling (VEK-H&C) og transport (VEK-T). 

Målet på 27 % er i henhold til 2030-rammen for klima- og energipolitikken, som Det 

Europæiske Råd godkendte i oktober 20141, bindende på EU-plan og vil blive opfyldt gennem 

de enkelte medlemsstaternes bidrag baseret på behovet for i fællesskab at nå EU-målet. Dertil 

kommer, at den nye ramme åbner mulighed for kollektiv levering, uden at medlemsstaterne 

hindres i at fastsætte deres egne, og herunder mere ambitiøse, nationale mål. Medlemsstaterne 

kan yde støtte til vedvarende energi, når blot statsstøttereglerne overholdes. 

Det Europæiske Råd opfordrede ved flere lejligheder Kommissionen til at revidere og udvikle 

lovgivning om bl.a. vedvarende energi for at underbygge de aftalte 2030-mål2. Ligeledes 

opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at fremlægge lovgivningen om vedvarende 

energi og endog at forhøje ambitionsniveauet yderligere til mindst 30 %3.  

Fremskrivninger af EU's energisystem viser imidlertid, at hvis der ikke træffes nye 

foranstaltninger, vil medlemsstaternes og EU's nuværende politikker medføre, at den vedvarende 

energis andel af energiforbruget i 2030 vil udgøre ca. 24,3 %. Dette niveau vil ligge et godt stykke 

under de mindst 27 %, der skal til for at opfylde det bindende EU-mål, som Det Europæiske Råd 

nåede til enighed om, og hindre Unionen i i fællesskab at opfylde tilsagnene i Parisaftalen af 

2015. Opretholdelsen af uændrede politikker vil udgøre en alvorlig risiko for at undergrave 

virkeliggørelsen af Unionens politiske ambitioner om en global førerposition inden for 

vedvarende energi. Desuden vil det indebære, at der gives afkald på de sikkerhedsrelaterede 

fordele, som en øget energiforsyning fra indenlandske kilder frembyder, og forbrugernes 

deltagelse i energisystemet reduceres. 

II - Relevante artikler i traktaten 

Følgende artikel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tredje del med 

overskriften "Unionens interne politikker og foranstaltninger", afsnit XXI om "Energi", er 

angivet som retsgrundlag i Kommissionens forslag (fremhævelser tilføjet):  

                                                 
1 Se "Politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030" (COM(2014)015 final). 
2 Det Europæiske Råds konklusioner af 19.-20. marts 2015, af 17.-18. december 2015 og af 17.-18. marts 2016. 
3 Se Europa-Parlamentets beslutning om "Politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030 " 

og om "Statusrapporten om vedvarende energi". 
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Artikel 194 

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, at: 

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 

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 - Det foreslåede retsgrundlag 

I ITRE's ændringsforslag, der er genstand for behandling, foreslås det at ændre retsgrundlaget 

for forslaget ved at udelade henvisningen til stk. 2 i artikel 194 i TEUF, således at der 

henvises til hele artikel 194 i TEUF, og tilføje en henvisning til artikel 191, stk. 1, i TEUF 

under afsnit XX om "Miljø". Den nye bestemmelse har følgende ordlyd: 

Artikel 191 

(tidl. artikel 174 i TEF) 

1. Unionens politik på miljøområdet skal bidrage til forfølgelse af nedennævnte mål: 

– bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten 

– beskyttelse af menneskers sundhed 

– en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne 

– fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale 

miljøproblemer, og navnlig bekæmpelse af klimaændringer. 

2. [...] 
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3. [...] 

4. [...] 

Artikel 192 i TEUF er også relevant for nærværende analyse og har følgende ordlyd 

(fremhævelser tilføjet): 

Artikel 192 

(tidl. artikel 175 i TEF) 

1. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter 

høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, 

der skal iværksættes af Unionen med henblik på at gennemføre de mål, der er anført i 

artikel 191. 

2. Uanset den i stk. 1 nævnte fremgangsmåde for beslutningstagning og med forbehold af 

artikel 114 vedtager Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed efter en særlig 

lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget: 

a) bestemmelser af hovedsagelig fiskal karakter 

b) foranstaltninger, der berører 

– fysisk planlægning 

– kvantitativ forvaltning af vandressourcerne, eller som direkte eller indirekte berører disse 

ressourcers disponibilitet 

– arealanvendelse, bortset fra affaldshåndtering 

c) foranstaltninger, der i væsentlig grad berører en medlemsstats valg mellem forskellige 

energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning. 

Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-

Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget vedtage, at den 

almindelige lovgivningsprocedure skal finde anvendelse på de spørgsmål, der er nævnt i 

første afsnit. 

3. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure og 

efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget generelle 

handlingsprogrammer for prioriterede mål, som skal virkeliggøres. 

De foranstaltninger, der er nødvendige for disse programmers iværksættelse, vedtages efter 

betingelserne i stk. 1 eller stk. 2, alt efter omstændighederne. 

4. [...] 

5. [...] 

IV - Retspraksis 
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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. En institutions ønske om en mere aktiv deltagelse i 

vedtagelsen af en given retsakt, omstændighederne omkring vedtagelsen af en retsakt og det 

arbejde, der er blevet udført i forbindelse med andre aspekter inden for en given retsakts 

anvendelsesområde, er i den forbindelse irrelevant for fastlæggelsen af det korrekte 

retsgrundlag.2  

Hvis en gennemgang af en retsakt viser, at den har et dobbelt formål, eller at den består af to 

led, og det ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet 

kun er sekundært, skal retsakten have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det 

primære eller fremherskende formål eller led.3 Hvis en retsakt imidlertid samtidig forfølger 

flere formål eller har flere led, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af 

disse formål eller led er sekundært og indirekte i forhold til det andet, skal en sådan retsakt 

baseres på de dertil svarende forskellige retsgrundlag4, hvis de procedurer, der er fastlagt for 

de respektive retsgrundlag, ikke er uforenelige med og ikke underminerer Europa-

Parlamentets rettigheder5. 

V - Forslagets formål og indhold 

Forslagets betragtning 1 præciserer, at begrundelsen for omarbejdningen af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af 

energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 

2001/77/EF og 2003/30/EF er klarhedshensyn.  

I betragtning 2 og 3 gentages det, at fremme af vedvarende energiformer er et af Unionens 

energipolitiske mål, som er nødvendig for at reducere drivhusgasemissioner i 

overensstemmelse med Parisaftalen fra 2015 og for at fremme energiforsyningssikkerheden 

og teknologisk innovation, hvilket også bidrager til at mindske EU's afhængighed af 

importeret gas og olie.  

I overensstemmelse hermed opstiller artikel 3 2030-mål for andelen af vedvarende energi, der 

forbruges i Unionen, dvs. mindst 27 %, og de nærmere bestemmelser for medlemsstaternes 

bidrag til omkostningseffektive og fleksible reduktioner af drivhusgasemissionerne gennem 

indførelse af en finansiel ramme, der kan fremme investeringer i vedvarende energiprojekter 

og gennem anvendelse af finansielle instrumenter og udveksling af bedste praksis mellem de 

kompetente nationale eller regionale myndigheder eller organer.  

Artikel 4 fokuserer på støtteordninger for elektricitet fra vedvarende energikilder og fastsætter 

                                                 
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 Sag C-269/97, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2000 I, s. 2257, præmis 44. 
3 Sag C-137/12, Kommissionen mod Rådet, EU:C:2013:675, præmis 53; sag C-490/10, Parlamentet mod Rådet, 

EU:C:2012:525, præmis 45; sag C-155/07, Parlamentet mod Rådet, Sml. 2008 I, s. 8103, præmis 34. 
4 Sag C-211/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2003 I, s. 8913, præmis 40; sag C-178/03, Kommissionen mod 

Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2006 I, s. 107, præmis 43-56.  
5 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet ("titandioxid"), Sml. 1991 I, s. 2867, præmis 17-25; sag C-268/94, 

Portugal mod Rådet, Sml. 1996 I, s. 6177. 
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garantier for deres gennemførelse i medlemsstaterne med henblik på at undgå forvridninger på 

elmarkederne i overensstemmelse med reglerne om statsstøtte og på en gennemskuelig måde, der 

fremmer klarheden for investorerne og forbrugerne og sikrer en effektiv overvågning. 

Artikel 7 fastsætter, hvorledes andelen af energi fra vedvarende kilder beregnes, herunder en 

bestemmelse om en aftagende maksimal andel af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der 

produceres af fødevare- eller foderafgrøder, fra 2021. 

Ved artikel 16 etableres en tilladelsesproces for projekter vedrørende vedvarende energi med én 

udpeget myndighed og en maksimal frist for tilladelsesproceduren, mens artikel 19 ændrer 

oprindelsesgarantiordningen, for bl.a. at udvide den til også at omfatte gas fra vedvarende 

energikilder, gøre udstedelsen af oprindelsesgarantier for opvarmning og køling obligatorisk efter 

anmodning fra en producent og forbedre de administrative procedurer ved at anvende CEN-

standarden.  

Artikel 21-24 i) styrker forbrugernes mulighed for egetforbrug uden unødige begrænsninger, ii) 

sætter energifællesskaber i stand til at deltage på markedet og iii) sætter energiforbrugere i stand 

til at afslå at købe opvarmning/køling fra et fjernvarme/kølesystem på ejendomsniveau, hvis 

forbrugerne kan opnå en betydeligt bedre energimæssig ydeevne i kraft af foranstaltninger på 

ejendomsniveau.  

I artikel 25 fastsættes en forpligtelse for brændstofleverandører på EU-niveau til at levere en vis 

andel lavemissionsbrændstoffer og brændstoffer fra vedvarende kilder med henblik på at fremme 

dekarbonisering og energidiversificering for at sikre et omkostningseffektivt bidrag fra sektoren 

til opfyldelse af det overordnede mål. Endelig skærper artikel 26 de eksisterende EU-

bæredygtighedskriterier for bioenergi, herunder ved at deres anvendelsesområde udvides til at 

omfatte biomasse og biogas, som anvendes til opvarmning og køling samt elproduktion, mens 

artikel 27 tydeliggør massebalancesystemet, og tilpasser det således, at det omfatter samudrådning 

af biogas og tilførsel af biometan til naturgasnettet.  

VI - Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag 

Det fremgår af ovenstående, at forslaget sigter mod at afhjælpe investeringsusikkerhed på en 

måde, der tager højde for mellem- og langsigtede dekarboniseringsmål, at sikre 

omkostningseffektiv udnyttelse og markedsintegration af vedvarende elektricitet samt opfyldelsen 

i fællesskab af EU-målet for vedvarende energi i 2030 og at udvikle avancerede biobrændstoffers 

dekarboniseringspotentiale og vedvarende energis potentiale i opvarmnings- og kølingssektoren. 

Vedvarende energikilder (VEK) bidrager til at modvirke klimaændringer ved at reducere 

drivhusgasemissioner, opnå bæredygtig udvikling, beskytte miljøet og forbedre borgernes 

sundhed. Endvidere udvikler vedvarende energi sig i stigende grad til at være en drivkraft for 

en inklusiv økonomisk vækst, der skaber arbejdspladser og styrker energisikkerheden i hele 

Europa. Ifølge Domstolens retspraksis er udviklingen af vedvarende energi et af de mål, der 

bør styre Unionens politik på energiområdet.1  

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden udgør artikel 194 i TEUF et specifikt retsgrundlag for 

energipolitiske foranstaltninger, der sigter mod at sikre energimarkedets funktion, at sikre 

energiforsyningssikkerheden i Unionen, at fremme energieffektivitet og energibesparelser 

                                                 
1 Forenede sager C-215/16, C-216/16, C-220/16 og C-221/16 Elecdey Carcelen SA m.fl. mod Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, præmis 38. 
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samt udvikling af nye og vedvarende energikilder og at fremme sammenkobling af energinet. 

ITRE's ændringsforslag har til formål at ændre retsgrundlaget for forslaget ved at udelade 

henvisningen til stk. 2 i artikel 194 i TEUF, således at der henvises til hele artikel 194 i 

TEUF, og tilføje en henvisning til artikel 191, stk. 1, i TEUF. Det har følgende ordlyd: 

Ændringsforslag 1 

Forslag til direktiv 

Henvisning 1 

Kommissionens forslag  Ændringsforslag 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 194, stk. 2, 

 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 194 og artikel 191, stk. 1, 

 

Hvad indledningsvis angår anvendelsen af artikel 194 i TEUF i sin helhed som retsgrundlag, 

skal det bemærkes, at artikel 194 i TEUF i stk. 2 og 3 indeholder 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. Eftersom forslaget falder klart ind under 

sidstnævnte kategori af foranstaltninger, er der behov for en særlig henvisning til artikel 194, 

stk. 2, i TEUF som retsgrundlag.  

I øvrigt fastsætter artikel 194 i TEUF forskellige lovgivningsprocedurer afhængigt af 

foranstaltningens 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.  

Hovedformålet med forslaget synes udelukkende at falde ind under Unionens energipolitiske 

mål fastsat i artikel 194, stk. 1, i TEUF. For at angive retsgrundlaget på en måde, der både gør 

det muligt at afgøre, hvilken procedure der gælder for vedtagelsen, og hvilket flertal der 

kræves i Rådet, er det hensigtsmæssigt at anvende artikel 194, stk. 2, som retsgrundlag for 

forslaget i stedet for artikel 194 i TEUF som helhed. 

Hvad angår henvisningen til artikel 191, stk. 1, i TEUF, som foreslås tilføjet til retsgrundlaget 

for forslaget, bør det understreges, at den ikke er en dispositiv artikel. Den fastlægger målene 

for Unionens politik på miljøområdet samt andre principper, som Unionen skal tage hensyn 

til, når den udarbejder sin miljøpolitik og med hensyn til samarbejdet med tredjelande på 

miljøområdet. Denne bestemmelse giver ikke EU-institutionerne beføjelse til at vedtage 

lovgivningsmæssige foranstaltninger på miljøområdet og kan derfor ikke tjene som 

retsgrundlag.  
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Hvis ideen med ændringsforslaget var at tilføje et retsgrundlag for tiltag på miljøområdet, så 

er artikel 192, stk. 1, i TEUF et sådant retsgrundlag, eftersom den fastsætter den almindelige 

lovgivningsprocedure for at nå de mål, der er anført i artikel 191 i TEUF. Alligevel skal 

endnu et retsgrundlag for tiltag på miljøområdet for forslaget være berettiget. Mere specifikt 

skal det påvises, at forslaget samtidig forfølger flere formål eller har flere led, der på 

uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og 

indirekte i forhold til det andet1. I betragtning af, at artikel 194 udtrykkeligt kæder bevarelse 

og forbedring af miljøet sammen med udviklingen af Unionens politik på energiområdet og 

under hensyn til formålet med og indholdet af forslaget, lader det til, at det primære og 

fremherskende formål eller led i forslaget er fremme af energirelaterede mål. I det omfang der 

også tages hensyn til miljøaspekter, er de klart sekundære med det primære formål at fremme 

energi fra vedvarende energikilder som omhandlet i artikel 194, stk. 1, litra c), i TEUF.  

VII - Konklusion og henstilling 

På baggrund af ovenstående analyse, synes den af ITRE foreslåede ændring af retsgrundlaget 

for forslaget, for så vidt som den vedrører henvisningen til artikel 191 TEUF, at være en 

ukorrekt henvisning til en ikke-dispositiv traktatbestemmelse, der ikke udgør et samtidigt mål 

med hensyn til indholdet og formålet med forslaget. Hvad angår anvendelsen af artikel 194 

TEUF i sin helhed, bør udeladelsen af henvisningen til stk. 2 ikke accepteres, da det fjerner 

henvisningen til den særlige lovgivningsprocedure, der skal følges med henblik på vedtagelse 

af det relevante forslag.  

På mødet den 15. januar 2018 vedtog Retsudvalget derfor (for: 19; imod: 0; hverken/eller: 0)2 

at henstille til, at retsgrundlaget ændres tilbage til det oprindelige retsgrundlag, som er 

indeholdt i Kommissionens forslag, nemlig artikel 194, stk. 2, i TEUF, som det eneste 

relevante retsgrundlag i betragtning af formålet med og indholdet af nævnte forslag.  

Med venlig hilsen 

Pavel Svoboda 

 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 

                                                 
1 Sag C-211/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2003 I, s. 8913, præmis 40; sag C-178/03, Kommissionen mod 

Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2006 I, s. 107, præmis 43-56.  
2 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean-Marie Cavada (næstformand), Mady 

Delvaux (næstformand), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, 

Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jens Rohde, Virginie Rozière, József Szájer, Axel 

Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka; Antanas Guoga (jf. forretningsordenens artikel 

200, stk. 2). 


