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Kære formand

Ved skrivelse af 13. juli 20201 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse, jf. 
forretningsordenens artikel 40, stk. 2, om relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 1313/2013/EU 
om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 2. september 2020.

I - Baggrund

Kommissionens forslag er baseret på artikel 196 og artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF. 

Anmodningen er fremsat med hensyn til det ændringsforslag, som er stillet af ordføreren i 
ENVI, om at lade henvisningen til artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF udgå på grundlag af, 
ifølge ENVI's skrivelse, "tekniske overvejelser og navnlig, at denne artikel vedrører 
vedtagelse af finansielle regler ved hjælp af forordninger og derfor ikke synes at finde 
anvendelse på afgørelsen".

Forud for det nuværende forslag, der blev vedtaget i juni 2020, vedtog Kommissionen i marts 
2019 et forslag til afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-

1 D 307296
2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-

civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2020)0220 – C9 0160/2020 – 2020/0097(COD)).
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civilbeskyttelsesmekanisme, som udelukkende var baseret på artikel 196 i TEUF. ENVI 
vedtog en betænkning om dette forslag i marts 2020. I begrundelsen angiver Kommissionen, 
at "[d]ette forslag bygger på de fremskridt, der hidtil er opnået, af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hensyn til deres overvejelser og forhandlinger vedrørende Kommissionens forslag 
COM(2019) 125 final".  I Kommissionens finansieringsoversigt hedder det endvidere, at 
"[a]fgørelsen ændrer en eksisterende foranstaltning (EU-mekanismen) og skal ses i 
sammenhæng med det forslag, der er under behandling, om ændring af EU-mekanismen, som 
blev vedtaget af Kommissionen i 2019". 

Eftersom det drejer sig om et svar på ENVI's betænkeligheder ved relevansen af at tilføje 
artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF som retsgrundlag for den foreslåede afgørelse, en tilføjelse, 
der drages i tvivl med indgivelsen af ændringsforslaget om at lade denne artikel udgå, 
vurderes i denne skrivelse kun, hvorvidt artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF er relevant som 
retsgrundlag.

II - Den omhandlede artikel i traktaten

I afsnit II "Finansielle bestemmelser" finder man:

Artikel 322, stk. 1, litra a) 

1. Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Revisionsretten, vedtager ved forordning:

a) finansielle regler, der navnlig fastsætter de nærmere retningslinjer for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet og for regnskabsaflæggelsen og revisionen

III - EU-Domstolens retspraksis vedrørende valg af retsgrundlag

Domstolen har traditionelt betragtet spørgsmålet om det relevante retsgrundlag som et 
spørgsmål af forfatningsretlig betydning, der sikrer overholdelse af princippet om tildelte 
beføjelser (artikel 5 i TEU) og fastlægger arten og omfanget af Unionens kompetence.3  
Valget af et retsgrundlag er derfor ikke diskretionært. I henhold til Domstolens faste 
retspraksis skal valget af retsgrundlag for en EU-retsakt foretages på grundlag af objektive 
forhold, herunder retsaktens formål og indhold, som gør det muligt at foretage en 
domstolskontrol.4 Domstolen finder også, at det ikke er muligt at fastlægge retsgrundlaget for 
en retsakt i lyset af det retsgrundlag, som er anvendt ved vedtagelsen af andre EU-retsakter, 
der eventuelt har lignende kendetegn.5 Vælges et forkert retsgrundlag, 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 irrelevante for fastlæggelsen af det korrekte 
retsgrundlag.6 

3Udtalelse 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, præmis 5.
4 Se sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, 8. september 2009, ECLI:EU:C:2009:518, præmis 
45.
5 Se sag 131/86, Det Forenede Kongerige mod Rådet, ECLI:EU:C:1988:86, præmis 29, og sag C-91/05, 
Kommissionen mod Rådet, ECLI:EU:C:2008:288, præmis 106.
6 Dom i sag C-269/97, Kommissionen mod Rådet, ECLI:EU:C:2000:183, præmis 44.
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I princippet bør der kun vælges ét enkelt, relevant retsgrundlag. 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 et enkelt retsgrundlag, nemlig det, der kræves af det primære eller 
fremherskende formål eller led.7 I ekstraordinære tilfælde, hvis en retsakt 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 retsgrundlag.8 Dette vil imidlertid kun være muligt, 
hvis de procedurer, der er fastsat for de respektive retsgrundlag, ikke er uforenelige med 
hinanden og ikke undergraver Europa-Parlamentets ret.9 Endvidere skal den valgte retsakt 
være i overensstemmelse med den foreskrevne type retsakt, når denne er præciseret i 
traktaten. 

IV - Relevansen af artikel 322, stk. 1, litra a), som retsgrundlag 

Anvendelse af artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF som retsgrundlag er ensbetydende med, at 
der er pligt til at anvende en bestemt type retsakt, uden der er overladt EU-lovgiveren noget 
skøn i denne henseende. Før det overhovedet vurderes, hvorvidt artikel 322, stk. 1, litra a), i 
TEUF i lyset af forslagets formål og indhold eventuelt kunne udgøre et relevant retsgrundlag, 
skal det bemærkes, at artikel 322, stk. 1, litra a), foreskriver den almindelige 
lovgivningsprocedure og kræver, at retsakten vedtages som en forordning. I den foreliggende 
sag er den foreslåede retsaktstype en afgørelse, således som det er tilfældet med den retsakt, 
som forslaget har til formål at ændre. Derfor er den foreslåede type retsakt af formelle årsager 
ikke forenelig med artikel 322, stk. 1, litra a).

Det er derfor ikke nødvendigt yderligere at vurdere, om artikel 322, stk. 1, litra a), i lyset af 
forslagets formål og indhold er et relevant retsgrundlag og vil kunne anvendes som et dobbelt 
retsgrundlag sammen med artikel 196 i TEUF. 

V - Konklusion og henstilling

Uden at det berører en eventuel vurdering af, hvorvidt det i lyset af den foreslåede retsakts 
formål og indhold er korrekt, at den baseres på artikel 196 alene, eller hvorvidt den bør 
baseres på to eller flere retsgrundlag, synes det tilstrækkeligt at anføre, at artikel 322, stk. 1, 
litra a), i TEUF ikke formelt synes at være et relevant retsgrundlag for forslaget til afgørelse 
om ændring af afgørelsen om Unionens civilbeskyttelsesordning, fordi denne artikel kræver 
vedtagelse af en forordning, hvorimod den omhandlede ændringsretsakt er en afgørelse.

På mødet den 2. september 2020 vedtog Retsudvalget således enstemmigt10 at henstille til 

7 Dom i sag C-137/12, Kommissionen mod Rådet, ECLI:EU:C:2013:675, præmis 53; sag C-411/06, 
ECLI:EU:C:2009:518, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis; sag C-490/10, Parlamentet mod Rådet, 
ECLI:EU:C:2012:525, præmis 45, og sag C-155/07, Parlamentet mod Rådet, ECLI:EU:C:2008:605, præmis 34.
8 Sag C-211/01, Kommissionen mod Rådet, ECLI:EU:C:2003:452, præmis 40; sag C-178/03, Kommissionen 
mod Europa-Parlamentet og Rådet, ECLI:EU:C:2006:4, præmis 43-56. 
9 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet ("titandioxid"), ECLI:EU:C:1991:244, præmis 17-25; sag C-268/94, 
Portugal mod Rådet, ECLI:EU:C:1996:461.
10 Følgende var til stede ved den endelige afstemning: Adrián Vázquez Lázara (formand), Ibán García Del 
Blanco (næstformand), Raffaele Stancanelli (næstformand), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel 
Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel 
Maurel, Karen Melchior, Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Axel Voss, 
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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed at fjerne artikel 322, stk. 1, litra a), i 
TEUF som retsgrundlag for den foreslåede afgørelse. 

Med venlig hilsen

Adrián Vázquez Lázara

Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.


