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Kære formand

Ved skrivelse af 15. september 20201 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse i henhold 
til forretningsordenens artikel 40, stk. 2, om relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens 
forslag til afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en aftale på plads, der 
supplerer landets eksisterende bilaterale traktat med Det Forenede Kongerige om private 
koncessionshaveres bygning og drift af en Kanaltunnel, og navnlig udeladelsen af 
henvisningen til artikel 2, stk. 1, i TEUF, som Kommissionen tilføjede i en berigtigelse til sit 
forslag.2 

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 28. september 2020.

I - Baggrund

Kommissionen indførte i sin berigtigelse en henvisning til artikel 2, stk. 1, i TEUF ud over 
artikel 91 i TEUF som retsgrundlag for forslaget. 

Transport- og Turismeudvalget anmoder derfor Retsudvalget om at vurdere, hvorvidt det er 

1 D 202016.
2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en aftale på 
plads, der supplerer landets eksisterende bilaterale traktat med Det Forenede Kongerige om private 
koncessionshaveres bygning og drift af en Kanaltunnel (COM(2020)622 final) dateret den 27. juli 2020 og 
ændret ved COM(2020)622 final/2 dateret den 14. september 2020. 
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relevant at tilføje artikel 2, stk. 1, i TEUF til artikel 91 i TEUF som retsgrundlag for forslaget.

II - De omhandlede artikler i traktaten

De omhandlede bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde lyder 
således:

Artikel 2, stk. 1

1. Når Unionen i traktaterne tildeles enekompetence på et bestemt område, er det kun 
Unionen, der kan lovgive og vedtage juridisk bindende retsakter, og medlemsstaterne har kun 
beføjelse hertil efter bemyndigelse fra Unionen eller med henblik på at gennemføre EU-
retsakter.

Artikel 91
(tidl. artikel 71 i TEF)

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 90 og under hensyntagen til 
transportspørgsmålenes særlige karakter fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget:

a) fælles regler for international transport til eller fra en medlemsstats område eller gennem 
en eller flere medlemsstaters områder

b) de betingelser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til at udføre interne 
transporter i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende

c) foranstaltninger til forbedring af transportsikkerheden

d) alle andre formålstjenlige bestemmelser.

2. I forbindelse med vedtagelsen af foranstaltningerne som nævnt i stk. 1 tages der hensyn til 
tilfælde, hvor deres anvendelse i alvorlig grad vil kunne påvirke levestandarden og 
beskæftigelsen i visse områder samt udnyttelsen af transportmateriellet.

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 af arten og omfanget af Unionens kompetence.3 

I henhold til Domstolens faste retspraksis skal valget af retsgrundlag for en EU-retsakt ske på 
grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder af 
retsaktens formål og indhold.4 

Vælges et forkert retsgrundlag, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres. En 

3 Udtalelse 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.
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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.5 

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 formål eller led.6 

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 
retsgrundlag,7 forudsat at de procedurer, der er fastlagt for de respektive retsgrundlag, ikke er 
uforenelige med og ikke underminerer Europa-Parlamentets rettigheder.8

IV - Den foreslåede foranstaltnings formål og indhold

Traktaten mellem Frankrig og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om 
private koncessionshaveres bygning og drift af en fast forbindelse under Den Engelske Kanal, 
der blev undertegnet i Canterbury den 12. februar 1986 ("Canterburytraktaten"), oprettede en 
mellemstatslig kommission, der skulle føre tilsyn med alle spørgsmål vedrørende 
opbygningen og driften af den faste forbindelse under Den Engelske Kanal. Indtil udgangen 
af den overgangsperiode, der er indført ved aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af 
Den Europæiske Union, er den mellemstatslige kommission den nationale 
sikkerhedsmyndighed som omhandlet i artikel 3, stk. 7, i direktiv (EU) 2016/798, der har 
kompetence med hensyn til Kanaltunnelen og i den egenskab anvender de bestemmelser i 
EU-retten, der er relevante for sikkerhed og interoperabilitet i jernbanesystemet. Efter udløbet 
af overgangsperioden vil den mellemstatslige kommission imidlertid være et organ, der er 
oprettet af en medlemsstat og et tredjeland, og EU-retten vil ikke længere finde anvendelse på 
den del af Kanaltunnelen, der er under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion. For at sikre en 
sikker og effektiv drift af Kanaltunnelen vil det være at foretrække at have én enkelt ansvarlig 
sikkerhedsmyndighed, der så vil anvende samme regler på hele infrastrukturen. 

Formålet med forslaget er at bemyndige Frankrig til at forhandle med Det Forenede 
Kongerige om en aftale, der supplerer Canterburytraktaten, for at sikre en sikker og effektiv 
drift af Kanaltunnelen ved at bevare den mellemstatslige kommission som fælles 
sikkerhedsmyndighed og ved at sikre, at den fortsætter med at overholde de bestemmelser i 
EU-retten, der gælder for nationale sikkerhedsmyndigheder, herunder for den del af 
Kanaltunnellen, der er under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion. 

Artikel 1 i forslaget bemyndiger Frankrig til at forhandle om, undertegne og indgå en 

5 Dom i sag C-269/97, Kommissionen mod Rådet, ECLI:EU:C:2000:183, præmis 44.
6 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.
7 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. 
8 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.
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international aftale med Det Forenede Kongerige om anvendelse af jernbanesikkerhedsregler i 
Kanaltunnelen, og i artiklen fastlægges en række specifikke krav, som den foreslåede aftale 
skal opfylde, såsom forpligtelsen til, at den mellemstatslige kommission skal anvende 
Unionens regler om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet.

Artikel 2 i forslaget indeholder regler for Kommissionens deltagelse i forhandlingerne om den 
nye aftale. Ifølge forslaget træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt kravene i artikel 1 er 
opfyldt eller ej. 

V - Analyse og fastlæggelse af det relevante retsgrundlag

Kommissionen forklarer i sin begrundelse, at den foreslåede aftale bør falde inden for 
Unionens enekompentenceområde ("En sådan aftale vil sandsynligvis påvirke et område, der i 
vid udstrækning er omfattet af EU-retten og især direktiv (EU) 2016/7973, direktiv (EU) 
2016/798 og forordning (EU) 2016/7964. Derfor vil en sådan aftale høre ind under Unionens 
eksterne enekompetence"), og henviser til artikel 2, stk. 1, i TEU, i henhold til hvilket 
"Unionen [kan] give medlemsstaterne bemyndigelse til at handle på områder, hvor den har 
enekompetence". Kommissionen fortsætter med at fremføre, at "[i] betragtning af samspillet 
mellem en sådan bemyndigelse og de eksisterende regler vedtaget af Unionens lovgivere er 
det også nødvendigt, at sidstnævnte indrømmer en sådan bemyndigelse i overensstemmelse 
med den lovgivningsprocedure, der henvises til i artikel 91 i TEUF". Herefter anfører 
Kommissionen under overskriften "Retsgrundlag", at "[r]etsgrundlaget for dette forslag er 
artikel 2, stk. 1, og 91 i TEUF".

a) Relevansen af artikel 91 i TEUF

Artikel 91 danner retsgrundlag inden for transportpolitikken for transport med jernbane, ad 
landeveje og ad indre vandveje. I lyset af forslagets formål og indhold er det klart, at forslaget 
er forbundet med det indre markeds funktion i transportsektoren. Artikel 91 i TEUF synes 
således at være et relevant retsgrundlag for forslaget. 

b) Ingen mulighed for at tilføje artikel 2, stk. 1, i TEUF som retsgrundlag

I modsætning til artikel 91 i TEUF er artikel 2, stk. 1, i TEUF ikke et retsgrundlag. Denne 
bestemmelse tillægger nemlig ikke institutionerne kompetence til at vedtage en EU-retsakt. 
Den kan derfor ikke anvendes som retsgrundlag. 

For fuldstændighedens skyld kan det tilføjes, at betragtning 4 i forslaget minder om, at aftalen 
henhører under Unionens eksterne enekompetence, og at dette begrunder behovet for en 
bemyndigelse i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i TEUF. I det foreliggende tilfælde 
gives der en sådan bemyndigelse via den lovgivningsmæssige retsakt, der vedtages efter den 
almindelige lovgivningsprocedure i overensstemmelse med artikel 91 i TEUF.

VI - Konklusion og henstilling

I betragtning af forslagets formål og indhold vil det være korrekt, at Kommissionen forslag til 
afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en aftale på plads, der supplerer 
landets eksisterende bilaterale traktat med Det Forenede Kongerige om private 
koncessionshaveres bygning og drift af en Kanaltunnel, baseres på artikel 91 i TEUF alene. 
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Artikel 2, stk. 1, i TEUF er ikke et retsgrundlag, og henvisningen hertil bør derfor udgå.

På mødet den 28. september 2020 vedtog Retsudvalget med stemmerne for: 24 og 
hverken/eller: 19 at henstille til Transport- og Turismeudvalget at bibeholde artikel 91 som det 
eneste retsgrundlag for den foreslåede afgørelse.

Med venlig hilsen

Adrián Vázquez Lázara
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