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Kære formand

Ved skrivelse af 7. januar 20211 informerede De formanden om den foreløbige aftale mellem 
Parlamentet og Rådet om de to Horisont Europa-forslag og om sletningen af artikel 173, stk. 
3, i TEUF fra retsgrundlaget for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om 
særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og 
innovation (COM(2018)0436 – 2018/0225 (COD))2. 

Ved skrivelse dateret 19. januar 20213 henviste formanden spørgsmålet om den foreslåede 
ændring af retsgrundlaget til Retsudvalget. 

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 4. februar 2021, jf. artikel 40 i 
Parlamentets forretningsorden.

1 D (2021) 157.
2 COM(2018)0436 af 30. november 2016.
3 D300232 af 19/01/2021.
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I – Baggrund

Den 7. juni 2018 vedtog Kommissionen sine forslag til et rammeprogram for forskning og 
innovation for 2021-2027 ved navn "Horisont Europa" ("rammeprogrammet")4 og det 
særprogram ("særprogrammet") til gennemførelse af rammeprogrammet, der oprettedes ved 
forslaget – begge er nævnt ovenfor.

Forslaget var baseret på traktatbestemmelserne vedrørende industriel politik og forskning, 
nemlig artikel 173, stk. 3, og 182, stk. 4, i TEUF. Som følge af kombinationen af disse 
bestemmelser skulle den almindelige lovgivningsprocedure anvendes i forbindelse med 
forslaget. I en udtalelse dateret 26. september 2018 konkluderede Den Juridiske Tjeneste, at 
forslaget, som vedtaget af Kommissionen, var korrekt baseret på et dobbelt retsgrundlag.

Under de interinstitutionelle forhandlinger forud for vedtagelsen af Parlamentets 
førstebehandlingsholdning i april 2019 aftalte de to medlovgivere imidlertid at ændre 
forslagets indhold væsentlig. Som følge heraf foreslog Rådet en ændring af retsgrundlaget, 
således at kun artikel 182, stk. 4, i TEUF forblev som retsgrundlag. Denne ændring ville 
medføre, at den almindelige lovgivningsprocedure ikke længere finder anvendelse, eftersom 
artikel 182, stk. 4, foreskriver anvendelse af en særlig lovgivningsprocedure, hvor 
Parlamentet blot høres.

Efter Rådets forslag afholdt de tre institutioner den 9. april 2019 en udveksling af synspunkter 
om den foreslåede ændring af retsgrundlaget, i overensstemmelse med punkt 25 i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning5. Udvekslingen af synspunkter 
endte med en forståelse mellem de tre institutioner om, at der var blevet foretaget betydelige 
ændringer i forslaget, hvilket havde betydning for fastsættelsen af retsgrundlaget.

Den 17. april 2019 vedtog Parlamentet sin førstebehandlingsholdning til forslaget og anvendte 
i denne forbindelse stadig det retsgrundlag, der var anført i Kommissionens forslag. I den 
lovgivningsmæssige beslutning stod der dog klart, at retsgrundlaget burde tilpasses på et 
senere tidspunkt i proceduren på grund af de væsentlige ændringer i forslagets tekst, som der 
var aftalt under de interinstitutionelle forhandlinger6. På samme dato fremsendte Rådet en 
høringsanmodning til Parlamentet. Retsgrundlaget for den tekst, som Parlamentet hørtes om, 
var udelukkende artikel 182, stk. 4, i TEUF, og indholdet af denne afspejler teksten fra 
Parlamentets førstebehandlingsholdning.

II – Relevante artikler i traktaten

De traktatartikler, der er relevante for vurderingen af retsgrundlaget for særprogrammet, har 
følgende ordlyd:

4 COM(2018)0435 af 7. juni 2018.
5 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
6 P8_TA(2019)0396.
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AFSNIT XVII
INDUSTRI

Artikel 173
(tidl. artikel 157 i TEF)

1. Unionen og medlemsstaterne sørger for, at de nødvendige betingelser for udviklingen 
af EU-industriens konkurrenceevne er til stede.

Med henblik herpå tager deres indsats i overensstemmelse med et åbnet og 
konkurrencepræget markedssystem sigte på:

– at sætte fart i industriens tilpasning til strukturforandringerne

– at fremme et klima, der er gunstigt for initiativer og udvikling af virksomheder overalt i 
Unionen, navnlig små og mellemstore virksomheder

– at fremme et klima, der er gunstigt for samarbejde mellem virksomheder

– at fremme udnyttelsen af det industrielle potentiale i politikkerne for innovation, 
forskning og teknologisk udvikling.

2. Medlemsstaterne rådfører sig med hinanden i samarbejde med Kommissionen og 
samordner om nødvendigt deres aktioner. Kommissionen kan tage de initiativer, den 
finder hensigtsmæssige for at fremme deres samordning, navnlig initiativer, der tager 
sigte på at opstille retningslinjer og indikatorer, tilrettelægge udveksling af bedste praksis 
og udarbejde de nødvendige elementer til periodisk overvågning og evaluering. Europa-
Parlamentet holdes fuldt orienteret.

3. Unionen bidrager til gennemførelsen af målene i stk. 1 gennem de politikker og 
aktioner, som det iværksætter i henhold til andre bestemmelser i traktaterne. Europa-
Parlamentet og Rådet kan efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af 
Det Økonomiske og Sociale Udvalg træffe afgørelse om specifikke foranstaltninger til 
støtte for medlemsstaternes aktioner med henblik på virkeliggørelse af målene i stk. 1, 
uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser.

Dette traktatafsnit danner ikke grundlag for Unionens indførelse af nogen form for 
foranstaltning, der kan fordreje konkurrencen, eller som indeholder fiskale bestemmelser 
eller bestemmelser vedrørende ansattes rettigheder og interesser.

[...]
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AFSNIT XIX
FORSKNING, TEKNOLOGISK UDVIKLING OG RUMMET

[...]
Artikel 182

(tidl. artikel 166 i TEF)

1. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg et flerårigt rammeprogram, som 
omfatter samtlige Unionens aktioner.

I rammeprogrammet:

– fastsættes de videnskabelige og teknologiske mål, der skal opnås ved de i artikel 180 
omhandlede aktioner, samt prioriteringerne i forbindelse hermed

– angives hovedlinjerne i disse aktioner

– fastsættes det samlede maksimumsbeløb og de nærmere vilkår for Unionens finansielle 
deltagelse i rammeprogrammet samt de påtænkte aktioners respektive andele.

2. Rammeprogrammet tilpasses eller udbygges på baggrund af udviklingen.

3. Rammeprogrammet iværksættes ved hjælp af særprogrammer, der udarbejdes inden for 
hver enkelt af aktionerne. I hvert særprogram angives de nærmere bestemmelser for 
programmets gennemførelse, varigheden af dette og de midler, der skønnes nødvendige 
hertil. Summen af de beløb, der skønnes nødvendige, og som fastsættes i 
særprogrammerne, må ikke overstige det samlede maksimumsbeløb for 
rammeprogrammet og for hver enkelt aktion.

4. Rådet, der træffer afgørelse efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af 
Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager særprogrammerne.

5. Som et supplement til aktiviteterne i det flerårige rammeprogram fastsætter Europa-
Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af det 
europæiske forskningsrum.

III – EU-Domstolens retspraksis vedrørende valg af retsgrundlag

Det er fast retspraksis, at valget af retsgrundlag for en EU-retsakt skal foretages på grundlag 
af objektive forhold, som kan være genstand for en domstolskontrol, herunder bl.a. retsaktens 
formål og indhold7.

Anvendelse af et dobbelt retsgrundlag er krævet, når en retsakt omhandler to eller flere led, 

7 Jf. bl.a. dom af 6. maj 2014, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, C-43/12, EU:C:2014:298, præmis 29, 
og dom af 14. juni 2016, Parlamentet mod Rådet, C-263/14, EU:C:2016:435, præmis 43, og den deri nævnte 
retspraksis.
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der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, og som peger på forskellige retsgrundlag, 
hvor ingen af dem er fremherskende over det andet, og i sådanne tilfælde kan de pågældende 
retsgrundlag finde anvendelse i forening8, hvis de er proceduremæssigt forenelige9.

Hvis en foranstaltning har et dobbelt formål eller består af to led, og det ene af disse formål 
eller af disse led kan bestemmes som det primære, mens det andet kun er sekundært, skal 
retsakten imidlertid have et enkelt retsgrundlag, nemlig det, der kræves af det primære eller 
fremherskende formål eller led10.

IV – Den foreslåede foranstaltnings formål og indhold samt analyse og fastsættelse af 
det korrekte retsgrundlag

Når vi skal tage stilling til den pågældende foranstaltnings formål og indhold, hvilket kræves 
ifølge ovennævnte retspraksis, skal det bemærkes, at formålet med særprogrammet er at 
gennemføre rammeprogrammet, hvilket klart fremgår af særprogrammets titel. Endvidere skal 
særprogrammet ifølge artikel 2, stk. 1, i forslaget bidrage til rammeprogrammets generelle og 
specifikke målsætninger.

Ifølge artikel 3, stk. 1, i rammeprogrammet er dets generelle målsætninger bl.a. at "styrke 
Unionens videnskabelige og teknologiske grundlag, fremme dens konkurrenceevne i alle 
medlemsstater, herunder industriens konkurrenceevne". Denne formulering peger på to 
parallelle formål med rammeprogrammet, idet det fokuserer på både forskning og Unionens 
industrielle konkurrenceevne.

Disse to formål er også afspejlet i rammeprogrammets artikel 1, stk. 2, hvor det er fastsat, at 
dette program skal gennemføres via det særprogram, der oprettes ved forslaget, og et 
finansielt bidrag til EIT, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 294/2008 (EIT-forordningen)11.

I denne forbindelse skal det bemærkes, at EIT-forordningen kun er baseret på det industrielle 
retsgrundlag i artikel 173, stk. 3, i TEUF. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning) 
(COM(2019)0331 – 2019/0151(COD))12 ("den nye EIT-forordning") er også baseret på 
artikel 173, stk. 3, i TEUF.

8 Jf. dom af 27. september 1988, Kommissionen mod Rådet, C-165/87, EU:C:1988:458, præmis 11-13, dom af 8. 
september 2009, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, C-411/06, ovenstående fodnote 2, EU:C:2009:518, 
præmis 46-47, dom af 26. marts 1996, Parlamentet mod Rådet, C-271/94, EU:C:1996:133, præmis 32, dom af 10. 
januar 2006, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, C-178/03, EU:C:2006:4, præmis 42-43, dom af 6. 
november 2008, Parlamentet mod Rådet, C-155/07, EU:C:2008:605, præmis 35-36.
9 I tilfælde, hvor to eller flere retsgrundlag ville finde anvendelse i forening, men procedurerne fastsat i dem er 
uforenelige, er det udelukket at bringe den effektive virkning af en af procedurerne i fare ved at anvende begge 
retsgrundlag. Jf. dom af 11. juni 1991, Kommissionen mod Rådet "titandioxid", C-300/89, ovenstående fodnote 2, 
EU:C:1991:244, præmis 19-20.
10 Jf. sag C-36/98, Spanien mod Rådet (2001), EU:C:2001:64, præmis 59, sag C-211/01, Kommissionen mod 
Rådet (2003), EU:C:2003:452, præmis 39, sag C-338/01, Kommissionen mod Rådet (2004), EU:C:2004:253, 
præmis 55, sag C-94/03, Kommissionen mod Rådet (2006), EU:C:2006:2, præmis 35, sag C-178/03, 
Kommissionen mod Parlamentet og Rådet (2006), EU:C:2006:4, præmis 42.
11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det 
Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1).
12 COM(2019)0331 af 11. juli 2019.
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Med dette in mente skal det bemærkes, at de vigtigste ændringer i forslaget, som blev 
foretaget under de interinstitutionelle forhandlinger, bestod i at flytte (i) bestemmelserne 
relateret til EIT fra forslagets tekst13 til rammeprogrammets tekst14 og (ii) bestemmelserne 
relateret til oprettelsen af Det Europæiske Innovationsråd ("EIC") til rammeprogrammet15.

Med hensyn til EIT er dets mission, som beskrevet i artikel 3 i den nye EIT-forordning, at 
"bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og fremme konkurrenceevnen i Unionen gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet". Det skal det gøre ved 
"fremme af integreringen af de tre elementer, som vidensamfundet skal bygge på – 
videregående uddannelse, forskning og innovation – i hele Unionen".

Denne mission betyder altså, at EIT's sigte er at bygge bro mellem industrien, de 
videregående uddannelser og forskningen med henblik på at styrke den økonomiske udvikling 
i Unionen. Denne målsætning henhører under målet om "at fremme udnyttelsen af det 
industrielle potentiale i politikkerne for innovation, forskning og teknologisk udvikling", som 
er fastsat i artikel 173, stk. 1, i TEUF, og til hvis opnåelse den almindelige 
lovgivningsprocedure ifølge artikel 173, stk. 3, i TEUF skal anvendes. Dette er også det 
angivne mål i henhold til artikel 173, stk. 3, i begrundelsen i Kommissionens forslag til den 
nye EIT-forordning.

Forbindelsen mellem EIT og industrielementet i forslaget – og i rammeprogrammet for den 
sags skyld – fremgår også af den begrundelse, der ledsagede Kommissionens forslag til 
rammeprogrammet. Specifikt står der i denne begrundelses afsnit 2, at EIT "har hjemmel i 
afsnittet "Industri"" i TEUF.

Som påpeget i afsnit 14 ovenfor indeholdt forslaget oprindeligt bestemmelser om oprettelsen 
af EIC. Ifølge artikel 9 i forslaget tilsigter EIC at gennemføre aktionerne under søjle III "Et 
innovativt Europa" i Horisont Europa. I denne forbindelse er EIC ifølge den begrundelse fra 
Kommissionen, der ledsagede forslaget, den eneste kanal for Unionens støtte til banebrydende 
og markedsskabende innovation. EIC's målsætning om at stimulere markedsskabende 
innovation er således et træk, der placerer det inden for industriaspektet af forslaget, for så 
vidt som det er udformet til at fremme en bedre udnyttelse af det industrielle potentiale i 
politikken for innovation som anført i det industrielle retsgrundlag i artikel 173, stk. 3, i 
TEUF i relation til artikel 173, stk. 1, i TEUF.

I den tekst, som Parlamentets høres om, og som omfatter de ændringer, der blev aftalt under 
de interinstitutionelle forhandlinger og er afspejlet i Parlamentets førstebehandlingsholdning, 
er formuleringen i forslagets artikel 9 slettet og flyttet til rammeprogrammets tekst (se afsnit 
14 ovenfor).

Ovennævnte betragtninger tjener til at vise, at med flytningen af alle EIT-bestemmelserne og 
bestemmelserne om oprettelsen af EIC fra forslaget til rammeprogrammet er forslagets 
indhold væsentligt ændret. Som følge heraf er det industrielle mål, som EIT-bestemmelserne 
og bestemmelserne om oprettelsen af EIC udgør, ikke længere til stede i et omfang, der kan 
retfærdiggøre en konklusion om, at forslaget forfølger to formål, der på uadskillelig måde er 

13 Jf. del 3 af bilaget til forslaget.
14 Jf. bilag Ia til Parlamentets førstebehandlingsholdning til rammeprogrammet (P8_TA(2019)0395).
15 Ibid., artikel 7a.
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indbyrdes forbundne, således at et dobbelt retsgrundlag finder anvendelse.

Samtidig, som anført i Den Juridiske Tjenestes udtalelse af 26. september 201816, er det lige 
præcis de elementer i forslaget, der er knyttet til innovation, som krævede anvendelse af 
artikel 173 i TEUF og følgelig af et dobbelt retsgrundlag.

Med dette in mente må det også huskes, at ifølge den faste retspraksis nævnt i afsnit 9 ovenfor 
skal retsgrundlaget afspejle den bestemmelse, der er knyttet til det fremherskende mål, som 
den pågældende retsakt forfølger.

I det foreliggende tilfælde kan det konkluderes, at den tekst, som Parlamentet hørtes om af 
Rådet den 17. april 2019 – i modsætning til det forslag, som Kommissionen vedtog, hvortil 
der korrekt var anvendt et dobbelt retsgrundlag – ikke længere indeholder bestemmelser, som 
kan berettige anvendelsen af artikel 173, stk. 3, i TEUF.

Den tekst, som foreløbigt er aftalt mellem medlovgiverne til oprettelse af særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation, vil have 
hjemmel i artikel 182, stk. 4, i TEUF, som er en del af afsnit XIX om "Forskning, teknologisk 
udvikling og rummet" og fastslår, at Rådet, der træffer afgørelse efter en særlig 
lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg, vedtager særprogrammerne. Det dobbelte retsgrundlag, som foreslået af 
Kommissionen, bibeholdtes ikke, og fjernelsen af artikel 173, stk. 3, i TEUF er således under 
de interinstitutionelle forhandlinger blevet anset for korrekt, og artikel 182, stk. 4, i TEUF 
alene er blevet anset for at være det korrekte retsgrundlag for oprettelsen af særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation. 

I lyset af formålet med og indholdet af forslaget, som skal tjene til oprettelse af 
særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og 
innovation, ser det ud til, at det primære formål med den foreslåede afgørelse, som ændret af 
Parlamentet og Rådet, er at fastsætte de operationelle målsætninger og de aktiviteter, som er 
specifikke for dele af Horisont Europa. 

VI – Konklusion og henstilling

Det følger af alt det ovenstående, at forslaget som resultat af de ændringer, det under de 
interinstitutionelle forhandlinger blev aftalt at foretage i Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – 
rammeprogrammet for forskning og innovation [COM(2018)0436], kan vedtages på grundlag 
af artikel 182, stk. 4, i TEUF alene.

På mødet den 4. februar 2021 vedtog Retsudvalget (for: 22; imod: 0; hverken/eller:117) at 
konkludere, at forslaget som følge af de ændringer, det under de interinstitutionelle 

16 Punkt 19 i Den Juridiske Tjenestes udtalelse af 26. september 2018.
17 Følgende var til stede ved den endelige afstemning: Adrián Vázquez Lázara (formand), Marion Walsmann 
(næstformand), Ibán García Del Blanco (næstformand), Raffaele Stancanelli (næstformand), Axel Voss (ordfører 
for udtalelse), Manon Aubry, Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban 
González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina 
Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Ernő 
Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Tiemo Wőlken, Lara Wolters og 
Javier Zarzalejos.
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forhandlinger blev aftalt at foretage i Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – 
rammeprogrammet for forskning og innovation, kunne vedtages på grundlag af artikel 182, 
stk. 4, i TEUF alene.

Retsudvalget udtrykker samtidig sin beklagelse over ikke tidligere i processen at være blevet 
konsulteret om dette spørgsmål om ændring af retsgrundlaget og påpeger venligt, at det ville 
være hensigtsmæssigt, hvis det kunne få mulighed for at være involveret i vurderingen af 
eventuelle lignende spørgsmål, der måtte opstå under en lovgivningsprocedure i fremtiden.

Med venlig hilsen

Adrián Vázquez Lázara


