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V pismu z dne 8. decembra 2017 ste v skladu s členom 39(2) Poslovnika Odbor za pravne 

zadeve zaprosili za mnenje o primernosti pravne podlage omenjenega predloga Komisije. 

Odbor je omenjeno vprašanje obravnaval na seji dne 15. januarja 2018. 

Pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija, je člen 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(PDEU). Namen predloga spremembe, ki je bil sprejet na glasovanju v odboru ITRE, je 

nadomestiti omenjeno pravno podlago s členom 194 PDEU, skupaj s členom 191(1) PDEU. 

I – Ozadje 

 

Predlog določa načela, v skladu s katerimi lahko države članice skupaj in stalno zagotavljajo, 

da bo delež energije iz obnovljivih virov v porabi končne energije v EU do leta 2030 dosegel 

najmanj 27 % na stroškovno učinkovit način v vseh treh sektorjih (v sektorju električne 

energije, sektorju ogrevanja in hlajenja ter prometnem sektorju). 

 

V skladu z okvirom za podnebje in energijo za obdobje do leta 2030, ki ga je sprejel Evropski 

svet oktobra 20141, je 27-odstotni cilj zavezujoč za EU kot celoto in bo dosežen s prispevki 

posameznih držav članic, ki si bodo skupaj prizadevale doseči cilj EU. Poleg tega novi okvir 

omogoča dosego skupnega cilja brez preprečevanja državam članicam, da določijo lastne, tudi 

bolj ambiciozne cilje. Države članice lahko podpirajo energijo iz obnovljivih virov v skladu s 

pravili o državni pomoči. 
 

Evropski svet je Komisijo večkrat spodbudil, naj pregleda in oblikuje zakonodajo, ki bo med 

drugim urejala obnovljive vire energije in tako podprla dogovorjeni cilj za leto 20302. Evropski 

parlament je prav tako pozval Komisijo, naj predstavi zakonodajo o energiji iz obnovljivih virov 

in še poveča ambiciozni ciljni delež na vsaj 30 %3.  

 

Glede na projekcije za energetski sistem EU bi na podlagi sedanjih politik držav članic in EU brez 

uvedbe novih leta 2030 dosegli le okoli 24,3-odstotni delež obnovljivih virov energije pri porabi 

energije. Ta delež bi bil znatno manjši od zavezujočega cilja EU najmanj 27 % porabljene 

energije iz obnovljivih virov, ki ga je sprejel Evropski svet, kar bi Uniji preprečilo, da bi skupno 

izpolnila zaveze, sprejete v okviru Pariškega sporazuma iz leta 2015. Nadaljevanje 

nespremenjenih politik bi tudi resno ogrozilo dosego vodilne vloge v svetu na področju energije iz 

obnovljivih virov, kar je politična ambicija Unije. Poleg tega ne bi izkoristili možnosti za 

zanesljivo oskrbo z energijo, ki jo zagotavlja večja dobava energije iz domačih virov, in zmanjšali 

bi udeležbo odjemalcev v energetskem sistemu. 

 

II – Upoštevni členi Pogodb 

 

V predlogu Komisije je kot pravna podlaga predstavljen naslednji člen Pogodbe o delovanju 

Evropske unije iz naslova XXI „Energija“ tretjega dela PDEU z naslovom Notranje politike 

in ukrepi Unije (poudarek dodan):  

 

 

Člen 194 

                                                 
1 Glej Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030 (COM(2014)0015). 
2 Sklepi Evropskega sveta z dne 19. in 20. marca 2015, 17. in 18. decembra 2015 ter 17. in 18. marca 2016. 
3 Glej resoluciji EP „Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030“ in „Poročilo o napredku na 

področju energije iz obnovljivih virov“. 



 

RR\1141446SL.docx 3/8 PE597.755v02-00 

 SL 

 

1. V okviru vzpostavljanja in delovanja notranjega trga ter ob upoštevanju potrebe po 

ohranitvi in izboljšanju okolja, so cilji energetske politike Unije v duhu solidarnosti med 

državami članicami: 

 

(a) zagotoviti delovanje energetskega trga; 

 

(b) zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo v Uniji; 

 

(c) spodbujati energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvijanje novih in 

obnovljivih virov energije ter 

 

(d) spodbujati medsebojno povezovanje energetskih omrežij. 

 

2. Brez poseganja v uporabo drugih določb Pogodb Evropski parlament in Svet po rednem 

zakonodajnem postopku določita ukrepe, potrebne za doseganje ciljev iz odstavka 1. Takšni 

ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in z Odborom regij. 

 

Ukrepi ne vplivajo na pravico držav članic, da določijo pogoje za izkoriščanje svojih 

energetskih virov, na izbiro med različnimi viri energije in na splošno strukturo njihove 

oskrbe z energijo, ne glede na člen 192(2)(c). 

 

3. Kadar so ukrepi iz odstavka 2 predvsem davčnega značaja, jih Svet z odstopanjem od 

navedenega odstavka določi po posebnem zakonodajnem postopku soglasno in po 

posvetovanju z Evropskim parlamentom. 

 

III – Predlagana pravna podlaga 

 

Predlog spremembe ITRE, ki se obravnava, predlaga spremembo pravne podlage predloga, 

tako da se črta sklicevanje na odstavek 2 člena 194 PDEU in se uporabi člen 194 PDEU v 

celoti, doda pa se tudi sklic na odstavek 1 člena 191 PDEU iz poglavja XX PDEU o 

okolju. Nova določba se glasi: 

 

 

Člen 191 

(prejšnji člen 174 PES) 

 

1. Okoljska politika Unije prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev: 

 

– ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja, 

 

– varovanje človekovega zdravja, 

 

– skrbna in preudarna raba naravnih virov, 

 

– spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih 

problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam. 

 

2. [...] 



 

PE597.755v02-00 4/8 RR\1141446SL.docx 

SL 

 

3. [...] 

 

4. [...] 

 

 

Člen 192 PDEU je pomemben tudi za namene te analize in se glasi (dodan poudarek): 

 

 

Člen 192 

(prejšnji člen 175 PES) 

 

1. Evropski parlament in Svet se po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z 

Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij odločita, katere ukrepe naj Unija sprejme 

za doseganje ciljev iz člena 191. 

 

2. Z odstopanjem od postopka odločanja iz odstavka 1 in brez poseganja v člen 114 Svet po 

posebnem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom, 

Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij soglasno sprejme: 

 

(a) določbe, ki so zlasti davčne narave; 

 

(b) ukrepe glede: 

 

– prostorskega načrtovanja, 

 

– upravljanja s količinami vodnih virov ali ki vplivajo, neposredno ali posredno, na 

razpoložljivost teh virov, 

 

– rabe zemljišč, razen ravnanja z odpadki; 

 

(c) ukrepe, ki pomembno vplivajo na izbiro držav članic med različnimi viri energije in na 

splošno strukturo njihove oskrbe z energijo. 

 

Svet lahko na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom, Ekonomsko-

socialnim odborom in Odborom regij soglasno odloči o uporabi rednega zakonodajnega 

postopka za področja iz prvega pododstavka. 

 

3. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z 

Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij sprejmeta splošne delovne programe, ki 

določajo prednostne cilje. 

 

Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje teh programov, se glede na primer sprejmejo v skladu s 

pogoji iz odstavka 1 ali odstavka 2. 

 

4. [...] 

 

5. [...] 
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IV – Sodna praksa 

 

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage 

ukrepa Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, kar 

zlasti velja za cilj in vsebino ukrepa“1. Izbira nepravilne pravne podlage je zato lahko razlog 

za razveljavitev zadevnega akta. V tem okviru so želja institucije, da bi aktivneje sodelovala 

pri sprejemanju danega ukrepa, okoliščine, v katerih je bil ukrep sprejet, pa tudi delo, ki je 

bilo opravljeno glede drugih vidikov področja delovanja, ki ga zajema ta ukrep, za določitev 

pravilne pravne podlage2 nepomembni.  

 

Če se pri pregledu ukrepa izkaže, da ima dvojni cilj ali dve sestavini, pri čemer je ena glavna 

ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora ukrep temeljiti samo na eni pravni podlagi, in 

sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavino3. Nasprotno pa mora 

akt temeljiti na več ustreznih pravnih podlagah, če ima ukrep več sočasnih ciljev ali sestavin, 

ki so neločljivo povezane in nobena od njih ni drugotnega ali posrednega pomena glede na 

druge, ter če postopki, določeni za ustrezne pravne podlage4 niso nezdružljivi s pravico 

Evropskega parlamenta5 in je ne spodkopavajo. 

V - Cilj in vsebina predloga 

 

Uvodna izjava 1 predloga navaja, da je razlog za prenovo Direktive 2009/28/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 

energije, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES, zagotovitev 

jasnosti. 

 

V uvodnih izjavah 2 in 3 je zapisano, da je spodbujanje oblik energije iz obnovljivih virov 

eden od ciljev energetske politike Unije ter je v skladu s Pariškim sporazumom potrebno za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in za spodbujanje zanesljivosti oskrbe z energijo in 

tehnoloških inovacij, s tem pa se prispeva tudi k zmanjšanju odvisnosti Unije od uvoza plina 

in nafte. 

 

Skladno s tem člen 3 določa cilje glede deleža energije iz obnovljivih virov v Uniji do leta 

2030, in sicer 27 %, in podrobnosti, kako bodo države članice prispevale k stroškovno 

učinkovitemu in prožnemu zmanjšanju toplogrednih plinov z vzpostavitvijo finančnega 

okvira, ki bo omogočal naložbe v projekte na področju obnovljivih virov energije, ter z 

uporabo finančnih instrumentov in izmenjavo primerov dobre prakse med pristojnimi 

nacionalnimi ali regionalnimi organi. 
 

Člen 4 se osredotoča na programe podpore za elektriko, proizvedeno iz obnovljivih virov, in 

določa varovala za njihovo izvajanje v državah članicah, katerih namen je zagotavljanje 

                                                 
1 Zadeva C-45/86, Komisija proti Svetu (Splošni tarifni preferenciali), ZOdl. 1987, str. 1439, točka 5; Zadeva C-

440/05, Komisija proti Svetu, ZOdl. 2007, str. I-9097; Zadeva C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu, 

ZOdl. 2009, str. I-7585. 
2 Zadeva C-269/97, Komisija proti Svetu, ZOdl. 2000, str. I-2257, točka 44. 
3 Zadeva C-137/12, Komisija proti Svetu, EU:C:2013:675, točka 53; Zadeva C-490/10, Parlament proti Svetu, 

EU:C:2012:525, točka 45; Zadeva C-155/07, Parlament proti Svetu, ZOdl. 2008, str. I-08103, točka 34. 
4 Zadeva C-211/01, Komisija proti Svetu, ZOdl. 2003, str. I-08913, točka 40; Zadeva C-178/03, Komisija proti 

Evropskemu parlamentu in Svetu, ZOdl. 2006, str. I-107, točke 43–56. 
5 Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid), ZOdl. 1991, str. I-2867, točke 17–25; Zadeva C-

268/94, Portugalska proti Svetu, ZOdl. 1996, str. I-6177. 
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nemotenega delovanja trgov z električno energijo v skladu s pravili o državni pomoči in na 

pregleden način, pri čemer se spodbuja jasnost za vlagatelje in potrošnike ter učinkovito 

spremljanje. 

 

Člen 7 ureja izračun deleža energije iz obnovljivih virov, vključno z vse manjšim največjim 

deležem pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv iz poljščin, ki se uporabljajo za živila ali 

krmo, začenši z letom 2012. 

 

Člen 16 določa postopek izdaje dovoljenj za projekte za energijo iz obnovljivih virov z enim 

imenovanim organom in najdaljšim rokom za postopek izdaje dovoljenj, medtem ko člen 19 

spreminja sistem potrdil o izvoru, med drugim tako, da ga razširi na plin iz obnovljivih virov, da 

na zahtevo proizvajalca postane obvezen za ogrevanje in hlajenje in da izboljšuje upravne 

postopke z uporabo standarda CEN.  

 

Členi od 21 do 24 omogočajo i) odjemalcem souporabo brez neustreznih omejitev, ii) energetskim 

skupnostim udeležbo na trgu, iii) odjemalcem energije, da prenehajo kupovati energijo za 

ogrevanje oz. hlajenje pri sistemu daljinskega ogrevanja oz. hlajenja na ravni stavbe, če lahko 

dosežejo znatno boljšo energijsko učinkovitost z ukrepi, sprejetimi na ravni stavbe.  

 

Člen 25 za dobavitelje goriv v EU določa obveznost, da zagotovijo določen delež goriv z nizkimi 

emisijami in goriv iz obnovljivih virov, da bi spodbudili razogljičenje in diverzifikacijo 

energijskih virov ter s tem zagotovili stroškovno učinkovit prispevek sektorja k skupnemu 

doseganju cilja. Nazadnje, člen 26 krepi obstoječa trajnostna merila EU za energijo iz biomase, 

vključno z razširitvijo njihovega področja uporabe, tako da zajema biomaso in bioplin za 

ogrevanje in hlajenje ter proizvodnjo električne energije, člen 27 pa pojasnjuje sistem masne 

bilance in ga prilagaja tako, da zajema pridobivanje bioplina na podlagi sorazgradnje in vnašanje 

biometana v mrežo zemeljskega plina.   

 

VI – Preučitev in določitev ustrezne pravne podlage 

 

Iz zgoraj navedenega je jasno, da je cilj predloga odprava negotovosti za vlagatelje ob 

upoštevanju srednje- in dolgoročnih ciljev razogljičenja; zagotovitev stroškovno učinkovite 

rabe in tržne integracije električne energije iz obnovljivih virov in skupna izpolnitev cilja EU 

glede energije iz obnovljivih virov za leto 2030; razvoj potenciala za razogljičenje, ki ga imajo 

napredna biogoriva, in potenciala energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja. 

 

Obnovljivi viri energije prispevajo k blaženju podnebnih sprememb z zmanjševanjem emisij 

toplogrednih plinov, doseganjem trajnostnega razvoja, varovanjem okolja in izboljšanjem 

zdravja državljanov. Poleg tega je energija iz obnovljivih virov vse pogosteje dejavnik, ki 

spodbuja vključujočo gospodarsko rast, ustvarja nova delovna mesta in krepi energetsko 

varnost v Evropi. V skladu s sodno prakso Sodišča je razvoj energije iz obnovljivih virov 

eden od ciljev, ki morajo usmerjati energetsko politiko EU1.  

 

Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je člen 194 PDEU posebna pravna podlaga za 

ukrepe na področju energetske politike, ki so namenjeni zagotavljanju delovanja energetskega 

trga in zanesljive oskrbe z energijo v Uniji, spodbujanju energetske učinkovitosti in 

varčevanja z energijo ter razvoja novih in obnovljivih oblik energije ali spodbujanju 

                                                 
1 Združene zadeve C-215/16, C-216/16, C-220/16 in C-221/16 Elecdey Carcelen SA in drugi/Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, odstavek 38. 
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medsebojnega povezovanja energetskih omrežij. 

 

Namen predloga spremembe 1 odbora ITRE je spremeniti pravno podlago predloga, tako da 

se črta sklicevanje na odstavek 2 člena 194 PDEU in se uporabi člen 194 PDEU v celoti, doda 

pa se tudi sklic na odstavek 1 člena 191 PDEU. Predlog se glasi: 

 

 

Predlog spremembe 1 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije in zlasti člena 194(2) 

Pogodbe, 

 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije in zlasti člena 194 ter člena 

191(1) Pogodbe, 

 

Prvič, kar zadeva uporabo celotnega člena 194 PDEU kot pravne podlage, je treba opozoriti, 

da člen 194 PDEU v odstavkih 2 in 3 dejansko vsebuje dve različni pravni podlagi za ukrepe 

različne narave. Medtem ko se odstavek 3 nanaša na ukrepe, ki so predvsem davčne narave, 

odstavek 2 ureja sprejemanje ukrepov, ki so potrebni za doseganje ciljev iz odstavka 1. Ker 

predlog jasno spada v slednjo kategorijo ukrepov, je potreben poseben sklic na odstavek 2 

člena 194 PDEU kot pravno podlago.  

 

Poleg tega člen 194 PDEU določa različne zakonodajne postopke glede na naravo ukrepa. V 

skladu s členom 194(3) PDEU se posebni zakonodajni postopek uporabi za ukrepe, ki so 

predvsem davčnega značaja, pri čemer se s Parlamentom opravi samo posvetovanje, v Svetu 

pa je potrebno soglasje. Za razliko od tega se v skladu s členom 194(2) uporabi redni 

zakonodajni postopek za sprejetje ukrepov, ki so potrebni za izpolnjevanje ciljev iz člena 

194(1).  

 

Zdi se, da predlog zaradi svojega glavnega namena spada v celoti med cilje energetske 

politike Unije iz člena 194(1) PDEU. Zato je uporaba člena 194(2) kot pravne podlage za 

predlog namesto člena 194 PDEU kot celote ustrezna, da bi z navedbo pravne podlage 

določili, kateri postopek se uporablja za sprejetje predloga, in zahtevano večino glasov v 

Svetu. 

 

Kar zadeva sklicevanje na člen 191(1) PDEU, ki naj bi se dodal pravni podlagi predloga, je 

treba poudariti, da ta člen ni operativen. Določa cilje okoljske politike EU ter druga načela, ki 

jih Unija upošteva pri oblikovanju svoje okoljske politike, in načela v zvezi s sodelovanjem s 

tretjimi državami na področju okolja. Ta določba institucijam EU ne daje pooblastila za 

sprejemanje zakonodajnih ukrepov na področju okolja in zato ne more služiti kot pravna 

podlaga.  

 

Če je bil namen predloga spremembe dodati okoljsko pravno podlago, bi bilo treba uporabiti 

člen 192(1) PDEU, saj ta za doseganje ciljev iz člena 191 PDEU predvideva redni 

zakonodajni postopek. V vsakem primeru bi bilo treba dodatek okoljske pravne podlage 
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utemeljiti. Predvsem bi bilo treba prikazati, da ima predlog več enakovrednih ciljev ali 

sestavnih delov, ki so neločljivo povezani, nobeden od njih pa ni drugotnega pomena glede na 

drugega (druge) in posredno izpeljan iz njega (njih)1. Ker člen 194 izrecno povezuje 

ohranjanje in izboljševanje okolja z razvojem ciljev Unije na področju okolja ter ob 

upoštevanju cilja in vsebine predloga, se zdi, da je glavni in prevladujoči namen ter sestavni 

del predloga spodbujanje energetskih ciljev. Čeprav so upoštevani tudi okoljski cilji, je jasno, 

da so drugotnega pomena glede na glavni cilj spodbujanja energije iz obnovljivih virov v 

smislu člena 194(1)(c) PDEU.  

 

VII - Sklep in priporočila 

 

Glede na zgoraj omenjeno analizo se zdi, da so spremembe pravne podlage, ki jih predlaga 

odbor ITRE, kar zadeva sklicevanje na člen 191 PDEU, neustrezne, saj se sklicujejo na 

neoperativen člen Pogodb, ki ne vsebuje enakovrednega cilja glede na vsebino in cilj 

predloga. Kar zadeva uporabo člena 194 PDEU v celoti, ne bi smeli sprejeti črtanja 

sklicevanja na odstavek (2), saj se s tem črta sklicevanje na posebno vrsto zakonodajnega 

postopka, ki ga je treba uporabiti za sprejemanje ustreznih predlogov.  

 

Na seji dne 15. januarja 2017 se je Odbor za pravne zadeve odločil, z 19 glasovi za, brez 

glasov proti in brez vzdržanih glasov2, da vam priporoči, da uporabite prvotno pravno 

podlago iz predloga Komisije, torej člen 194(2) PDEU, kot edino ustrezno prano podlago 

glede na cilj in vsebino tega predloga. 

S spoštovanjem, 

Pavel Svoboda 

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 

                                                 
1 Zadeva C-211/01, Komisija proti Svetu, ZOdl. 2003, str. I-08913, točka 40; Zadeva C-178/03, Komisija proti 

Evropskemu parlamentu in Svetu, ZOdl. 2006, str. I-107, točke 43–56.  
2 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Jean-Marie Cavada (podpredsednik), 

Mady Delvaux (podpredsednica), 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 v skladu s 

členom 200(2) Poslovnika. 


