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Vážený pán predseda,

listom z 8. decembra 2017 ste v súlade s článkom 39 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
Výbor pre právne veci o overenie správnosti určenia právneho základu uvedeného návrhu 
Komisie.

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi, ktorá sa konala 15. januára 2018.

Právnym základom, ktorý navrhla Komisia, je článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). Pozmeňovací návrh prijatý počas hlasovania vo výbore 
ITRE je zameraný na nahradenie uvedeného právneho základu článkom 194 ZFEÚ v spojení 
s článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.
I – Kontext

V návrhu sa stanovujú zásady, podľa ktorých členské štáty môžu spoločne a priebežne 
zabezpečiť, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie v EÚ 
dosiahne do roku 2030 aspoň 27 %, a to nákladovo efektívnym spôsobom vo všetkých troch 
odvetviach – elektrina (OZE-E), vykurovanie a chladenie (OZE-VCH) a doprava (OZE-D).

Podľa rámca pre oblasť klímy a energetiky do roku 2030, ktorý schválila Európska rada v 
októbri 2014,1 je 27 % cieľ záväzný na úrovni EÚ a má sa plniť prostredníctvom príspevkov 

1 Pozri: Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 (COM/2014/015 final).
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jednotlivých členských štátov s cieľom splniť spoločný cieľ EÚ. Okrem toho nový rámec 
umožňuje kolektívne splnenie cieľa bez toho, aby bránil členským štátom stanoviť si vlastné 
národné ciele, ktoré môžu byť ešte ambicióznejšie. Členské štáty môžu podporovať energiu z 
obnoviteľných zdrojov, pri dodržaní pravidiel štátnej pomoci.

Pri viacerých príležitostiach vyzvala Európska rada Komisiu, aby preskúmala a vypracovala 
právne predpisy vzťahujúce sa okrem iného na obnoviteľné zdroje energie s cieľom podporiť 
dohodnutý cieľ na rok 2030.1 Európsky parlament zároveň vyzval Komisiu, aby predložila právne 
predpisy týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie a ďalej zvyšovala úroveň ambícií aspoň na 
30 %.2 

Prognózy pre energetický systém EÚ však nasvedčujú tomu, že pokiaľ sa nezavedú nové politiky, 
súčasné politiky EÚ a členských štátov povedú k podielu len vo výške približne 24,3 % spotreby 
energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2030. Táto úroveň by bola výrazne pod úrovňou aspoň 
27 %, ktorá predstavuje záväzný cieľ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni EÚ 
schválený Európskou radou, a neumožnila by Únii splniť záväzky Parížskej dohody z roku 2015. 
Zachovanie nezmenených politík by navyše predstavovalo vážne ohrozenie realizácie politických 
ambícií Únie, pokiaľ ide o vedúce postavenie vo svete v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. 
Okrem toho by to znamenalo vzdanie sa výhod bezpečnosti, ktoré by sa dosiahli zvýšením 
dodávok energie z domácich zdrojov, a zníženie účasti spotrebiteľov v energetickom systéme.

II – Príslušné články zmluvy

Ako právny základ sa v návrhu Komisie uvádza tento článok Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie uvedený v hlave XXI o energetike v rámci tretej časti ZFEÚ s názvom Vnútorné politiky 
a činnosti Únie (zvýraznenie doplnené): 

Článok 194

1. V rámci vytvorenia a fungovania vnútorného trhu a so zreteľom na potrebu zachovávať 
a zlepšovať životné prostredie sleduje politika Únie v oblasti energetiky v duchu solidarity 
medzi členskými štátmi tieto ciele:

a) zabezpečovať fungovanie trhu v oblasti energetiky,

b) zabezpečovať bezpečnosť dodávok energie v Únii,

c) presadzovať energetickú efektívnosť, úsporu energie a vývoj nových a obnoviteľných 
zdrojov energie ako aj

d) podporovať prepojenie energetických sietí.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení zmlúv, Európsky parlament 

1 Závery Európskej rady z 19. – 20. marca 2015, 17.
2 Pozri: uznesenie EP o rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 a uznesenie EP 
o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.
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a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia potrebné 
na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1. Takéto opatrenia sa prijmú po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

Nie je nimi dotknuté právo členských štátov určiť podmienky pre využívanie svojich 
energetických zdrojov, jeho voľba medzi rôznymi zdrojmi energie a všeobecná štruktúra jeho 
zásobovania bez toho, aby bol dotknutý článok 192 ods. 2 písm. c).

3. Odchylne od odseku 2 Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne 
a po porade s Európskym parlamentom ustanoví uvedené opatrenia, ak sú najmä fiškálnej 
povahy.

III – Navrhovaný právny základ

V pozmeňujúcom návrhu výboru ITRE, ktoré je predmetom preskúmania, sa navrhuje zmeniť 
právny základ tak, že sa nahradí odkaz na článok 194 ods. 2 ZFEÚ odkazom na 
článok 194 ZFEÚ ako taký, a doplnení sa odkazom na článok 191 bod 1 ZFEÚ v hlave 
XX, ktorá je venovaná životnému prostrediu. Nové ustanovenie znie takto:

Článok 191
(pôvodný článok 174 ZES)

1. Politika Únie v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich 
cieľov:

– udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,

– ochrana ľudského zdravia,

– rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

– podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových 
problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.

2. [...]

3. [...]

4. [...]

Článok 192 ZFEÚ je relevantný aj z hľadiska účelu tejto analýzy a znie takto (s doplneným 
zvýraznením textu):

Článok 192
(pôvodný článok 175 ZES)

1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
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s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodnú o postupoch, ktoré má 
Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191.

2. Odchylne od rozhodovacích postupov ustanovených v odseku 1 a bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia článku 114, Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym 
postupom po porade s Európskym parlamentom, s Hospodárskym a sociálnym výborom 
a Výborom regiónov prijíma:

a) ustanovenia predovšetkým fiškálnej povahy;

b) – opatrenia, týkajúce sa:

– územného plánovania,

– kvantitatívneho hospodárenia s vodnými zdrojmi alebo priamej alebo nepriamej dostupnosti 
týchto zdrojov,

– využívania pôdy s výnimkou nakladania s odpadmi;

c) opatrenia významne ovplyvňujúce možnosť voľby členského štátu pri výbere medzi rôznymi 
energetickými zdrojmi a celkovú štruktúru zásobovania energiou.

Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom, Hospodárskym 
a sociálnym výborom a Výborom regiónov jednomyseľne stanoviť, že na oblasti uvedené 
v prvom pododseku sa bude vzťahovať riadny legislatívny postup.

3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijmú všeobecné akčné 
programy stanovujúce prioritné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.

Opatrenia potrebné na vykonávanie týchto programov sa prijímajú za podmienok 
ustanovených v odseku 1 alebo 2 podľa okolností prípadu.

4. [...]

5. [...]

IV – Judikatúra

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí 
byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré 
patria najmä cieľ a obsah aktu“.1 Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto 
dôvodom na zrušenie príslušného aktu. Želanie inštitúcie aktívnejšie sa zúčastňovať na prijatí 
daného opatrenia, ako aj okolnosti, za ktorých bol akt prijatý, rovnako ako doterajšia práca na 
iných aspektoch v rámci rozsahu pôsobnosti daného opatrenia z hľadiska určenia správneho 

1 Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie) Zb. 1987, s. 1439, bod 5; Vec C-440/05 
Komisia/Rada, Zb. 2007;  I-9097; Vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585.
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právneho základu sú v tejto súvislosti nepodstatné.1 

Ak z preskúmania opatrenia vyplýva, že opatrenie má dvojaký účel alebo obsahuje dve 
zložky, a ak jeden účel alebo jednu zložku možno považovať za hlavnú alebo prevažujúcu, 
kým druhý účel alebo zložka sú len vedľajšie, musí sa toto opatrenie zakladať len na jedinom 
právnom základe, a to na základe, ktorý si vyžaduje tento hlavný alebo prevažujúci účel alebo 
zložka.2 Ak má však opatrenie niekoľko súbežných cieľov alebo zložiek, ktoré sú 
neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bol niektorý z nich druhotný a nepriamy vo vzťahu 
k ostatným, takéto opatrenie bude musieť vychádzať z rôznych zodpovedajúcich právnych 
základov3, pokiaľ postupy stanovené pre jednotlivé právne základy nie sú nezlučiteľné 
s právom Európskeho parlamentu a nenarúšajú ho.4

V – Cieľ a obsah návrhu

V odôvodnení 1 návrhu sa vysvetľuje dôvod prepracovania znenia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/77/ES a 2003/30/ES, ktorým je zabezpečenie zrozumiteľnosti. 

V odôvodneniach 2 a 3 sa zdôrazňuje, že podpora obnoviteľných foriem energie je jedným z 
cieľov energetickej politiky Únie, ktorý je potrebný na zníženie emisií skleníkových plynov, v 
súlade s Parížskou dohodou z roku 2015, a podporu bezpečnosti dodávok energie a 
technologických inovácií, čím sa zároveň prispieva k znižovaniu závislosti Únie od 
dovážaného plynu a ropy. 

V článku 3 sa stanovuje cieľ na rok 2030 pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
spotrebovanej v Únii, t. j. aspoň 27 %, a spôsoby, akými členské štáty prispievajú k 
nákladovo efektívnemu a flexibilnému znižovaniu emisií skleníkových plynov 
prostredníctvom stanovenia finančného rámca uľahčujúceho investície do projektov v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov a prostredníctvom využívania finančných nástrojov a 
výmeny najlepších postupov medzi príslušnými vnútroštátnymi alebo regionálnymi orgánmi 
alebo subjektmi.   

V článku 4 sa pozornosť zameriava na systémy podpory elektriny vyrábanej z obnoviteľných 
zdrojov a stanovujú sa záruky členských štátov pri ich uplatňovaní zamerané na zabezpečenie 
nerušeného fungovania trhov s elektrickou energiou v súlade s pravidlami štátnej pomoci a 
transparentným spôsobom a s cieľom podporiť zrozumiteľnosť smerom k investorom a 
spotrebiteľom a účinné monitorovanie.

V článku 7 sa upravuje spôsob, akým sa od roku 2012 vypočítava podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov, vrátane zníženie maximálneho podielu biopalív a biokvapalín vyrábaných z 
potravinárskych alebo kŕmnych plodín.

1 Vec C-269/97, Komisia/Rada, Zb. 2000, s. I-2257, ods. 44.
2 Vec C-137/12, Komisia/Rada, EU:C:2013:675, bod 53; vec C-490/10, Parlament/Rada, EU:C:2012:525, bod 
45; vec C-155/07, Parlament/Rada, Zb. 2008, s. I-08 103, bod 34.
3 Vec C-211/01, Komisia/Rada, Zb. 2003, s. I-08913, ods. 40; vec C-178/03 Komisia/Európsky parlament 
a Rada, Zb. 2006, s. I-107, body 43 – 56. 
4 Vec C-300/89, Komisia/Rada (Oxid titaničitý), Zb. 1991, s. I-2867, body 17 – 25; vec C-268/94, 
Portugalsko/Rada, Zb. 1996, s. I-6177.
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V článku 16 sa stanovuje proces udeľovania povolení pre projekty v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov nato určeným orgánom a maximálna lehota pre postup udeľovania 
povolení, zatiaľ čo v článku 19 sa upravuje systém záruk pôvodu, okrem iného aj jeho rozšírením 
na plyn z obnoviteľných zdrojov, a stáva sa povinným pre vykurovanie a chladenie na požiadanie 
výrobcu, a prostredníctvom uplatnenia normy CEN sa zlepšujú administratívne postupy. 

V článkoch 21 až 24 sa splnomocňujú i) spotrebitelia na spotrebu vlastnej energie bez 
neopodstatnených obmedzení, ii) energetické spoločenstvá na účasť na trhu, iii) spotrebitelia 
energie na to, aby prestali kupovať teplo/chlad zo systému diaľkového vykurovania/chladenia na 
úrovni budovy, ak môžu dosiahnuť výrazne lepšiu energetickú hospodárnosť prostredníctvom 
opatrení prijatých na úrovni budovy. 

V článku 25 sa na úrovni EÚ stanovuje pre dodávateľov palív povinnosť zabezpečiť určitý podiel 
nízkoemisných palív z obnoviteľných zdrojov energie s cieľom stimulovať dekarbonizáciu a 
energetickú diverzifikáciu a zabezpečiť nákladovo efektívny príspevok odvetvia k dosiahnutiu 
celkového cieľa. Napokon sa v článku 26 posilňujú existujúce kritériá udržateľnosti na úrovni EÚ 
týkajúce sa trvalej udržateľnosti pre bioenergiu, a to aj rozšírením ich pôsobnosti na biomasu a 
bioplyn určených na výrobu tepla, chladu a elektrickej energie, pričom v článku 27 sa objasňuje 
systém hmotnostnej bilancie a prispôsobuje ho tak, aby zahŕňal spoločnú digesciu bioplynu a 
vtláčanie biometánu do rozvodnej siete zemného plynu.   

VI – Analýza a stanovenie vhodného právneho základu

Z uvedeného je zrejmé, že cieľom tohto návrhu je riešenie investičnej neistoty spôsobom, 
ktorý zohľadňuje strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti dekarbonizácie; zabezpečiť nákladovo 
efektívne využívanie a integráciu trhu s elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov, ako aj 
spoločné dosiahnutie celúnijného cieľa v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2030; 
rozvíjať dekarbonizačný potenciál moderných biopalív a potenciál energie z obnoviteľných 
zdrojov v odvetví vykurovania a chladenia.

Obnoviteľné zdroje energie prispievajú prostredníctvom znižovania emisií skleníkových 
plynov k zmierňovaniu zmeny klímy, dosiahnutiu udržateľného rozvoja, ochrane životného 
prostredia a zlepšovaniu zdravia občanov. Navyše sa energia z obnoviteľných zdrojov javí 
ako hnacia sila inkluzívneho hospodárskeho rastu, vytvárania pracovných miest a posilnenia 
energetickej bezpečnosti v Európe. V zmysle judikatúry Súdneho dvora je rozvoj 
obnoviteľných zdrojov energie jedným z cieľov, ktorými sa musí riadiť politika EÚ v oblasti 
energetiky.1 

Od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti je článok 194 ZFEÚ osobitným právnym 
základom pre opatrenia v oblasti energetickej politiky zameraných na zabezpečenie 
fungovania trhu s energiou, zaistenie bezpečnosti dodávok energie v Únii, podporovanie 
energetickej účinnosti a úspor energie a rozvoj nových a obnoviteľných foriem energie alebo 
podporovanie prepojenia energetických sietí.

1 Spojené veci C-215/16, C-216/16, C-220/16 a C-221/16 Elecdey Carcelen SA a ďalší/Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, bod 38.
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Cieľom pozmeňujúceho návrhu výboru ITRE je zmeniť právny základ tak, že sa nahradí 
odkaz na článok 194 ods. 2 ZFEÚ odkazom na článok 194 ZFEÚ ako taký, a doplnení sa 
odkazom na článok 191 bod 1 ZFEÚ. Znie takto:

Pozmeňujúci návrh    1
Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej Únie , najmä jej článok 194 ods. 
2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, najmä jej článok 194 a 
článok 191 ods. 1,

Po prvé, pokiaľ ide o použitie článku 194 ZFEÚ ako právneho základu, je potrebné 
poznamenať, že obsahuje v zmysle odsekov 2 a 3 dva rôzne právne základy pre opatrenia 
rôzneho druhu. Kým v odseku 3 sa odkazuje na opatrenia, ktoré majú predovšetkým fiškálny 
charakter, v odseku 2 sa odkazuje na prijatie opatrení nevyhnutných na dosiahnutie cieľov 
podľa odseku 1. Keďže návrh jednoznačne spadá do kategórie opatrení podľa odseku 2, je 
potrebné osobitne uviesť článok 194 ods. 2 ZFEÚ ako právny základ. 

Okrem toho sa v článku 194 ZFEÚ ustanovujú rôzne legislatívne postupy v závislosti od 
povahy opatrenia. Podľa článku 194 ods. 3 ZFEÚ sa uplatňuje mimoriadny legislatívny 
postup, keď Európsky parlament má len poradnú funkciu a vyžaduje sa jednomyseľnosť 
v Rade, v prípade opatrení, ktoré sú hlavne fiškálnej povahy. Podľa článku 194 ods. 2 ZFEÚ 
sa naopak uplatňuje riadny legislatívny postup na prijímanie opatrení potrebných na 
dosiahnutie cieľov stanovených v článku 194 ods. 1. 

Zdá sa, že hlavný cieľ návrhu spadá celý pod ciele politiky Únie v oblasti energetiky 
stanovené v článku 194 ods. 1. V záujme uvedenia právneho základu spôsobom, ktorý 
umožňuje určiť, aký postup sa vzťahuje na prijatie návrhu a požadovanú väčšina v Rade, je 
preto vhodné odkazovať namiesto na článok 194 ZFEÚ ako taký, na článok 194 ods. 2 ako na 
právny základ návrhu.

Pokiaľ ide o odkaz na článok 191 ods. 1 ZFEÚ, ktorý sa navrhuje pridať k právnemu základu, 
je potrebné zdôrazniť, že nejde o normatívny článok. Stanovujú sa v ňom ciele politiky EÚ v 
oblasti životného prostredia, ako aj iné zásady, ktoré Únia musí zohľadňovať pri tvorbe svojej 
politiky v oblasti životného prostredia a s ohľadom na spoluprácu v oblasti životného 
prostredia s tretími krajinami. Týmto ustanovením sa však inštitúcie EÚ nesplnomocňujú na 
to, aby prijímali legislatívne opatrenia v oblasti životného prostredia, a preto nemôže slúžiť 
ako právny základ. 

Ak bolo zámerom pozmeňujúceho návrhu pridať environmentálny právny základ, potom 
článok 192 ods. 1 ZFEÚ je takýmto právnym základom, keďže umožňuje riadny legislatívny 
postup na dosiahnutie cieľov podľa článkuj 191 ZFEÚ. Napriek tomu by pridanie ďalšieho 
environmentálneho právneho základu pre návrh muselo byť odôvodnené. Konkrétne by sa 
muselo preukázať, že návrh má niekoľko súbežných cieľov (zložiek), ktoré sú neoddeliteľne 
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prepojené tak, že ani jeden nie je sekundárny a nepriamy vo vzťahu k druhému (ostatným).1 
Vzhľadom na to, že v článku 194 sa výslovne spája ochrana a zlepšovanie životného 
prostredia s rozvojom cieľov energetickej politiky Únie a vzhľadom na cieľ a obsah návrhu sa 
zdá, že hlavným a prevládajúcim cieľom (zložkou) návrhu je podpora cieľov súvisiacich s 
energetikou. Pokiaľ ide aj o zohľadňovanie environmentálnych aspektov, sú zjavne 
sekundárne k hlavnému cieľu podpory energie z obnoviteľných zdrojov v zmysle článku 194 
ods. 1 písm. c) ZFEÚ. 

VII – Záver a odporúčanie

Zdá sa, že vzhľadom na uvedenú analýzu zmeny právneho základu návrhu, ktoré navrhol 
výbor ITRE v príslušnom pozmeňujúcom návrhu a pokiaľ sa týkajú odkazu na článok  191 
ZFEÚ, nevhodne odkazujú na nenormatívny článok zmlúv, ktorý, vychádzajúc z obsahu a 
cieľa návrhu, nepredstavuje súbežný cieľ. Pokiaľ ide o použitie článku 194 ZFEÚ ako takého, 
vypustenie odkazu na jeho odsek 2 by sa nemalo prijať, pretože by sa tým zrušil odkaz na 
konkrétny druh legislatívneho postupu, ktorý treba uplatniť pri prijímaní príslušného návrhu. 

V tomto duchu Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 15. januára 2018 odporučil (19 
hlasmi za, 0 hlasmi proti a 0 sa hlasovania zdržali)2, aby sa prijal pôvodný právny základ 
obsiahnutý v návrhu Komisie, konkrétne článok 194 ods. 2 ZFEÚ ako jediný vhodný právny 
základ zohľadňujúci cieľ a obsah daného návrhu.  

S úctou

Pavel Svoboda

1 Vec C-211/01, Komisia/Rada, Zb. 2003, s. I-08913, ods. 40; vec C-178/03 Komisia/Európsky parlament 
a Rada, Zb. 2006, s. I-107, body 43 – 56. 
2 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Jean-Marie Cavada (podpredseda), Mady 
Delvaux (podpredsedníčka), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Geoffroy Didier, 
Pascal Durand, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Rohde, Virginie Rozière, 
József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka; Antanas Guoga podľa 
článku 200 ods. 2.


