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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2008)0019 –
C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Vážená paní předsedkyně,

dopisem ze dne 29. května 2008 jste v souladu s čl. 35 odst. 2 jednacího řádu požádala Výbor 
pro právní záležitosti o ověření platnosti právního základu výše uvedeného návrhu Komise.

Výbor tuto otázku projednal na schůzi dne 26. června 2008.

Ve svém dopise uvádíte, že zpravodaj Vašeho výboru usiluje prostřednictvím pozměňovacího 
návrhu o odstranění odkazu na článek 95, čímž by se čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES stal 
jediným právním základem. Autor pozměňovacího návrhu jej odůvodňuje tím, že dvojí právní 
základ je vyhrazen pro krajní případy, kdy je sledováno několik stejně důležitých cílů, že 
hlavním cílem navrhované směrnice je ochrana životního prostředí a že stávající směrnice 
o energii z obnovitelných zdrojů a směrnice o biopalivech byly obě přijaty na základě článku 
175. Podle zpravodaje navíc prvotním cílem ustanovení o biopalivech není usnadnit 
obchodování – neboť předepsané standardy nejsou zdaleka harmonizované – ale určit kritéria 
udržitelnosti.

Právní základ

Všechny akty Společenství musí vycházet z právního základu stanoveného ve Smlouvě (nebo 
v jiném právním aktu, který mají tyto akty provádět). V právním základu je definována 
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skutková podstata pravomoci Společenství, je v něm specifikováno, jak má být tato pravomoc 
vykonávána, a zejména jsou stanoveny použitelné legislativní nástroje a postup rozhodování.

Podle Soudního dvora není výběr právního základu subjektivní, ale „musí vycházet 
z objektivních faktorů, které lze podrobit soudnímu přezkumu“1, jako je účel a obsah 
dotyčného opatření2. Mimoto by rozhodujícím faktorem měl být hlavní cíl opatření.3

Podle judikatury Soudního dvora je obecný článek Smlouvy sám o sobě dostatečným právním 
základem, ačkoli příslušné opatření usiluje, na nižší úrovni, o dosažení cíle, o nějž usiluje 
specifický článek Smlouvy4.

V situaci, kdy akt vychází z více než jednoho právního základu, více právních základů musí 
být použito pouze v případě, že dané opatření současně sleduje několik cílů, které jsou 
vzájemně neoddělitelně spojeny, aniž by byl jeden cíl vůči druhému pouze druhořadý 
a nepřímý5.

Právní základ navržený Komisí

Komise navrhuje uplatnit dva právní základy: čl. 175 odst. 16 a článek 951. Její odůvodnění 

                                               
1 Věc 45/86, Komise v. Rada, 1987, Recueil s. 1439, bod 5.
2 Věc C-300/89, Komise v. Rada, 1991, Recueil s. I-287, bod 10.
3 Věc C-377/98, Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada, 2001, Recueil s. I-7079, bod 27.
4 Věc C-377/98, Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada, 2001, Recueil s. I-7079, body 27−28; věc C-
491/01, British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco, 2002, Recueil s. I-11453, body 93−94.
5 Viz např. věc C-165/87, Komise v. Rada, 1988, Recueil s. 5545, bod 11. Viz také Lenaerts a Van Nuffel 
(ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, Londýn, 5-013.
6 Článek 175
1. Rada postupem podle článku 251 po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů 
rozhodne, jakou činnost bude Společenství vyvíjet, aby bylo dosaženo cílů uvedených v článku 174.
2. Odchylně od rozhodovacího postupu stanoveného v odstavci 1 a aniž je dotčen článek 95, přijme Rada na 
návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem, Hospodářským a sociálním výborem a Výborem 
regionů jednomyslně:
(a) předpisy především fiskální povahy;
(b) opatření týkající se:
– územního plánování,
– hospodaření s vodními zdroji nebo týkající se přímo nebo nepřímo dostupnosti vodních zdrojů,
– využívání půdy, s výjimkou hospodaření s odpady;
(c) opatření významně ovlivňující volbu členského státu mezi různými energetickými zdroji a základní skladbu 
jeho zásobování energií.
Rada může za podmínek stanovených v předchozím pododstavci stanovit, o kterých záležitostech podle tohoto 
odstavce bude rozhodovat kvalifikovanou většinou.
3. V ostatních oblastech přijímá Rada postupem podle článku 251 po konzultaci s Hospodářským a sociálním 
výborem a Výborem regionů všeobecné programy činnosti, v nichž stanoví přednostní cíle, kterých má být 
dosaženo.
Rada přijme za podmínek odstavce 1 nebo odstavce 2, podle povahy věci, opatření nezbytná pro uskutečňování 
těchto programů.
4. Aniž jsou dotčena určitá opatření Společenství, členské státy financují a provádějí politiku v oblasti životního 
prostředí.
5. Zahrnuje-li opatření založené na ustanoveních odstavce 1 náklady považované orgány členského státu za 
neúměrné, stanoví Rada v aktu zavádějícím toto opatření, aniž je dotčena zásada „znečišťovatel platí“, přiměřená 
ustanovení ve formě:
– dočasné výjimky a/nebo
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– finanční podpory z Fondu soudržnosti zřízeného podle článku 161.
Článek 174
1. Politika Společenství v oblasti životního prostředí přispívá k sledování následujících cílů:
– zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,
– ochrana lidského zdraví,
– uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů,
– podpora opatření na mezinárodní úrovni, určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního 
prostředí.
2. Politika Společenství v oblasti životního prostředí je zaměřena na vysokou úroveň ochrany, přičemž přihlíží 
k rozdílné situaci v jednotlivých regionech Společenství. Je založena na zásadách obezřetnosti a prevence, 
odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí“.
V této souvislosti obsahují harmonizační opatření odpovídající požadavkům ochrany životního prostředí 
popřípadě ochrannou doložku, na základě které jsou členské státy zmocněny přijmout z mimoekonomických 
důvodů ochrany životního prostředí dočasná opatření podléhající kontrolnímu procesu Společenství.
3. Při přípravě politiky v oblasti životního prostředí přihlédne Společenství k:
– dostupným vědeckým a technickým údajům,
– podmínkám životního prostředí v různých regionech Společenství,
– možnému prospěchu a nákladům plynoucím z činnosti nebo nečinnosti,
– hospodářskému a sociálnímu rozvoji Společenství jako celku a vyváženému rozvoji jeho regionů.
4. V rámci svých pravomocí spolupracují Společenství a členské státy se třetími zeměmi a příslušnými
mezinárodními organizacemi. Způsoby spolupráce Společenství mohou být upraveny dohodami mezi 
Společenstvím a danými třetími stranami, jež jsou sjednávány a uzavírány v souladu s článkem 300.
Předchozím pododstavcem není dotčena pravomoc členských států jednat v mezinárodních orgánech a uzavírat 
mezinárodní smlouvy.
1 Článek 95
1. Odchylně od článku 94, a není-li v této smlouvě stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených 
v článku 14 následující ustanovení. Rada postupem podle článku 251 po konzultaci s Hospodářským a sociálním 
výborem přijímá opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem 
je vytvoření a fungování vnitřního trhu.
 2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení o daních, ustanovení týkající se volného pohybu osob, ani na 
ustanovení týkající se práv a zájmů zaměstnanců.
3. Komise bude ve svých návrzích podle odstavce 1 týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany životního 
prostředí a ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně ochrany a přihlédne přitom zejména k novému vývoji 
založenému na vědeckých poznatcích. V rámci svých pravomocí usilují o tento cíl též Evropský parlament 
a Rada.
4. Pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, za nezbytné ponechat si 
vlastní vnitrostátní předpisy ze závažných důvodů uvedených v článku 30 nebo vnitrostátní předpisy týkající se 
ochrany životního nebo pracovního prostředí, oznámí je Komisi spolu s důvody pro jejich ponechání.
5. Aniž je dotčen odstavec 4, pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, 
za nezbytné zavést vnitrostátní předpisy, opírající se o nové vědecké poznatky k ochraně životního prostředí 
nebo pracovního prostředí, z důvodu zvláštního problému, který se objeví v tomto členském státě po přijetí 
harmonizačních opatření, oznámí zamýšlené předpisy Komisi spolu s důvody pro jejich zavedení.
6. Komise do šesti měsíců po oznámení podle odstavců 4 a 5 dotyčné vnitrostátní právní předpisy schválí nebo 
zamítne poté, co prověří, zda neslouží jako prostředek svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování 
obchodu mezi členskými státy a nenarušují fungování vnitřního trhu. Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
pokládají se vnitrostátní předpisy uvedené v odstavcích 4 a 5 za schválené.
Je-li to opodstatněné složitostí věci a neexistuje-li nebezpečí pro lidské zdraví, může Komise oznámit dotyčnému 
členskému státu, že lhůta uvedená v tomto odstavci může být prodloužena o další lhůtu až šesti měsíců.
7. Je-li členský stát oprávněn podle odstavce 6 zachovat nebo zavést vnitrostátní předpisy, které se odchylují od 
harmonizačního opatření, přezkoumá Komise neprodleně, zda má navrhnout přizpůsobení tohoto opatření.
8. Upozorní-li členský stát v některé oblasti, která byla předmětem harmonizačních opatření, na určitý problém 
veřejného zdraví, uvědomí o něm Komisi, která neprodleně přezkoumá, zda nenavrhne Radě odpovídající 
opatření.
9. Odchylně od postupu podle článků 226 a 227 může Komise nebo kterýkoli členský stát předložit věc přímo 
Soudnímu dvoru, domnívá-li se, že jiný členský stát zneužívá pravomoci stanovené v tomto článku.
10. Výše uvedená harmonizační opatření zahrnují ve vhodných případech ochrannou doložku, která zmocňuje 
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tohoto dvojího právního základu je nezvykle dlouhé:

„Návrh bude předložen na základě ustanovení čl. 175 odst. 1 Smlouvy ve spojení 
s ustanoveními článku 95. Jakkoli je třeba preferovat jediný právní základ, je nutno uznat, že 
dvojí právní základ je odůvodněný tam, kdy dané opatření obsahuje ustanovení opírající se 
o různé části Smlouvy. Oba uvedené právní základy vyžadují použití spolurozhodovacího 
postupu. 
Převážná část návrhu spadá pod ustanovení čl. 175 odst. 1 (životní prostředí). Uvedený 
článek opravňuje Společenství jednat s cílem uchovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního 
prostředí, chránit lidské zdraví a uvážlivým a racionálním způsobem využívat přírodní zdroje. 
Tyto záměry také tato směrnice sleduje. 
Články 15, 16 a 17 návrhu nicméně ukládají členským státům povinnosti týkající se 
udržitelnosti biopaliv a jiných biokapalin. Samotná kritéria udržitelnosti zjevně směřují 
k ochraně životního prostředí, směrnice také současně zabraňuje členským státům přijmout 
určitá opatření v neprospěch obchodování s biopalivy nebo surovinami. Směrnice tedy 
směřuje k naprosté harmonizaci kritérií udržitelnosti biopaliv tak, aby žádná kritéria přijatá 
jednotlivými členskými státy jim nebránila ve vzájemném obchodu. Z pohledu tohoto prvku 
směrnice se vnitřní trh pokládá za primární cíl. Skutečnost, že ochrana životního prostředí 
představuje další významný cíl, toto posouzení neovlivňuje, protože čl. 95 odst. 3 Smlouvy 
o ES výslovně stanoví, že opatření směřující k dopracování vnitřního trhu musí obsahovat 
vysokou míru ochrany životního prostředí. Názorem Komise proto je, že harmonizované 
standardy udržitelnosti biopaliv spadají pod ustanovení článku 95 (vnitřní trh). 
Všeobecně platí, že energie z obnovitelných zdrojů představuje blízkou náhradu za konvenční 
energii a je dodávána prostřednictvím totožné infrastruktury a stejných logistických systémů. 
Všechny členské státy již energii z obnovitelných zdrojů využívají a také již rozhodly o jejím 
dalším širším využívání. Návrh proto významně neovlivní volbu, kterou členské státy učiní ve 
prospěch jednotlivých zdrojů energie, ani celkovou strukturu jejich dodávek energie, a proto 
nespadá pod ustanovení čl. 175 odst. 2 Smlouvy.“

Cíl a obsah návrhu směrnice

Navrhovaná směrnice usiluje o stanovení společného rámce pro podporu energie 
z obnovitelných zdrojů. Stanovuje povinné cíle, pokud jde o celkový podíl energie 
z obnovitelných zdrojů na spotřebě energie a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. 
Směrnice stanovuje pravidla týkající se záruk původu, správních postupů a připojení 
elektrické soustavy s ohledem na energii z obnovitelných zdrojů. Stanovuje také kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí pro biopaliva a jiné biokapaliny.

Cílem budoucí směrnice je zavést celkový závazný cíl 20% podílu obnovitelných zdrojů na 
celkové spotřebě energie a závazný 10% minimální cíl pro podíl biopaliv v dopravním sektoru 
pro všechny členské státy, jakož i závazné vnitrostátní cíle, kterých má být dosaženo do roku 
2020 v souladu s celkovým cílem EU ve výši 20%. 

Z celkového počtu 57 bodů odůvodnění se pouze jeden (tj. bod odůvodnění 53) týká 
specificky vnitřního trhu. Tento bod uvádí, že články 15 až 17 je třeba považovat za založené 

                                                                                                                                                  
členské státy přijmout z jednoho nebo více důvodů neekonomické povahy uvedených v článku 30 prozatímní 
opatření, která podléhají kontrolnímu postupu Společenství.
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na článku 95 Smlouvy o ES, protože zajišťují řádné fungování vnitřního trhu tím, že 
harmonizují podmínky udržitelnosti, které biopaliva a jiné biokapaliny musí za určitými účely 
splňovat, a tak usnadňují obchod mezi členskými státy s biopalivy a jinými biokapalinami, 
které tyto podmínky splňují. 

Zbývající body odůvodnění a preambule (kromě závěrečných ustanovení o podávání zpráv, 
monitorování, revizi a skončení platnosti a o komitologii a vstupu v platnost) se všechny 
týkají udržování, ochrany a zlepšování kvality životního prostředí a rozvážného a 
racionálního využívání přírodních zdrojů ve smyslu článku 174 Smlouvy o ES. Dokonce 
i články 15 až 17, o nichž Komise tvrdí, že by se měly zakládat na článku 95, se také týkají 
ochrany životního prostředí.

Vzhledem k podmínkám stanoveným Soudním dvorem, podle nichž je: a) obecný článek 
Smlouvy sám o sobě dostatečným právním základem, ačkoli příslušné opatření usiluje, na 
nižší úrovni, o dosažení cíle, o nějž usiluje specifický článek Smlouvy, a b) více právních 
základů musí být použito pouze v případě, že dané opatření současně sleduje několik cílů, 
které jsou vzájemně neoddělitelně spojeny, aniž by byl jeden cíl vůči druhému pouze 
druhořadý a nepřímý, se domníváme, že čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES může být použit jako 
jediný právní základ.

Na schůzi dne 27. června 2008 Výbor pro právní záležitosti jednomyslně rozhodl1, že Vám 
doporučí použít čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES jako nejvhodnější právní základ, a že tudíž není 
třeba odkazovat souběžně na článek 95.

S úctou 

Giuseppe Gargani

                                               
1 Hlasování se zúčastnili tito poslanci: Giuseppe Gargani (předseda), Titus Corlăţean (místopředseda), Diana 
Wallis (navrhovatelka), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-
Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer 
a Ieke van den Burg.
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