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Szanowna Pani Przewodnicząca,

Pismem z dnia 29 maja 2008 r. zwróciła się Pani do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 35 ust. 2 
Regulaminu, o weryfikację ważności podstawy prawnej powyższego wniosku Komisji.

Komisja rozpatrzyła powyższe pytanie na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.

Jak wynika z Pani pisma, poprawka złożona przez sprawozdawcę Pani komisji ma na celu 
usunięcie art. 95, pozostawiając jako jedyną podstawę prawną art. 175 ust. 1 traktatu WE. 
Autor poprawki uzasadnia ją w ten sposób, że podwójna podstawa prawna jest zastrzeżona 
dla skrajnych przypadków, gdy kilka celów jest równorzędnych, natomiast głównym celem 
proponowanej dyrektywy jest ochrona środowiska, a aktualnie obowiązująca dyrektywa 
w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywa w sprawie biopaliw zostały przyjęte na 
podstawie art. 175. Oprócz tego zdaniem sprawozdawcy zasadniczym celem przepisów 
dotyczących biopaliw nie jest ułatwianie handlu – ponieważ przewidziane standardy 
bynajmniej nie zostały zharmonizowane – ale określenie kryteriów zgodnych ze 
zrównoważonym rozwojem.

Podstawa prawna
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Wszystkie akty Wspólnoty muszą mieć podstawę prawną w traktacie (lub w innym akcie 
prawnym, który mają wprowadzać). Podstawa prawna definiuje kompetencje Wspólnoty 
ratione materiae i określa sposób ich wykonania, mianowicie instrument prawny, który może 
być wykorzystany lub instrumenty prawne, które mogą być wykorzystane, oraz procedurę 
podejmowania decyzji.

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości wybór podstawy prawnej nie jest wyborem 
subiektywnym, lecz „musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które podlegają ocenie 
sądowej”1, takich jak cel i treść środka, o którym mowa2. Dodatkowo czynnikiem 
decydującym powinien być główny cel przeznaczenia środka3.

Zgodnie z prawem precedensowym Trybunału Sprawiedliwości ogólny artykuł Traktatu 
stanowi wystarczającą podstawę prawną, nawet jeżeli środek, o którym mowa, również dąży -
choć w drugorzędny sposób - do osiągnięcia celu wyznaczonego w szczegółowym artykule 
traktatu4.

W odniesieniu do wielu podstaw prawnych muszą one być stosowane jedynie, jeżeli środek 
ma jednocześnie kilka nierozerwalnie związanych ze sobą celów, z których żaden nie jest 
względem innych drugorzędny i pośredni5.

Podstawa prawna proponowana przez Komisję

Komisja proponuje użycie jako podstawy prawnej dwóch artykułów Traktatu, a mianowicie 
art. 175 ust. 16 i art. 951. Niezwykle długie uzasadnienie zastosowania podwójnej podstawy 

                                               
1 Sprawa 45/86, Komisja przeciwko Radzie [1987] ECR 1439, ust. 5.
2 Sprawa C-300/89, Komisja przeciwko Radzie [1991] ECR I-287, ust. 10.
3 Sprawa C-377/98, Holandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie [2001] ECR I-7079, ust. 27.
4 Sprawa C-377/98 Holandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie [2001] ECR I-7079, ust. 27-28; 
sprawa C-491/01 British American Tobacco (Investments) i Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, ust. 93-94.
5 Patrz na przykład sprawa C-165/87 Komisja przeciwko Radzie [1988] ECR 5545, ust. 11. Patrz też Lenaerts 
i Van Nuffel (red. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, London, 5-013.
6 Artykuł 175
1. Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym oraz Komitetem Regionów, decyduje o działaniu służącym osiągnięciu celów określonych w artykule 
174, które ma być podjęte przez Wspólnotę.
2. Na zasadzie odstępstwa od procedury decyzyjnej przewidzianej w ustępie 1 i bez uszczerbku dla artykułu 95 
Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, uchwala:
(a) przepisy przede wszystkim o charakterze fiskalnym;
(b) środki wpływające na:
— zagospodarowanie przestrzenne miast i wsi,
— zarządzanie ilościowe zasobami wodnymi, w sposób pośredni lub bezpośredni wpływające na dostępność tych 
zasobów,
— przeznaczenie gruntów, z wyjątkiem kwestii zarządzania odpadami;
(c) środki wpływające znacząco na wybór państwa członkowskiego między różnymi źródłami energii i ogólną 
strukturę jego zaopatrzenia w energię.
Rada, stanowiąc na warunkach przewidzianych w pierwszym akapicie, może określić kwestie, o których mowa w 
niniejszym ustępie, co do których decyzje powinny być podejmowane większością kwalifikowaną.
3. W innych dziedzinach ogólne programy działania określające cele priorytetowe, które mają być osiągnięte, 
uchwalane są przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji 
z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
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Rada, stanowiąc na warunkach przewidzianych w ustępie 1 lub ustępie 2, zależnie od przypadku, przyjmuje 
środki niezbędne do urzeczywistnienia tych programów.
4. Bez uszczerbku dla niektórych środków mających charakter wspólnotowy, państwa członkowskie finansują 
i wykonują politykę w zakresie środowiska naturalnego.
5. Bez uszczerbku dla zasad, że zanieczyszczający płaci, gdy środek oparty na ustępie 1 niesie ze sobą koszty 
uznane za nieproporcjonalne dla władz publicznych państwa członkowskiego, Rada ustanawia, w akcie 
dotyczącym przyjęcia takiego środka, właściwe przepisy w formie:
— tymczasowych derogacji i/lub
— wsparcia finansowego z Funduszu Spójności utworzonego zgodnie z artykułem 161.
Artykuł 174
1. Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:
— zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,
— ochrony zdrowia ludzkiego,
— ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,
— promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub 
światowych problemów środowiska naturalnego.
2. Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, 
z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty. Opiera się na zasadzie ostrożności 
oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci”.
W tym kontekście środki harmonizujące odpowiadające wymogom w dziedzinie ochrony środowiska obejmują, 
w odpowiednich przypadkach, klauzulę zabezpieczającą, która pozwala Państwom Członkowskim na 
podejmowanie, z pozagospodarczych względów związanych ze środowiskiem naturalnym, środków 
tymczasowych, podlegających wspólnotowej procedurze kontrolnej.
3. Przy opracowywaniu polityki w dziedzinie środowiska naturalnego Wspólnota uwzględnia:
— dostępne dane naukowo-techniczne,
— warunki środowiska naturalnego w różnych regionach Wspólnoty,
— potencjalne korzyści i koszty, które mogą wynikać z działania lub zaniechania działania,
— gospodarczy i społeczny rozwój Wspólnoty jako całości i zrównoważony rozwój jej regionów.
4. W zakresie swoich odpowiednich kompetencji Wspólnota i państwa członkowskie współpracują z państwami 
trzecimi i kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi. Warunki współpracy Wspólnoty mogą stanowić 
przedmiot umów między Wspólnotą i zainteresowanymi stronami trzecimi, negocjowanych i zawieranych 
zgodnie z artykułem 300.
Poprzedni akapit nie narusza kompetencji państw członkowskich do negocjowania w organach 
międzynarodowych i zawierania umów międzynarodowych.
1 Artykuł 95
1. Na zasadzie odstępstwa od artykułu 94 i z zastrzeżeniem, że niniejszy Traktat nie stanowi inaczej, do 
urzeczywistnienia celów określonych w artykule 14 stosuje się następujące postanowienia. Rada, stanowiąc 
zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmuje 
środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, 
które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
 2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do przepisów podatkowych, przepisów dotyczących swobodnego przepływu 
osób ani odnoszących się do praw i interesów pracowników najemnych.
3. Komisja w swoich wnioskach przewidzianych w ustępie 1 w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska naturalnego i ochrony konsumentów przyjmie jako podstawę wysoki poziom ochrony, 
uwzględniając w szczególności wszelkie zmiany oparte na faktach naukowych. W ramach swoich odpowiednich 
kompetencji Parlament Europejski i Rada starają się również osiągnąć ten cel.
4. Jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka harmonizującego państwo członkowskie uzna za niezbędne 
utrzymanie przepisów krajowych uzasadnionych ważnymi względami określonymi w artykule 30 lub dotyczącymi 
ochrony środowiska naturalnego, lub środowiska pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich 
utrzymania.
5. Ponadto, bez uszczerbku dla ustępu 4, jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka harmonizującego 
państwo członkowskie uzna za niezbędne wprowadzenie przepisów krajowych opartych na nowych dowodach 
naukowych dotyczących ochrony środowiska naturalnego lub środowiska pracy ze względu na specyficzny 
problem tego Państwa, który pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, notyfikuje ono Komisji 
projektowane środki oraz powody ich wprowadzenia.
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prawnej brzmi jak następuje:

„Wniosek zostanie złożony na podstawie art. 175 ust. 1 Traktatu w powiązaniu z art. 95. 
Chociaż preferowane jest zastosowanie jednej podstawy prawnej, uznaje się, że podwójna 
podstawa prawna jest właściwa, jeżeli środek zawiera postanowienia oparte na różnych 
częściach Traktatu. Obydwie podstawy prawne sugerują zastosowanie procedury 
współdecyzji.

Większa część wniosku podlega art. 175 ust. 1 (środowisko). Artykuł ten daje Wspólnocie 
prawo działania w celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
ochrony zdrowia ludzkiego oraz ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów 
naturalnych. Niniejsza dyrektywa prowadzi do osiągnięcia tych celów. 

Artykuły 15, 16 i 17 wniosku nakładają jednak na państwa członkowskie wiążące 
zobowiązania dotyczące zgodności biopaliw i innych biopłynów z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Chociaż same kryteria zrównoważonego rozwoju zdecydowanie prowadzą do 
osiągnięcia celu, jakim jest ochrona środowiska, dyrektywa zapobiega przyjęciu przez 
państwa członkowskie pewnych środków, które utrudniłyby handel biopaliwami lub 
surowcami. Dyrektywa zmierza zatem do pełnej harmonizacji kryteriów zrównoważonego 
rozwoju dla biopaliw, aby zagwarantować, że żadne z kryteriów przyjętych indywidualnie 
przez państwa członkowskie nie będzie mogło stanowić przeszkody utrudniającej handel 
pomiędzy państwami członkowskimi. W przypadku tego elementu dyrektywy za główny cel 
uznawany jest zatem rynek wewnętrzny. Fakt, że istotnym celem jest również ochrona 
środowiska nie ma wpływu na tę ocenę, ponieważ art. 95 ust. 3 wyraźnie przewiduje dążenie 
do wysokiego poziomu ochrony środowiska w działaniach mających na celu ustanowienie 
wewnętrznego rynku. Komisja uznaje zatem, że postanowienia zharmonizowanych 
standardów dotyczących zgodności biopaliw z zasadami zrównoważonego rozwoju podlegają 
art. 95 (rynek wewnętrzny).

Mówiąc ogólnie, energia odnawialna stanowi bliski substytut energii konwencjonalnej 

                                                                                                                                                  
6. W terminie 6 miesięcy od notyfikacji określonych w ustępach 4 i 5 Komisja zatwierdza lub odrzuca przepisy 
krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy są one środkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym 
ograniczeniem w handlu między państwami członkowskimi i czy stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego. W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe określone w ustępach 
4 i 5 są uważane za zatwierdzone.
W przypadku gdy jest to uzasadnione złożonością sprawy i nie ma niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, 
Komisja może notyfikować danemu państwu członkowskiemu, że okres, o którym mowa w niniejszym ustępie 
może być przedłużony na kolejny okres trwający do 6 miesięcy.
7. W przypadku gdy w zastosowaniu ustępu 6 państwo członkowskie zostaje upoważnione do utrzymania lub 
wprowadzenia przepisów krajowych uchylających środek harmonizujący, Komisja bada niezwłocznie, czy należy 
zaproponować dostosowanie tego środka. 
8. W przypadku gdy państwo członkowskie zgłosi szczególny problem zdrowia publicznego w dziedzinie, która 
uprzednio stała się przedmiotem środka harmonizującego, informuje o tym Komisję, która bada niezwłocznie, 
czy należy zaproponować Radzie właściwe środki.
9. Na zasadzie odstępstwa od procedury przewidzianej w artykułach 226 i 227 Komisja i każde państwo 
członkowskie mogą wnieść sprawę bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli uznają, że inne państwo 
członkowskie nadużywa uprawnień przewidzianych w niniejszym artykule.
10. Powyższe środki harmonizujące obejmują, w odpowiednich przypadkach, klauzulę ochronną upoważniającą 
państwa członkowskie do podjęcia, z jednego lub więcej powodów pozagospodarczych, o których mowa 
w artykule 30, środków tymczasowych poddanych wspólnotowej procedurze kontrolnej.
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i dostarczana jest za pośrednictwem tej samej infrastruktury i systemów logistycznych. 
Wszystkie państwa członkowskie wykorzystują już energię odnawialną i zdecydowały się 
zwiększyć jej udział. Z tych względów niniejszy wniosek nie będzie mieć istotnego wpływu na 
wybór źródeł energii przez państwa członkowskie ani na ogólną strukturę ich dostaw energii 
i nie podlega art. 175 ust. 2 Traktatu.”

Cel i treść wniosku dotyczącego dyrektywy 

Proponowana dyrektywa określa wspólne ramy promocji energii ze źródeł odnawialnych, 
obowiązkowe cele w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
zużyciu energii i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z gwarancjami pochodzenia, procedurami administracyjnymi 
i przyłączeniami do sieci energetycznej w związku z energią pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona kryteria zrównoważonego rozwoju środowiska dla biopaliw i 
innych biopłynów.

Przyszła dyrektywa ma na celu ustalenie ogólnego wiążącego celu przewidującego 
dwudziestoprocentowy udział źródeł energii odnawialnej w zużyciu energii oraz minimalnego 
wiążącego celu przewidującego dziesięcioprocentowy udział biopaliw w transporcie, które 
mają zostać osiągnięte przez wszystkie państwa członkowskie, a także wiążących celów 
krajowych do 2020 r. zgodnych z ogólnym celem UE wynoszącym 20%. 

Spośród 57 punktów preambuły tylko jeden, punkt 53 preambuły, nawiązuje konkretnie do 
rynku wewnętrznego: stwierdza, że art. 15-17 należy uważać za oparte na art. 95 traktatu WE, 
ponieważ zapewniają one właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego przez 
zharmonizowanie warunków zrównoważonego rozwoju, które biopaliwa i inne biopłyny 
muszą spełniać do określonych celów, oraz ułatwiają dzięki temu handel między państwami 
członkowskimi biopaliwami i innymi biopłynami, które spełniają te warunki. 

Pozostałe punkty preambuły i przepisy (z wyjątkiem końcowych przepisów dotyczących 
sprawozdawczości, monitoringu, zmian i uchylenia, komitologii i wejścia w życie) zajmują 
się zachowaniem, ochroną i poprawą jakości środowiska naturalnego oraz ostrożnym 
i racjonalnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych w rozumieniu art. 174 Traktatu. 
Nawet art. 15-17, które zdaniem Komisji powinny być oparte na art. 95 Traktatu, dotyczą 
ochrony środowiska.

W związku ze stwierdzeniem Trybunału Sprawiedliwości, że: a) ogólny artykuł Traktatu 
stanowi wystarczającą podstawę prawną, nawet, jeżeli środek, o którym mowa, również dąży, 
choć w drugorzędny sposób, do osiągnięcia celu wyznaczonego w szczegółowym artykule 
Traktatu oraz (b) że tylko wówczas, gdy środek ma jednocześnie kilka nierozerwalnie 
związanych ze sobą celów, z których żaden nie jest względem innych drugorzędny i pośredni, 
musi mieć oparcie w różnych istotnych przepisach Traktatu, uznaje się, że jako jedyna 
podstawa prawną może być użyty art. 175 ust. 1 traktatu WE.

Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie1, 

                                               
1 W chwili głosowania końcowego obecni byli: Giuseppe Gargani (przewodniczący), Titus Corlăţean 
(wiceprzewodniczący), Diana Wallis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej), Sharon Bowles, Carlo Casini, 
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zaproponować Państwu, że najwłaściwszą podstawą prawną jest art. 175 ust. 1 traktatu WE 
i że nie ma potrzeby dodawać żadnych odniesień do art. 95.

Z wyrazami szacunku,

Giuseppe Gargani

                                                                                                                                                  
Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, 
Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer oraz Ieke van den Burg.
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