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Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Vážená pani predsedníčka,

listom z 29. júna 2008 ste v súlade s článkom 35 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali Výbor 
pre právne veci o overenie platnosti určenia právneho základu uvedeného návrhu Komisie.

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi 26. júna 2008.

Vo svojom liste uvádzate, že cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý predložil 
Váš výbor, je vypustenie článku 95, v dôsledku čoho článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES zostane 
jediným právnym základom. Autor pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu to odôvodňuje 
tým, že dvojitý právny základ je vyhradený pre krajné prípady, pri ktorých má rovnaký 
význam niekoľko cieľov.  Hlavným cieľom navrhovanej smernice je ochrana životného 
prostredia – platná smernica o energii z obnoviteľných zdrojov, ako aj smernica o biopalivách 
boli tiež prijaté na základe článku 175. Podľa spravodajcu navyše hlavným cieľom ustanovení 
o biopalivách nie je uľahčenie obchodu, keďže stanovené normy sa v žiadnom prípade 
nemôžu považovať za harmonizované, ale stanovenie kritérií trvalej udržateľnosti.

Právny základ

Všetky zákony Spoločenstva musia spočívať na právnom základe určenom v zmluve (alebo v 
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inom právnom predpise, ktorý sa má nimi vykonať). Právny základ vymedzuje právomoc 
Spoločenstva ratione materiae a určuje, ako sa má táto právomoc vykonávať, teda 
legislatívne nástroje, ktoré možno využiť, ako aj príslušný rozhodovací postup.

Podľa Súdneho dvora výber právneho základu nie je subjektívny, ale „musí sa zakladať na 
objektívnych, súdne preskúmateľných faktoroch“1, medzi ktoré patrí najmä cieľ a obsah 
predmetného opatrenia2. Rozhodujúci faktor by mal byť navyše aj hlavným predmetom 
opatrenia3.

Podľa judikatúry Súdneho dvora predstavuje všeobecný článok zmluvy dostatočný právny 
základ, aj keď sa príslušné opatrenie v druhom rade snaží dosiahnuť aj cieľ, ktorý je 
predmetom konkrétneho článku zmluvy4.

Pokiaľ ide o uplatnenie viacerých právnych základov, viacero právnych základov sa musí 
použiť len v prípade, že dané opatrenie súčasne sleduje niekoľko cieľov, ktoré sú 
neoddeliteľne prepojené, bez toho, aby jeden cieľ bol vo vzťahu k ostatným cieľom 
druhoradý a nepriamy5.

Právny základ navrhnutý Komisiou

Komisia navrhuje uplatniť dva právne základy, konkrétne článok 175 ods. 16 a článok 951. Jej 
                                               
1 Vec C-45/86 Komisia/Rada [1987] Zb. s. 1439, bod 5.
2 Vec C-300/89 Komisia/Rada [1991] Zb. s. I-287, bod 10.
3 Vec C-377/98 Holandsko/Európsky parlament a Rada [2001] Zb. s. I-7079, bod 27.
4 Vec C-377/98 Holandsko/Európsky parlament a Rada [2001] Zb. s. I-7079, body 27-28;. Vec C-491/01 British 
American Tobacco a Imperial Tobacco, [2002] Zb. s. I-11453, body 93-94;
5 Pozri napríklad vec C-165/87 Komisia/Rada [1988] Zb. s. 5545, bod 11. Pozri tiež Lenaerts and Van Nuffel 
(ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, Londýn, 5-013.
6 Článok 175
1. Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a 
Výborom regiónov rozhodne o postupoch, ktoré má Spoločenstvo prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v 
článku 174.
2. Odchylne od rozhodovacích postupov ustanovených v odseku 1 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 95, Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom, s Hospodárskym a sociálnym 
výborom a Výborom regiónov jednomyseľne prijíma:
a) ustanovenia predovšetkým fiškálnej povahy;
b) opatrenia týkajúce sa:
— územného plánovania,
— kvantitatívneho hospodárenia s vodnými zdrojmi alebo opatrenia, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na 
dostupnosť 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.
Podľa podmienok ustanovených v prvom pododseku môže Rada rozhodnúť, o ktorých záležitostiach uvedených 
v tomto odseku bude rozhodovať kvalifikovanou väčšinou.
3. V ostatných oblastiach Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a 
sociálnym výborom a Výborom regiónov prijme všeobecné akčné programy stanovujúce prioritné ciele, ktoré sa 
majú dosiahnuť.
Rada podľa podmienok odseku 1 alebo 2 a so zreteľom na konkrétny prípad prijme opatrenia, ktoré sú 
nevyhnutné pre uskutočňovanie týchto programov.
4. Bez toho, aby boli dotknuté určité opatrenia vnútornej povahy v rámci Spoločenstva politiku v oblasti 
životného prostredia financujú a uskutočňujú členské štáty.
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5. Bez toho, aby bola dotknutá zásada o nahradení škody znečisťovateľom, opatrenie vychádzajúce z ustanovení 
odseku 1 zahŕňa náklady, ktoré verejná správa členského štátu pokladá za neúmerné, Rada v akte prijímajúcom 
toto opatrenie stanoví primerané ustanovenia vo forme:
— dočasnej odchýlky a/alebo
— finančnej podpory z kohézneho fondu zriadeného podľa článku 161.
Článok 174
1. Politika Spoločenstva v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich cieľov:
— zachovávanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,
— ochrana zdravia ľudí,
— šetrné a rozumné využívanie prírodných zdrojov,
— podpora opatrení na medzinárodnej úrovni určených na riešenie regionálnych alebo celosvetových 
environmentálnych problémov.
2. Politika životného prostredia Spoločenstva sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na 
rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Spoločenstva. Vychádza zo zásad predchádzania škodám a 
prevencie, zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí 
znečisťovateľ.
V tomto kontexte opatrenia zosúlaďovania zodpovedajúce požiadavkám ochrany životného prostredia zahŕňajú, 
ak je to vhodné, ochrannú doložku umožňujúcu členským štátom prijať predbežné opatrenia z ekologických 
a mimohospodárskych dôvodov, ktoré podliehajú inšpekčnému postupu Spoločenstva.
3. Pri príprave politiky v oblasti životného prostredia Spoločenstvo prihliadne na:
— dostupné vedecké a technické údaje,
— podmienky životného prostredia v rôznych regiónoch Spoločenstva,
— potenciálne výhody a náklady v súvislostí s činnosťou alebo nečinnosťou,
— hospodársky a sociálny rozvoj Spoločenstva ako celku a vyrovnaný rozvoj jeho regiónov.
4. Spoločenstvo a členské štáty v rámci svojej pôsobnosti spolupracujú s tretími krajinami a s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami. Dojednania o spolupráci so Spoločenstvom môžu byť predmetom dohôd medzi 
Spoločenstvom a príslušnými tretími stranami, ktoré sa prerokujú a uzavrú v súlade s článkom 300.
Predchádzajúci pododsek nemá dosah na právomoc členských štátov viesť rokovania s medzinárodnými orgánmi 
a uzatvárať medzinárodné zmluvy.
1 Článok 95
1. Odlišne od článku 94 sa nasledujúce ustanovenia použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 14, pokiaľ 
táto zmluva neustanoví inak. Rada v súlade s postupom podľa článku 251 a po porade s Hospodárskym a 
sociálnym výborom prijíma opatrenia na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a 
správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.
 2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb, ani na 
tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov.
3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany životného 
prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, prihliadajúc najmä na vývoj 
vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje 
dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.
4. Ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených 
v článku 30 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia, považuje za nevyhnutné 
zachovať vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.
5. Okrem toho, bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou 
považuje členský štát za nevyhnutné zaviesť na základe svojich špecifických problémov nové vnútroštátne 
ustanovenia vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného prostredia, 
upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.
6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 dané vnútroštátne ustanovenia schváli 
alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu 
obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu vnútorného trhu. Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, 
vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa považujú za schválené.
V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské zdravie, môže 
Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.
7. Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia odlišné od 
zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia. 8. Ak 
členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích opatrení, špecifický problém 
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nezvyčajne dlhé odôvodnenie uplatnenia tohto dvojitého právneho základu znie takto:

„Návrh sa podá na základe článku 175 ods. 1 zmluvy spoločne s článkom 95. Hoci sa 
uprednostňuje jeden právny základ, uznáva sa, že dvojitý právny základ je vhodný v prípade, 
ak opatrenie obsahuje ustanovenia založené na rozličných častiach zmluvy. Oba právne 
základy znamenajú použitie procesu spolurozhodovania.

Väčšia časť návrhu spadá pod článok 175 ods. 1 (životné prostredie). Týmto článkom 
Spoločenstvo získava právomoc konať v záujme zachovávania, ochrany a zlepšovania 
životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a obozretného a racionálneho používania 
prírodných zdrojov. Táto smernica sleduje tieto ciele.

Avšak články 15, 16 a 17 návrhu ukladajú členským štátom záväzné povinnosti z hľadiska 
trvalej udržateľnosti biopalív a iných biokvapalín. Zatiaľ čo kritériá udržateľnosti samy o 
sebe zjavne sledujú cieľ ochrany životného prostredia, smernicou sa zabraňuje aj tomu, aby 
členské štáty prijímali určité opatrenia, ktoré by bránili obchodovaniu s biopalivami alebo 
surovinami. Cieľom smernice je teda úplná harmonizácia kritérií udržateľnosti biopalív s 
cieľom zaručiť, aby žiadne kritériá jednotlivo prijaté členskými štátmi nepredstavovali 
prekážku pri obchodovaní medzi členskými štátmi. V súvislosti s týmto prvkom smernice sa 
preto vnútorný trh považuje za primárny cieľ. Toto posúdenie nemení ani fakt, že ochrana 
životného prostredia je takisto dôležitým cieľom, keďže v článku 95 ods. 3 Zmluvy o založení 
ES sa výslovne ustanovuje vysoká úroveň ochrany životného prostredia, ktorú majú mať za 
cieľ opatrenia dopĺňajúce vnútorný trh. Komisia sa preto domnieva, že ustanovenia 
harmonizovaných noriem environmentálnej udržateľnosti biopalív by mali spadať pod článok 
95 (vnútorný trh).

Vo všeobecnosti je obnoviteľná energia blízkou náhradou za tradičnú energiu a dodáva sa 
prostredníctvom tej istej infraštruktúry a logistických systémov. Všetky členské štáty už 
používajú obnoviteľnú energiu a všetky sa už rozhodli zvýšiť podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov. Z týchto dôvodov návrh podstatne neovplyvní výber členských štátov medzi 
jednotlivými zdrojmi energie, ani všeobecnú štruktúru ich dodávok energie a nespadá pod 
článok 175 ods. 2 zmluvy.“

Cieľ a obsah návrhu nariadenia

Touto smernicou sa ustanovuje spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných 
zdrojov. Stanovujú sa v nej záväzné ciele týkajúce sa celkového podielu energie z 
obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie a podielu energie z obnoviteľných zdrojov v 
doprave. Ustanovujú sa ňou pravidlá týkajúce sa záruk pôvodu, administratívnych postupov a 
pripojení k rozvodnej sieti elektrickej energie vo vzťahu k energii z obnoviteľných zdrojov. 

                                                                                                                                                  
verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné 
opatrenia.
9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 226 a 227 môže Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát podať 
vec priamo Súdnemu dvoru, ak sa domnieva, že iný členský štát neprimerane využíva právomoci stanovené v 
tomto článku.
10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj ochrannú doložku 
oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov nehospodárskej povahy uvedených v článku 
30 prijali dočasné opatrenia podliehajúce kontrolnému postupu Spoločenstva.
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Touto smernicou sa ustanovujú kritériá environmentálnej udržateľnosti pre biopalivá a iné 
biokvapaliny.

Cieľom budúcej smernice je stanoviť celkový záväzný cieľ dosiahnuť v celkovej spotrebe 
energie 20-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov a v doprave 10-percentný 
záväzný minimálny podiel biopalív, ktorý má dosiahnuť každý členský štát, ako aj stanoviť 
záväzné vnútroštátne ciele do roku 2020 v súlade s celkovým 20-percentným cieľom EÚ.

Z celkového počtu 57 odôvodnení je len v jednom z nich (odôvodnenie 53) uvedená 
konkrétna zmienka o vnútornom trhu. Uvádza sa v ňom, že články 15 až 17 by sa mali 
považovať za články založené na článku 95 Zmluvy o ES, pretože zabezpečujú riadne 
fungovanie vnútorného trhu harmonizovaním podmienok trvalej udržateľnosti, ktoré 
biopalivá a biokvapaliny musia spĺňať na určité účely, a tak uľahčujú obchod s biopalivami a 
biokvapalinami medzi členskými štátmi, ktoré tieto podmienky spĺňajú.

Zvyšné odôvodnenia a preambula (okrem záverečných ustanovení o podávaní správ, 
monitorovaní, pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a zrušení, o komitológii a 
nadobudnutí platnosti) sa všetky týkajú udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného 
prostredia a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov v zmysle článku 174
Zmluvy o ES.  Dokonca aj články 15 až 17, ktoré by sa podľa Komisie mali zakladať na 
článku 95, sa týkajú ochrany životného prostredia.

Vzhľadom na podmienky stanovené Súdnym dvorom, podľa ktorých je: a) všeobecný článok 
zmluvy dostatočným právnym základom, hoci druhoradým zámerom daného opatrenia je 
dosiahnutie cieľa, ktorý je predmetom konkrétneho článku zmluvy, a b) viacero právnych 
základov sa musí použiť len v prípade, že dané opatrenie súčasne sleduje niekoľko cieľov, 
ktoré sú neoddeliteľne prepojené, bez toho, aby jeden cieľ bol vo vzťahu k ostatným cieľom 
druhoradý a nepriamy, sa domnievame, že článok 175 ods. 1 Zmluvy ES možno uplatniť ako 
jediný právny základ.

Výbor pre právne veci preto na schôdzi 27. júna 2008 jednomyseľne1 rozhodol odporučiť 
Vám, že najvhodnejším právnym základom je článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, a že nie je 
potrebné doplniť odkaz na článok 95.

S úctou,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní Giuseppe Gargani, (predseda), Titus Corlăţean (podpredseda), Diana 
Wallis (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko), 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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