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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (KOM(2008)0019 –
C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Spoštovana gospa predsednica

V pismu z dne 29. maja 2008 ste v skladu s členom 35(2) poslovnika Odbor za pravne zadeve 
zaprosili za mnenje o točnosti pravne podlage omenjenega predloga Komisije.

Odbor je omenjeno vprašanje obravnaval na seji dne 26. junija 2008.

V vašem pismu navajate, da naj bi se s predlogom sprememb, ki ga je vložil poročevalec 
vašega odbora, črtal člen 95, člen 175(1) Pogodbe ES pa bi ostal edina pravna podlaga. Po 
obrazložitvi avtorja predloga sprememb je dvojna podlaga rezervirana za primere, kjer je več 
enako pomembnih ciljev; glavni cilj predlagane direktive je varovanje okolja, veljavni 
direktivi o energiji iz obnovljivih virov in o biogorivih sta bili obe sprejeti v skladu s členom 
175. Poleg tega poročevalec meni, da poglavitni cilj določb o biogorivih ni spodbujati 
trgovino – predpisani standardi namreč še zdaleč niso usklajeni – temveč opredeliti trajnostna 
merila.

Pravna podlaga

Vsi akti Skupnosti morajo temeljiti na pravni podlagi, ki je določena v Pogodbi (ali v drugem 
pravnem aktu, ki ga imajo namen izvrševati). Pravni temelj opredeljuje stvarno pristojnost 
Skupnosti in določa, kako naj se to pristojnost izvršuje, predvsem pravne instrumente, ki se 
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jih lahko uporabi, ter postopke odločanja.

Stališče Sodišča Evropskih skupnosti je, da izbira pravne podlage ni subjektivna, ampak 
„mora temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preskusiti“1, kot sta denimo 
cilj in vsebina zadevnega ukrepa2. Še več, odločilni dejavnik mora biti glavni cilj ukrepa.3

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti splošen člen pogodbe predstavlja 
zadostno pravno podlago, čeprav si zadevni ukrep podrejeno prizadeva tudi za doseganje 
cilja, ki je vključen v specifični člen pogodbe4.

V zvezi z uporabo več pravnih podlag, se morajo te uporabiti le, kadar ima ukrep več 
sočasnih ciljev, neločljivo povezanih med seboj, pri čemer nobeden ni drugotnega pomena 
in posredne narave glede na ostale5.

Pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija

Komisija predlaga uporabo dveh pravnih podlag, in sicer člena 175(1)6 in člena 951. Njena 
                                               
1 Zadeva 45/86, Komisija proti Svetu [1987] PSES 1439, odst. 5.
2 Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu [1991] PSES I -287, odst. 10.
3 Zadeva C-377/98, Nizozemska proti Parlamentu in Svetu [2001] PSES I -7079, odst. 27.
4 Zadeva C-377/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2001] Poročila Sodišča Evropskih 
skupnost I-7079, odstavka 27 in 28; Zadeva C-491/01, British American Tobacco (Investments) in Imperial 
Tobacco[2002] PSES I-11453, odst. 93-94.
5 Glej Zadevo C-165/87 Komisija proti Svetu [1988] Zbirka odločb 5545, odst. 11. Glej tudi Lenaerts and Van 
Nuffel (zal. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, London, 5-13.
6 Člen 175
1. Svet se v skladu s postopkom iz člena 251 ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom 
regij odloči, katere ukrepe naj Skupnost sprejme za doseganje ciljev iz člena 174.
2. Z odstopanjem od postopka odločanja iz odstavka 1 in brez poseganja v člen 95 Svet na predlog Komisije ter 
po posvetovanju z Evropskim parlamentom, Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij soglasno 
sprejme:
(a) določbe, ki so zlasti davčne narave;
(b) ukrepe, ki vplivajo na:
— prostorsko načrtovanje,
— upravljanje s količinami vodnih virov ali ki vplivajo, neposredno ali posredno, na razpoložljivost teh virov,
— rabo 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 pod pogoji, navedenimi v prvem pododstavku, določi tista vprašanja iz tega odstavka, o katerih se 
odloča s kvalificirano večino.
3. Na drugih področjih Svet v skladu s postopkom iz člena 251 ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 
odborom in Odborom regij sprejme splošne delovne programe, ki določajo prednostne cilje.
Svet v skladu s pogoji iz odstavka 1 oziroma odstavka 2 sprejme ukrepe, ki so potrebni za izvajanje teh 
programov.
4. Države članice financirajo in izvajajo okoljsko politiko, ne da bi pri tem posegale v nekatere ukrepe 
skupnostne narave.
5. Brez poseganja v načelo, da plača povzročitelj obremenitve, in če je ukrep, ki je bil sprejet na podlagi določb 
iz odstavka 1, povezan z nesorazmerno visokimi stroški za organe oblasti države članice, Svet v pravni akt, s 
katerim sprejme ta ukrep, vključi ustrezne določbe v obliki:
— začasnih odstopanj in/ali
— finančne podpore iz Kohezijskega sklada, ustanovljenega v skladu s členom 161.
Člen 174
1. Okoljska politika Skupnosti prispeva k uresničevanju naslednjih
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neobičajno dolga obrazložitev uporabe teh dveh pravnih podlag je sledeča:

                                                                                                                                                  
ciljev:
— ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja;
— varovanju človekovega zdravja;
— skrbna in preudarna raba naravnih virov;
— spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali svetovnih okoljskih problemov.
2. Cilj okoljske politike Skupnosti je doseči visoko raven varstva, pri čemer se upošteva raznolikost razmer v 
posameznih regijah Skupnosti. Politika temelji na previdnostnem načelu in na načelih, da je treba delovati 
preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru in da mora plačati povzročitelj 
obremenitve.
V tej zvezi usklajevalni ukrepi, ki ustrezajo zahtevam varstva okolja, vključujejo, kadar je to primerno, zaščitno 
klavzulo, ki državam članicam dovoljuje, da iz negospodarskih okoljskih razlogov sprejmejo začasne ukrepe, za 
katere velja nadzorni postopek Skupnosti.
3. Pri oblikovanju svoje okoljske politike Skupnost upošteva:
— razpoložljive znanstvene in tehnične podatke;
— okoljske razmere v različnih regijah Skupnosti;
— možne koristi in stroške ukrepanja ali neukrepanja;
— gospodarski in socialni razvoj Skupnosti kot celote in uravnotežen razvoj njenih regij.
4. V okviru svojih pristojnosti Skupnost in države članice sodelujejo s tretjimi državami in pristojnimi 
mednarodnimi organizacijami. Podrobnosti sodelovanja Skupnosti so lahko predmet sporazumov med 
Skupnostjo in zadevnimi tretjimi osebami, o teh sporazumih pa se pogajajo in jih sklepajo v skladu s členom 
300.
Prejšnji pododstavek ne posega v pristojnost držav članic glede pogajanj v mednarodnih organih in glede 
sklepanja mednarodnih sporazumov.
1 Člen 95
1. Z odstopanjem od določb člena 94 in kadar ta pogodba ne določa drugače, se za doseganje ciljev iz člena 14 
uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Svet v skladu s postopkom iz člena 251 in po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom sprejme ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah 
članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga.
 2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za tiste, ki se nanašajo na 
pravice in interese zaposlenih.
3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja in varstvo 
potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova dognanja na podlagi znanstvenih 
dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja.
4. Če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, država članica meni, da mora ohraniti nacionalne 
določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 30 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh 
določbah pa tudi o razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo.
5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, 
meni, da mora na podlagi novih znanstvenih spoznanj o varstvu okolja ali delovnega okolja uvesti nacionalne 
določbe zaradi problema, ki je specifičen zanjo in je posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih 
določbah pa tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo.
6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne nacionalne določbe, 
potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami 
članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga. Če Komisija v tem roku ne sprejme nobene odločitve, se šteje, 
da so nacionalne določbe iz odstavkov 4 in 5 odobrene.
Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija zadevno državo članico 
uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za nadaljnje obdobje največ šestih mesecev.
7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba nacionalnih določb, ki odstopajo od 
usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali naj predlaga prilagoditev temu ukrepu. 8. Če država 
članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki so ga urejali prejšnji usklajevalni 
ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj Svetu predlaga ustrezne ukrepe.
9. Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 226 in 227, lahko Komisija ali katera koli država članica 
predloži zadevo neposredno Sodišču, če meni, da druga država članica zlorablja pooblastila iz tega člena.
10. Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki dovoljuje državam 
članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 30 sprejmejo začasne ukrepe, ki so predmet 
nadzornega postopka Skupnosti.
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Predlog bo dan na podlagi člena 175(1) Pogodbe v povezavi s členom 95. Čeprav se daje 
prednost enotni pravni podlagi, je dvojna pravna podlaga primerna, kadar ukrep vsebuje 
določbe, ki temeljijo na različnih delih Pogodbe. V obeh pravnih podlagah je predvidena 
uporaba postopka soodločanja.

Večina predloga sodi na področje uporabe člena 175(1) (okolje). Ta člen daje Skupnosti 
pooblastila, da ukrepa, da bi ohranila, varovala in izboljšala kakovost okolja, varovala 
zdravje ljudi ter skrbno in preudarno izkoriščala naravne vire. Ta direktiva si prizadeva za 
dosego teh ciljev. 

Vendar členi 15, 16 in 17 predloga nalagajo državam članicam zavezujoče obveznosti glede 
trajnosti pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv. Medtem ko je varovanje okolja očiten 
cilj meril trajnosti, direktiva državam članicam tudi preprečuje, da bi sprejele nekatere 
ukrepe, ki bi ovirali trgovino z biogorivi ali surovinami. Tako je cilj direktive popolna 
uskladitev trajnostnih meril za biogoriva, da se zagotovi, da nobeno merilo, ki ga posamično 
sprejmejo države članice, ne bo predstavljalo ovire za trgovino med državami članicami. Zato 
je primarni cilj za ta element direktive notranji trg. Te ocene ne spremeni dejstvo, da je 
varovanje okolja prav tako pomemben cilj, saj člen 95(3) ES izrecno predpisuje visoko raven 
varovanja okolja, ki mora biti cilj ukrepov za dokončno vzpostavitev notranjega trga. Zato 
Komisija meni, da določbe usklajenih standardov za trajnost biogoriv sodijo na področje 
uporabe člena 95 (notranji trg).

Na splošno je obnovljiva energija dokaj enakovredno nadomestilo za konvencionalno 
energijo in se dobavlja po enakih infrastrukturnih in logističnih sistemih. Vse države članice 
že uporabljajo obnovljivo energijo in vse so se že odločile, da bodo povečale njen delež. Zato 
predlog ne bo bistveno vplival na odločitev držav članic glede izbora virov energije ali na 
splošno strukturo njihove oskrbe z energijo in ne sodi na področje uporabe člena 175(2)
Pogodbe.

Cilj in vsebina predloga uredbe

Predlagana direktiva skuša določiti skupni okvir za spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 
Določena sta obvezna cilja za skupni delež energije iz obnovljivih virov v porabi energije in 
delež energije iz obnovljivih virov v prometu. Določena so tudi pravila za potrdila o izvoru, 
upravne postopke in povezovanje v elektroenergetske omrežje v zvezi z energijo iz 
obnovljivih virov. Določena so merila okoljske trajnosti za pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva.

Cilj direktive je določiti skupni zavezujoč cilj 20-odstotnega deleža obnovljivih virov energije 
v porabi energije in zavezujoč cilj najmanj 10-odstotnega deleža biogoriv v prometu, ki naj bi 
jih dosegla vsaka država članica, ter zavezujoče nacionalne cilje do leta 2020 v skladu s 
skupnim 20-odstotnim ciljem EU. 

Od 57 uvodnih izjav se samo ena, uvodna izjava (53), nanaša posebej na notranji trg: določa, 
da bi se morala člena 15 in 17 obravnavati, kot da temeljita na členu 95 Pogodbe ES, saj 
zagotavljata pravilno delovanje notranjega trga z uskladitvijo pogojev glede trajnosti, ki jih 
morajo za nekatere namene izpolnjevati pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva, in s 
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tem pospeševanje trgovine med državami članicami s pogonskimi biogorivi in drugimi 
tekočimi biogorivi, ki te pogoje izpolnjujejo. 

Ostale uvodne izjave in normativne določbe (razen končnih določb o poročanju, spremljanju, 
spremembah in razveljavitvah, komitologiji in začetku veljavnosti) vse obravnavajo 
ohranjanje, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja ter skrbno in preudarno rabo naravnih 
virov v smislu člena 133 Pogodbe ES. Celo členi od 15 do 17, ki bi morali po mnenju 
Komisije temeljiti na členu 95, obravnavajo varovanje okolja.

Zaradi zahtev Sodišča ES, da je splošni člen pogodbe zadostna pravna podlaga, čeprav 
zadevni ukrep na podrejen način omogoča doseganje cilja, ki si ga prizadeva doseči specifični 
člen pogodbe, in da se mora več pravnih podlag uporabiti le, kadar ima ukrep več sočasnih 
ciljev, neločljivo povezanih med seboj, pri čemer nobeden ni drugotnega pomena in 
posredne narave glede na ostale. Velja, da je lahko člen 175(1) Pogodbe ES edina pravna 
podlaga.

Odbor za pravne zadeve je na seji 28. junija 2008 je soglasno1 sprejel priporočilo, da je 
najustreznejša pravna podlaga člen 175(1) Pogodbe ES in da ni potrebe po sklicevanju na člen 
95.

S spoštovanjem,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Giuseppe Gargani (predsednik), Titus Corlăţean (podpredsednik), 
Diana Wallis (pripravljalka mnenja), 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 in Ieke van den Burg.
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