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Návrh smernice 

 

Vkladá sa nasledovný list Výboru pre právne veci ako príloha k vyššie uvedenej správe: 

 

 

(Týka sa všetkých jazykových verzií.) 
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Výbor pre právne veci 

predseda 

1.4.2009 

Vážená pani Angelika Niebler 

predsedníčka 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

BRUSEL 

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu na prepracovanie: smernica 

Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov 

(KOM(2008)0780 – C6 0413/2008 – 2008/0223(COD)) 

Vážená pani predsedníčka, 

v liste zo 6. marca 2009 ste v súlade s článkom 35 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 

Výbor pre právne veci, aby posúdil, či je právny základ uvedeného návrhu Komisie platný. 

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi 30. a 31. marca 2009. 

Kontext návrhu 

 

Podľa článku 80a rokovacieho poriadku1 bol uvedený návrh na prepracovanie 15. januára 

2009 postúpený Výboru pre právne veci ako výboru zodpovednému za vypracovanie 

stanoviska.  

Na základe stanoviska právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na stretnutí 

konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh na prepracovanie, a v súlade 

s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci 

domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny než tie, ktoré sú v ňom 

                                                 
1 Prepracovanie právnych aktov spočíva v prijatí nového právneho aktu, ktorým sa súčasne zapracovávajú do 

jedného textu vecné zmeny a doplnenia skoršieho právneho aktu a nezmenené ustanovenia tohto právneho aktu. 

Nový právny akt nahrádza a zrušuje skorší právny akt. Prepracovanie sa riadi medziinštitucionálnou dohodou z 

28. novembra 2001 (Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1) a článkom 80a rokovacieho poriadku. Pozri aj ďalej. 
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alebo v stanovisku pracovnej skupiny ako také označené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu 

nezmenených ustanovení predošlých právnych aktov s týmito zmenami, návrh sa obmedzuje 

na priamu kodifikáciu existujúcich znení bez toho, aby akokoľvek menil ich podstatu. 

 

Okrem toho sa Výbor pre právne veci v súlade s článkami 80a ods. 2 a 80 ods. 3 domnieva, že 

technické úpravy navrhované v stanovisku uvedenej pracovnej skupiny sú potrebné na 

zabezpečenie súladu návrhu s pravidlami prepracúvania. 

 

Po prerokovaní otázky na mimoriadnej schôdzi 9. marca 2009 a na základe hlasovania, 

v ktorom bolo 16 prítomných za návrh a nikto sa nezdržal hlasovania1, Výbor pre právne veci 

odporučil, aby Výbor pre priemysel, výskum a energetiku ako gestorský výbor preskúmal 

uvedený návrh podľa jeho návrhov a v súlade s článkom 80a.  

 

Dňa 6. marca 2009 ste napísali Výboru pre právne veci list v tomto znení: 

 

„Výbor, ktorému mám česť predsedať, práve rozhoduje o tomto návrhu: 

Návrh smernice o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) 

(KOM(2008)0780).  

 

Návrh, ktorý je prepracovaným znením smernice 2002/91/ES, je založený na článku 175 ods. 

1 Zmluvy o ES. Viacerí poslanci podali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na zmenu 

navrhovaného právneho základu.  

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy možno opísať takto:  

 

 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána Reula, ktorým sa do navrhovaného právneho 

základu dopĺňa článok 95; 

 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pánov Hudackého, Vidala Quadrasa, pani 

Vlastovej a pánov Chatzimarkakisa a Lieseho, ktoré predložili páni Rübig a Gierek, 

ktorými sa do navrhovaného právneho základu dopĺňa článok 95 v súvislosti 

s článkami 3, 4 a prílohami I a II.  

 

So zreteľom na uvedené by som chcela váš výbor požiadať, aby poskytol v súlade s článkom 

35 ods. 2 rokovacieho poriadku stanovisko o vhodnosti právneho základu týchto dvoch 

návrhov. 

 

Bola by som veľmi vďačná, keby ste toto stanovisko poskytli včas, ešte pred hlasovaním 

o návrhoch správ vo výbore ITRE, ktoré je naplánované na 31. marca 2009“. 

Posudzované právne základy: 

Článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES znie takto: 

„1. Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym 

                                                 
1 Prítomní boli títo poslanci: Giuseppe Gargani (predseda), Klaus-Heiner Lehne, Eva-Riitta Siitonen, Tadeusz 

Zwiefka, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jean-

Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés 

Ramón, Bill Newton Dunn. 
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a sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodne o postupoch, ktoré má Spoločenstvo 

prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 174“.  

Článok 174 Zmluvy o ES stanovuje ciele politiky Spoločenstva v oblasti životného 

prostredia. 

Článok 95 Zmluvy o ES znie takto: 

„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.  
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8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích 

opatrení, špecifický problém 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“. 

Vyhodnotenie 

 

Všeobecné informácie 

 

Všetky akty Spoločenstva musia byť založené na právnom základe určenom v zmluve (alebo 

v 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 rozhodovací postup. 

 

Voľba právneho základu je veľmi dôležitá so zreteľom na jeho dôsledky, a to najmä pre 

Parlament, pretože určuje, aké slovo má Parlament v legislatívnom procese, ak nejaké má. 

 

Podľa Súdneho dvora nie je výber právneho základu subjektívny, ale musí sa zakladať na 

objektívnych faktoroch, ktoré možno podrobiť súdnemu preskúmaniu1. K týmto faktorom 

patrí cieľ a obsah daného opatrenia2. Okrem toho by mal byť rozhodujúcim činiteľom hlavný 

cieľ 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. 

 

Ak má však opatrenie viacero súčasných cieľov, ktoré sú vzájomne neoddeliteľne prepojené 

tak, že žiaden nie je podradený či nepriamy vo vzťahu k ostatným cieľom, musí opatrenie 

spočívať na rôznych relevantných ustanoveniach zmluvy5, okrem prípadov, keď je to 

nemožné z dôvodu vzájomnej nezlučiteľnosti rozhodovacích procesov určených 

v ustanoveniach6. 

                                                 
1 Vec 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 (Investments) a Imperial Tobacco [2002] Zb. s. I-11453, body 93-94. 
5 Vec C-165/87 Komisia/Rada [1988] Zb. s. 5545, bod 11. 
6 Pozri napríklad vec C-300/89 Komisia/Rada [1991] Zb. s. I-2867, body 17-21 (vec oxid titaničitý), vec C-

388/01 Komisia/Rada [2004] Zb. s. I-4829, bod 58 a vec C-491/01 British American Tobacco [2002] Zb. s. I-

11453, body 103-111. 
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Preskúmavaný návrh Komisie je založený výlučne na článku 175 ods. 1 Zmluvy o ES. Je však 

otázne, či je odkaz na článok 95 ako na právny základ prípustný. 

 

Prípustnosť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v postupe prepracovania 

 

Predovšetkým by sa malo brať do úvahy, že návrh, ktorý je nástrojom na prepracovanie, na 

jednej strane zavádza zásadné zmeny platných právnych predpisov a na druhej strane 

kodifikuje ustanovenia, ktoré majú zostať nezmenené. Návrh tiež zrušuje akty, ktoré 

nahrádza. 

 

V dôsledku toho sa na návrh vzťahuje článok 80a rokovacieho poriadku, ktorý znie takto: 

 

„1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na prepracovanie právnych predpisov 

Spoločenstva, pridelí sa tento návrh výboru príslušnému pre právne veci a gestorskému 

výboru.  

 

2. Výbor príslušný pre právne veci návrh posúdi podľa podmienok dohodnutých na 

medziinštitucionálnej úrovni s cieľom overiť, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny 

ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené.  

 

V rámci tohto preskúmania sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zneniu návrhu 

neprípustné. Článok 80 ods. 3 druhý pododsek sa však uplatní pri ustanoveniach, ktoré 

v návrhu na prepracovanie zostávajú bez zmeny. 

 

3. Ak výbor príslušný pre právne veci dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné 

zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.  

 

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 150 a 151, sú v gestorskom 

výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré 

obsahujú zmeny. 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k častiam, ktoré zostávajú bez zmien, však môžu byť prijaté 

za výnimočných okolností a v jednotlivých prípadoch predsedom príslušného výboru, ak 

dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej jednoty textu alebo 

v súvislosti s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody 

musia byť uvedené v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. 

 

4. Ak výbor príslušný pre právne veci dospeje k záveru, že návrh vnáša iné podstatné zmeny 

ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu 

a informuje o tom gestorský výbor.  

 

Predseda v tom prípade požiada Komisiu, aby vzala svoj návrh späť. Ak Komisia vezme späť 

svoj návrh, predseda vyhlási postup za bezpredmetný a informuje o tom Radu. Ak Komisia 

nevezme návrh späť, Parlament vráti vec späť gestorskému výboru, ktorý ho posúdi podľa 

bežného postupu“. 

 

Preto sa zdá, že pokiaľ ide o právomoc gestorského výboru robiť zmeny a doplnenia, je 
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potrebné rozlišovať medzi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k novým častiam 

(zvyčajne označené písmom so sivým pozadím) a pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 

k nezmeneným častiam návrhu (zvyčajne označené normálnym písmom).  

 

Na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k novým častiam sa vzťahujú bežné pravidlá 

o prípustnosti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, pričom pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy k nezmeneným častiam sú prípustné len výnimočne, od prípadu k prípadu, ak predseda 

gestorského výboru zastáva názor, že je to potrebné z naliehavých dôvodov súvisiacich 

s vnútornou jednotou textu, alebo ak sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neoddeliteľne 

spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.  

 

V tejto súvislosti sa účelnosť vloženia článku 95 ako dodatočného právneho základu nedá 

preskúmať, až kým sa v rámci postupu prepracovania nepreskúma prípustnosť súvisiacich 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Keďže však takéto preskúmanie patrí do výlučnej 

právomoci predsedu výboru, Výbor pre právne veci môže ponúknuť len tieto otázky na 

zamyslenie.  

 

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi dňa 9. marca 2009 schválil stanovisko právnej 

služby, pričom dospel k záveru, že neboli vykonané žiadne podstatné zmeny právneho 

základu návrhu, a preto súvisiaca citácia predstavovala jasnú a jednoduchú kodifikáciu 

existujúcich znení.  

 

V dôsledku toho nie je prípustnosť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k tej časti znenia 

automatická a musí sa najskôr preskúmať. Zdá sa, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

predložené k návrhu správy Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, ktorými sa k už 

existujúcemu článku 175 ods. 1 dopĺňa článok 95, by sa mohli považovať za zosúladené 

s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktorými sa menia články 3, 4 a 5 spolu s prílohami 

I a II.  

 

Treba však upozorniť na to, že len pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku 5 a k prílohe II 

sú jednoznačne prípustné, pretože odkazujú na nové časti návrhu, pričom pozmeňujúce 

a doplňujúce návrhy k článkom 3, 4 a k prílohe I by mohli byť prípustné len z dôvodu, že sú 

úzko prepojené s prípustnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.  

 

Analýza návrhu 

 

Z analýzy návrhu vyplýva, že prevaha environmentálnych cieľov je nespochybniteľná. 

 

Po prvé, podľa odôvodnenia 3 „znižovanie spotreby energie v budovách predstavuje dôležitú 

súčasť opatrení potrebných na znižovanie emisií skleníkových plynov a na dodržiavanie 

Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy 

a ďalších európskych a medzinárodných záväzkov v oblasti znižovania emisií skleníkových 

plynov po roku 2012“ 1.  

                                                 
1 V odôvodnení 3 sa uvádza aj, že „znížená spotreba energie takisto zohráva dôležitú úlohu pri podpore 

bezpečnosti dodávok energií, technického rozvoja a zabezpečovaní príležitostí na rast zamestnanosti 

a regionálny rozvoj, najmä vo vidieckych oblastiach“. Ako je však uvedené ďalej, toto sú len doplnkové účely 

návrhu.  
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Po druhé, a to je ešte názornejšie, v článku 1 sa v rámci vymedzenia predmetu úpravy návrhu 

uvádza: 

 

„V tejto smernici sa  podporuje lepšia energetická hospodárnosť budov v Spoločenstve berúc 

do úvahy vonkajšie klimatické a miestne podmienky, ako aj požiadavky na teplotu vnútorného 

prostredia a nákladovú efektívnosť  . 

Táto smernica stanovuje požiadavky v súvislosti: 

(a) so všeobecným rámcom pre metodiku výpočtu integrovanej energetickej 

hospodárnosti budov a ich častí; 

(b) s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových 

budov a ich častí; 

(c) s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť existujúcich 

budov a ich častí  , ktoré sa významne obnovujú; 

(d) s národnými plánmi zameranými na zvyšovanie počtu budov, z ktorých sa uvoľňuje 

malé alebo nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú malú alebo nulovú spotrebu 

primárnej energie; 

(e) s energetickou certifikáciou budov alebo ich častí;  

(f) pravidelná kontrola vykurovacích  a klimatizačných systémov v budovách; 

 

(g) s nezávislými systémami kontroly osvedčení o energetickej hospodárnosti a správ 

o kontrolách“.  

 

Po tretie, v článku 4 návrhu, v ktorom sa stanovujú minimálne požiadavky na energetickú 

hospodárnosť, sa dospelo k názoru, že v súčasnosti sa požiadavky na energetickú 

hospodárnosť stanovené členskými štátmi výrazne odlišujú v ich cieľoch, pričom niektoré sú 

až príliš vzdialené od nákladovo optimálnych úrovní. To znamená, že v mnohých prípadoch 

výstavby a významnej obnovy sa premrhá príležitosť zlepšiť energetickú hospodárnosť 

budovy nákladovo efektívnym spôsobom a znížiť budúce účty za spotrebu energií. Text bol 

upravený v záujme zabezpečiť postupné zosúladenie minimálnych požiadaviek na energetickú 

hospodárnosť ustanovených členskými štátmi s nákladovo optimálnymi úrovňami.  

 

Po štvrté, v článku 5 sa zavádza komparatívna metodika výpočtu nákladovo optimálnych 

úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť. Pozostáva z metodiky 

výpočtu vypracovanej Komisiou, v ktorej by sa zohľadnili nákladovo optimálne kritériá na 

základe premenných (akými sú napríklad investičné náklady, prevádzkové náklady a náklady 

na údržbu vrátane nákladov na energiu). Členské štáty by museli používať túto metodiku na 

výpočet nákladovo optimálnych požiadaviek pri použití nimi určených premenných. 

Výsledky by sa potom mali porovnať so skutočnými požiadavkami ustanovenými v členskom 

štáte, čím by sa jasne preukázalo, do akej miery vnútroštátne požiadavky zodpovedajú 

nákladovo optimálnym úrovniam. Členské štáty musia oznamovať určené premenné, 

výsledky komparatívneho výpočtu a porovnanie s ustanovenými požiadavkami Komisii, ktorá 

bude uverejňovať správy o pokroku.  
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Ako vyplýva z uvedených ustanovení (a aj z väčšiny ostatných ustanovení, ktoré boli 

v záujme stručnosti opomenuté), návrh sa obmedzuje na stanovenie minimálnych 

energetických požiadaviek, ktoré môžu ešte členské štáty zlepšiť. Tento prístup je v úplnom 

súlade s článkom 176 Zmluvy o ES, v ktorej sa uvádza, že „ochranné opatrenia podľa článku 

175 nebránia členskému štátu udržiavať alebo zavádzať prísnejšie ochranné opatrenia. Tieto 

opatrenia musia byť zlučiteľné s touto zmluvou. Oznamujú sa Komisii“. Článok 175 je preto 

jediným príslušným právnym základom návrhu, keďže bol predložený Komisiou.  

 

Je však otázne, či je článok 95 príslušný ako dodatočný právny základ, ktorý sa zavádza 

s cieľom zohľadniť niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy posudzované gestorským 

výborom, najmä pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniam 9 a 12, článkom 3, 4 a 5 

a k prílohám I a II.  

 

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prekračujú prístup minimálnych požiadaviek a ich 

jasným cieľom je nahradiť metodiku komparatívneho výpočtu jedinou harmonizovanou 

metodikou. Podstatou ich odôvodnenia je názor, že dotknutá smernica umožňuje, aby 

existovali rozličné trhy, v rámci ktorých sa používajú rozdielne metódy výpočtu a existujú 

rozdielne požiadavky na inšpekcie, čo výrobcom zabraňuje uvádzať vyhovujúce výrobky na 

trh v rámci celej Európskej únie. Preto je potrebné, aby sa v celej Európe zaviedla jediná 

metóda výpočtu založená na prístupe jednotného trhu, ktorá by využívala platné európske 

normy (CEN).  

 

Niet pochýb o tom, že z pohľadu uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je 

potrebné, aby právny základ smernice obsahoval článok 175 ods. 1 aj článok 95 Zmluvy o ES 

s cieľom ťažiť z moderných technológií a zabezpečiť úspory z rozsahu pri ich výrobe.  

 

Ako poukázal Súdny dvor v prípade reklamy na tabakové výrobky1, len tie opatrenia, ktorých 

skutočným cieľom je zlepšenie podmienok alebo vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, 

môžu byť založené na článku 95. Inými slovami, aby bol článok 95 odôvodnený, navrhované 

opatrenie musí pre vnútorný trh prinášať určitú „pridanú hodnotu“.  

 

Zdá sa, že toto je presne prípad dotknutých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, keďže ich 

cieľom je zabrániť rozdrobeniu trhu v oblasti energeticky úsporných výrobkov, a teda 

vytvoriť v súlade s ustanoveniami Zmluvy o ES (najmä článkom 3 ods. 1 písm. c) a článkom 

14) priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom bude zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, 

služieb a kapitálu.  

 

V dôsledku toho by sa v prípade prijatia týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov mal 

doplniťkonzistentný právny základ, ktorým je článok 95 Zmluvy o ES. Existujúci odkaz na 

článok 175 ods. 1 by sa však mal ponechať, keďže by sa vzťahoval na celkový 

environmentálny cieľ návrhu.  

 

Treba však brať do úvahy, že kombinácia článkov 175 a 95 môže spôsobiť určitý stupeň 

právnej neistoty, keďže podľa článku 95, ak chce členský štát zachovať alebo prijať opatrenia 

prísnejšie ako opatrenia upravené v akte Spoločenstva, musí získať súhlas Komisie, pričom 

                                                 
1 Pozri vec C-376/98 Nemecko/Európsky parlament a Rada, [2000] Zb. s. I-8419, body 81-83. 
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v prípade opatrení založených na článku 175 sa v článku 176 stanovuje, že prísnejšie 

opatrenia sa môžu udržiavať alebo zavádzať za podmienky, že sú zlučiteľné so zmluvou 

a oznámia sa Komisii.  

 

V danom prípade môžu byť tieto dve ustanovenia vyložené takto. Ak posudzované 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nie sú v úplnom rozpore s pôvodným cieľom návrhu, 

ktorým je stanoviť minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, prípadné prísnejšie 

vnútroštátne opatrenia by mohli po ich oznámení podliehať automatickému schváleniu 

Komisiou, ak nemajú nepriaznivý vplyv na fungovanie vnútorného trhu.  

 

Záver 

 

Vzhľadom na uvedené sa dospelo k záveru, že článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES je 

najvhodnejším právnym základom návrhu tak, ako bol predložený Komisiou. Nie je potrebné 

doplniť žiadny odkaz na článok 95, až kým pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré si to 

vyžadujú, nebudú najskôr vyhlásené za prípustné predsedníčkou Výboru pre priemysel, 

výskum a energetiku a potom schválené samotným výborom. 

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 30. – 31. marca 2009 rozhodol 18 hlasmi za, jeden 

hlas bol proti, nikto sa nezdržal hlasovania1, že odporučí, aby bol článok 175 ods. 1 Zmluvy 

o ES právnym základom smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej 

hospodárnosti budov (prepracované znenie), a že doplnenie článku 95 Zmluvy o ES je 

potrebné len v prípade, ak pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré to vyžadujú, budú 

vyhlásené za prípustné a prijaté. 

S pozdravom 

Giuseppe Gargani 

 

 

                                                 
1 Na záverečnom hlasovaní sa zúčastnili: Giuseppe Gargani (predseda), Rainer Wieland (podpredseda), Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedníčka), Francesco Enrico Speroni (podpredseda), Monica Frassoni 

(spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, 

Klaus-Heiner Lehne, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, 

Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Jacques Toubon, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka. 


