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VSEBINA

• Evropsko okoljsko pravo

• Dva načina za zagotovitev njegovega spoštovanja:
• Postopek kršitev
• Postopek pred nacionalnimi sodišči

• Neposredni in posredni učinek direktiv
• Nacionalna procesna avtonomija
• Možnost postavitve preliminarnih vprašanj

• Nekaj statističnih informacij
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EVROPSKO OKOLJSKO PRAVO(2)
Pravna podlaga

• Člen 3(3) PEU o ciljih Evropske unije:
“Prizadeva si (op. Unija) za trajnostni razvoj Evrope, ki temelji
na uravnotežene gospodarski rasti in stabilnosti cen, za visoko 
konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno 
zaposlenost in socialni napredek, ter za visoko raven varstva in 
izboljšanje kakovosti okolja”.

• Členi 191, 192 ter 193 PDEU (prej čl. 174, 175 in 176 PES)
• Člen 191(4): nova pravna podlaga za politiko na področju 

podnebnih sprememb
• Člen 194: nova pravna podlaga za EU energetsko politiko



POSTOPEK KRŠITEV (1)
Vloga Evropske komisije

• 291(1) PDEU: države članice so primarno odgovorne za izvajanje prava:
"Države članice sprejmejo vse ukrepe notranjega prava, ki so potrebni za 
izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije".

• Člen 17 PEU: vloga “varuhinje pogodb”:
“1. Komisija spodbuja splošni interes Unije in v ta namen sprejema ustrezne 
pobude. Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na 
njuni podlagi. Skrbi za uporabo prava Unije pod nadzorom Sodišča 
Evropske unije.(…)

• Člen 258 PDEU: postopek kršitev:
“«Če Komisija meni, da katera od držav ni izpolnila neke obveznosti iz 
Pogodb, poda o zadevi obrazloženo mnenje, potem ko je tej državi 
omogočila, da predloži svoje pripombe. 

Če zadevna država ne ravna v skladu z mnenjem v roku, ki ga določi 
Komisija, lahko slednja zadevo predloži Sodišču. »



POSTOPEK KRŠITEV (2)
Postopek kršitve v praksi
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POSTOPEK KRŠITEV (3)
Narava postopka kršitve

• “elitno” sodelovanje
• Cilj: zagotoviti spoštovanje EU prava in ne obsodba države 
članice

• Bilateralni in kontradiktorni postopek v.” prijateljsko 
sodelovanje”

• sredstvo za obravnavo pritožb
• Komisije se ne more prisiliti, da začne postopek (C-247/87 

Star Fruit Case)
• Pritožnik ni stranka v postopku (T-191/99 – Petrie case)
• Številne izboljšave statusa pritožnika (Sporočilo 

COM(2002)141 in CHAP, dostop do informacij – Uredba 
1049/2001)



POSTOPEK KRŠITEV (4)
Vrste postopkov kršitve

• Non-communication cases: postopki zaradi odsotnosti sprejema 
ali/in notifikacije nacionalnih predpisov za prenos direktiv v 
nacionalno pravo

• Non-conformity cases: postopki zaradi neskladnosti nacionalnih 
predpisov za prenos direktive z zahtevami direktive

• Bad-application cases: postopek kršitve zaradi napačne 
uporabe direktive oz. nacionalnih predpisov za njen prenos

• Postopki kršitev zaradi napačne uporabe določb Uredb ali 
Pogodb Evropske unije:

• Člen 4(3) PEU – načelo lojalnega sodelovanja: “Države članice 
podpirajo Unijo pri izpolnjevanju njenih nalog in se vzdržijo vseh 
ukrepov, ki bi lahko ogrozili uresničevanje ciljev Unije.”



POSTOPEK KRŠITEV (5)
Vrste postopkov kršitve – DG ENV
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POSTOPEK KRŠITEV (6)
Postopki kršitve EU okoljskega prava

(vse države članice – junij 2010)
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POSTOPEK KRŠITEV (7)
Postopki kršitve EU okoljskega prava po področjih

(vse države članice – junij 2010)
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POSTOPEK KRŠITEV (8)
Postopki kršitve pred Sodiščem EU - okoljsko pravo EU

(vse države članice – junij 2010)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

DK PL RO SK NL SI LU SE AT MT CZ UK EE FR BE EL PT ES IE IT

1 1 1 1 1 1

2 2

3 3 3 3

5

7

8

9

10

12 12

15

DG ENV open cases with 258 Court Referral Decisions



POSTOPEK KRŠITEV (9)
Druga predložitev Sodišču EU

• Člen 4(2) PEU: "Države članice sprejmejo vse splošne in posebne 
ukrepe, potrebne za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz 

Pogodbe ali aktov institucij Unije."

• Člen 260(2) PDEU: “Če Komisija meni, da zadevna država članica ni 

sprejela potrebnih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča, lahko pred 

Sodiščem vloži tožbo, potem ko je tej državi dala možnost za 

predložitev stališča. Pri tem določi višino pavšalnega zneska ali (in) 

denarne kazni, ki naj jo plača zadevna država in ki je po njenem 

mnenju primerna glede na okoliščine zadeve.”

• V praksi se zahteva plačilo pavšalnega zneska in denarne kazni, ki je 
enotni znesek na dan pomnožen z faktorji, ki odražajo trajanje in 
resnost kršitve ter faktorjem, ki zagotavlja odvračilni učinek kazni.



POSTOPEK KRŠITEV (10)
Druga predložitev Sodišču EU v praksi
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POSTOPEK KRŠITEV (11)
Postopek kršitve v praksi

Člen 260(3) PDEU: Novost za zadeve “non-communication”:
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POSTOPEK KRŠITEV (12)
DG ENV: Zadeve 260(2) po državah članicah

(junij 2010)
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POSTOPEK PRED NACIONALNIMI SODIŠČI (1)
Neposredni učinek EU prava

• Določba EU prava ima neposredni učinek (posamezniki se nanjo lahko sklicujejo pred 
nacionalnimi sodišči), če:

• Je njen namen ustvariti pravice posameznikov
• Je dovolj jasna, natančna in nepogojna

• Načelo primarnosti EU prava: 
• prepoved uporabe ali sprejema nacionalnih določb, ki so v nasprotju u EU pravom 
• ne glede na to, ali gre za nacionalne določbe, ki so bile sprejete pred ali po evropskim 

predpisom
• Ne glede na stopnjo nacionalne določbe (tudi ustavnopravne določbe)

• Doktrina neposrednega učinka se nanaša na vse zavezujoče pravo EU:
• Pogodbe, uredbe, odločbe, določene mednarodne pogodbe in, v vertikalnih razmerjih 

(država – posameznik), tudi za direktive 
• Člen 288 PDEU: “Direktiva je za vsako članico, na katero je naslovljena, zavezujoča 

glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar prepušča nacionalnim organom izbiro oblike in 
metod".

• posameznik se lahko na neposredno direktivo sklicuje, če ni bila prenesena/pravilno 
prenesena v nacionalni pravni red in tudi če se nepravilno uporablja



POSTOPEK PRED NACIONALNIMI SODIŠČI (3)
Razširitev neposrednega učinka direktiv:

Posredni učinek

• Obveznost “skladne razlage”: razlaga nacionalnega prava v 
skladu z direktivo (C-14/83 Von Colson)

• Tudi v horizontalnih situacijah med zasebniki (C-106/89 Marleasing)

• Vse nacionalno pravo, tudi če je bilo sprejeto pred direktivo in ni 
bilo namenjeno prenosu direktive

• Načelno šele po poteku roka za prenos direktive (C-212/04 Adeneler)

• Inter-Environment Wallone (C-129/96):  “po začetku veljavnosti direktive se morajo vsi 
nacionalni organi vzdržati sprejema ukrepov ali razlag, ki bi lahko resno ogrozili cilje 
direktive”.

• Tudi po uradni dolžnosti (C-72/95 Kraaijeveld)

• Načelo ne-retroaktivnosti kazenske odgovornosti (C-80/86 Kolpinghuis
Nijmegen) 



POSTOPEK PRED NACIONALNIMI SODIŠČI (4)
Nacionalna procesna pravila in avtonomija sodišč

• Pogoji za nacionalno procesno avtonomijo:
• enakovrednost/nediskriminacija

• Praktična izvedljivost (izvajanje pravic, ki temeljijo na pravu EU, ne sme biti 
onemogočeno/pretirano oteženo)

• V nekaterih sodbah poudarek na učinkovitosti: nacionalna sodišča so dolžna 
zagotoviti ustrezno pravno sredstvo, pa če obstaja v nacionalnem pravu ali ne

• Člen 19(1) PEU: “Države članice vzpostavijo pravna sredstva potrebna za 
zagotovitev učinkovitega pravnega varstva na področjih, ki jih ureja pravo Unije"

• Načelo odgovornosti države za škodo nastalo posameznikom zaradi 
nespoštovanja prava EU (C-6&9/90 Francovich), če:

• direktiva ustvarja pravice posameznikov

• kršitev je dovolj resna

• obstaja vzročna zveza med obveznostjo DČ in nastalo škodo



POSTOPEK PRED NACIONALNIMI SODIŠČI (5)
Sistem preliminarnih vprašanj

• Člen 267 PDEU: odločitev o določenem vprašanju, ki izhaja iz 
evropskega prava, in ki se je pojavilo v postopku pred nacionalnim 
sodiščem, je potrebna, da bo to sodišče lahko razsodilo o zadevi.

• Dva tipa postopka:
• Razlaga EU Pogodb in
• Razlaga in veljavnost aktov EU institucij (celo pravno 

nezavezujočih)

• Obveznost Vrhovnih sodišč, možnost za navadna sodišča

• Ni obveznosti: 
• Precedens
• Doktrina “jasnega akta”/”acte claire”

• Postavljeno vprašanje je brez pomena in/ali pravilna uporaba 
EU prava je “tako očitna, da ne dopušča nobenega razumnega 
dvoma o tem, kako je normo treba razlagati ali uporabljati”. 



POSTOPEK PRED NACIONALNIMI SODIŠČI (6)
Preliminarna vprašanja po državah članicah 

(konec 2008)
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ZAKLJUČEK
Dopolnjujoča se sistema zagotavljanja spoštovanja 

prava EU
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