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LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 

Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv 
Evropské unie níže uvedené znění: 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 

Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou 
budoucnost založenou na společných hodnotách. 

Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a 
všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na 
zásadách demokracie a právního státu. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že 
zavádí občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva. 

Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto společných hodnot při současném respektování 
rozmanitosti kultur a tradic národů Evropy, národní identity členských států a uspořádání 
jejich veřejné moci na státní, regionální a místní úrovni; usiluje o podporu vyváženého a 
udržitelného rozvoje a zajišťuje volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, jakož i svobodu 
usazování. 

K tomuto účelu je nezbytné posílit ochranu základních práv s ohledem na společenský 
vývoj, sociální pokrok a vědeckotechnologický rozvoj zřetelnějším vyjádřením těchto práv 
v podobě listiny. 

Při respektování pravomocí a úkolů Unie i zásady subsidiarity potvrzuje tato listina práva, 
která vyplývají především z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných 
členským státům, z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze 
sociálních chart přijatých Unií a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie 
a Evropského soudu pro lidská práva. Tuto listinu budou v této souvislosti soudy Unie a 
členských států vykládat s náležitým zřetelem na vysvětlení vyhotovená pod vedením 
prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu, a doplněná pod vedením prezídia 
Evropského konventu. 

Uplatňování těchto práv s sebou nese odpovědnost a povinnosti, jak ve vztahu k druhým, 
tak ve vztahu k lidskému společenství a budoucím generacím. 

V důsledku toho uznává Unie práva, svobody a zásady, které jsou vyhlášeny níže. 

HLAVA I 

DŮSTOJNOST 

Článek 1 

Lidská důstojnost 

Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. 

Článek 2 

Právo na život 

1.   Každý má právo na život. 

2.   Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven. 
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Článek 3 

Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti 

1.   Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost. 

2.   V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména: 

a)svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby poskytnutý zákonem stanoveným 
způsobem; 

b) zákaz eugenických praktik, zejména těch, jejichž cílem je výběr lidských jedinců; 

c) zákaz využívat lidské tělo a jeho části jako takové jako zdroj finančního prospěchu; 

d) zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí. 

Článek 4 

Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu 

Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu. 

Článek 5 

Zákaz otroctví a nucené práce 

1.   Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. 

2.   Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. 

3.   Obchod s lidmi je zakázán. 

HLAVA II 

SVOBODY 

Článek 6 

Právo na svobodu a bezpečnost 

Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. 

Článek 7 

Respektování soukromého a rodinného života 

Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 
komunikace. 

Článek 8 

Ochrana osobních údajů 

1.   Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají. 

2.   Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě 
souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného 
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zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo 
na jejich opravu. 

3.   Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán. 

Článek 9 

Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu 

Právo uzavřít manželství a založit rodinu je zaručeno v souladu s vnitrostátními zákony, 
které upravují výkon těchto práv. 

Článek 10 

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 

1.   Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo 
zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu 
projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať 
veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním 
obřadů. 

2.   Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu 
s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva. 

Článek 11 

Svoboda projevu a informací 

1.   Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a 
přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu 
na hranice. 

2.   Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována. 

Článek 12 

Svoboda shromažďování a sdružování 

1.   Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s 
jinými na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti politické, odborové či občanské, 
což zahrnuje právo každého zakládat na ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do nich. 

2.   Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie. 

Článek 13 

Svoboda umění a věd 

Umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány. Akademická svoboda musí být 
respektována. 
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Článek 14 

Právo na vzdělání 

1.   Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání. 

2.   Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky. 

3.   Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických zásad 
a právo rodičů zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě s jejich náboženským, 
filozofickým a pedagogickým přesvědčením musí být respektovány v souladu s 
vnitrostátními zákony, které upravují jejich výkon. 

Článek 15 

Právo svobodné volby povolání a právo pracovat 

1.   Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání. 

2.   Každý občan Unie může svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit se nebo 
poskytovat služby v kterémkoli členském státě. 

3.   Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členských států, 
mají nárok na stejné pracovní podmínky jako občané Unie. 

Článek 16 

Svoboda podnikání 

Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a 
zvyklostmi. 

Článek 17 

Právo na vlastnictví 

1.   Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat 
jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v případech a za 
podmínek, které stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v přiměřené lhůtě. 
Užívání majetku může rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z hlediska obecného 
zájmu. 

2.   Duševní vlastnictví je chráněno. 

Článek 18 

Právo na azyl 

Právo na azyl je zaručeno při dodržování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků 
ze dne 28. července 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. 
ledna 1967 a v souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské 
unie (dále jen „Smlouvy“). 
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Článek 19 

Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání 

1.   Hromadné vyhoštění je zakázáno. 

2.   Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné 
nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či 
ponižujícímu zacházení anebo trestu. 

HLAVA III 

ROVNOST 

Článek 20 

Rovnost před zákonem 

Před zákonem jsou si všichni rovni. 

Článek 21 

Zákaz diskriminace 

1.   Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, 
etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo 
přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní 
menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci. 

2.   V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, se zakazuje 
jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti. 

Článek 22 

Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost 

Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. 

Článek 23 

Rovnost žen a mužů 

Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a 
odměny za práci. 

Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve 
prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví. 

Článek 24 

Práva dítěte 

1.   Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně 
vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí 
přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost. 
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2.   Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo 
soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte. 

3.   Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, 
ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy. 

Článek 25 

Práva starších osob 

Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a 
podílely se na společenském a kulturním životě. 

Článek 26 

Začlenění osob se zdravotním postižením 

Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem 
je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti. 

HLAVA IV 

SOLIDARITA 

Článek 27 

Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku 

Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaručeno právo na včasné 
informování a projednávání v případech a za podmínek, které stanoví právo Unie a 
vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti. 

Článek 28 

Právo na kolektivní vyjednávání a akce 

Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a 
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a uzavírat na vhodných 
úrovních kolektivní smlouvy a v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu 
svých zájmů, včetně stávky. 

Článek 29 

Právo na přístup ke službám zaměstnanosti 

Každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti. 

Článek 30 

Ochrana v případě neoprávněného propuštění 

Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi právo na ochranu před neoprávněným propuštěním. 
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Článek 31 

Slušné a spravedlivé pracovní podmínky 

1.   Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost 
a důstojnost. 

2.   Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní 
a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou. 

Článek 32 

Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci 

Dětská práce se zakazuje. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk 
pro ukončení povinné školní docházky, aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější pro 
mladé lidi, a omezené výjimky. 

Mladí lidé přijatí do práce musí práci vykonávat za podmínek odpovídajících jejich věku a 
být chráněni před hospodářským vykořisťováním a před jakoukoli prací, která by mohla 
ohrozit jejich bezpečnost, zdraví nebo tělesný, duševní, mravní nebo sociální rozvoj nebo 
narušit jejich vzdělávání. 

Článek 33 

Rodinný a pracovní život 

1.   Rodina požívá právní, hospodářské a sociální ochrany. 

2.   V zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má každý právo na 
ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou 
mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte. 

Článek 34 

Sociální zabezpečení a sociální pomoc 

1.   Unie uznává a respektuje nárok na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k 
sociálním službám zajišťujícím ochranu v takových případech, jako je mateřství, nemoc, 
pracovní úrazy, závislost nebo stáří, jakož i v případě ztráty zaměstnání, podle pravidel 
stanovených právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. 

2.   Každý, kdo oprávněně pobývá a pohybuje se uvnitř Evropské unie, má nárok na dávky 
sociálního zabezpečení a na sociální výhody v souladu s právem Unie a vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi. 

3.   Za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo 
na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly 
stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou 
existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky. 
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Článek 35 

Ochrana zdraví 

Každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za 
podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Při vymezování a 
provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví. 

Článek 36 

Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu 

Unie v souladu se Smlouvami a s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie uznává 
a respektuje přístup ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven 
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. 

Článek 37 

Ochrana životního prostředí 

Vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být začleněny do 
politik Unie a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje. 

Článek 38 

Ochrana spotřebitele 

V politikách Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele. 

HLAVA V 

OBČANSKÁ PRÁVA 

Článek 39 

Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu 

1.   Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v 
členském státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto 
státu. 

2.   Členové Evropského parlamentu jsou voleni v přímých a všeobecných volbách 
svobodným a tajným hlasováním. 

Článek 40 

Právo volit a být volen v obecních volbách 

Každý občan Unie má právo volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v němž 
má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. 
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Článek 41 

Právo na řádnou správu 

1.   Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě. 

2.   Toto právo zahrnuje především: 

a)právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které 
by se jej mohlo nepříznivě dotknout; 

b)právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů 
důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství; 

c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí. 

3.   Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými 
právním řádům členských států nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími 
zaměstnanci při výkonu jejich funkce. 

4.   Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Smluv a musí 
obdržet odpověď ve stejném jazyce. 

Článek 42 

Právo na přístup k dokumentům 

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v 
členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie 
bez ohledu na použitý nosič. 

Článek 43 

Evropský veřejný ochránce práv 

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v 
členském státě má právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv v případě 
nesprávného úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou 
Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí. 

Článek 44 

Petiční právo 

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v 
členském státě má petiční právo k Evropskému parlamentu. 

Článek 45 

Volný pohyb a pobyt 

1.   Každý občan Unie má právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států. 

2.   Volný pohyb a pobyt může být v souladu se Smlouvami přiznán státním příslušníkům 
třetích zemí oprávněně pobývajícím na území členského státu. 
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Článek 46 

Diplomatická a konzulární ochrana 

Každý občan Unie má na území třetí země, kde členský stát, jehož je státním příslušníkem, 
nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským 
státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. 

HLAVA VI 

SOUDNICTVÍ 

Článek 47 

Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces 

Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek 
stanovených tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem. 

Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána 
nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být 
umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován. 

Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je 
to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti. 

Článek 48 

Presumpce neviny a právo na obhajobu 

1.   Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána 
zákonným způsobem. 

2.   Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu. 

Článek 49 

Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů 

1.   Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, 
nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být 
uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu. Pokud 
poté, co již byl trestný čin spáchán, stanoví zákon mírnější trest, uloží se tento mírnější 
trest. 

2.   Tento článek nebrání souzení a potrestání za jednání nebo opomenutí, které v době, 
kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných zásad uznávaných mezinárodním 
společenstvím. 

3.   Výše trestu nesmí být nepřiměřená trestnému činu. 
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Článek 50 

Právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin 

Nikdo nesmí být stíhán nebo potrestán v trestním řízení za čin, za který již byl v Unii 
osvobozen nebo odsouzen konečným trestním rozsudkem podle zákona. 

HLAVA VII 

OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY 

Článek 51 

Oblast použití 

1.   Ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím 
a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie. 
Respektují proto práva, dodržují zásady a podporují jejich uplatňování v souladu se svými 
pravomocemi, při zachování mezí pravomocí, které jsou Unii svěřeny ve Smlouvách. 

2.   Tato listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani 
nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly 
stanovené ve Smlouvách. 

Článek 52 

Rozsah a výklad práv a zásad 

1.   Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno 
zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při dodržení zásady proporcionality 
mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně 
odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod 
druhého. 

2.   Práva uznaná touto listinou, jež jsou podrobněji upravena ve Smlouvách, jsou 
vykonávána za podmínek a v mezích v nich stanovených. 

3.   Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim 
přikládá uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo širší 
ochranu. 

4.   Pokud tato listina uznává základní práva, která vyplývají z ústavních tradic společných 
členským státům, musí být tato práva vykládána v souladu s těmito tradicemi. 

5.   Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být prováděna legislativními a 
exekutivními akty přijímanými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a akty členských 
států, provádějí-li právo Unie, při výkonu jejich pravomocí. Před soudem se jich lze 
dovolávat pouze pro účely výkladu a kontroly zákonnosti těchto aktů. 

6.   K vnitrostátním právním předpisům a zvyklostem musí být plně přihlíženo tak, jak je 
stanoveno v této listině. 

7.   Soudy Unie a členských států náležitě přihlížejí k vysvětlením vypracovaným jako 
pomůcka pro výklad této listiny. 
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Článek 53 

Úroveň ochrany 

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských 
práv a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, mezinárodní 
právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny členské státy, včetně 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států. 

Článek 54 

Zákaz zneužití práv 

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo jakékoli právo 
vyvíjet činnost nebo dopustit se činu zaměřeného na zmaření kteréhokoli z práv a svobod 
uznaných v této listině nebo na jejich omezení ve větším rozsahu, než tato listina stanoví. 
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/50/ES 

ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu 
 
 

KAPITOLA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Předmět 

Tato směrnice stanoví opatření zaměřená na 
1) vymezení a stanovení cílů kvality vnějšího ovzduší určených k zabránění a předcházení 
škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí jako celek nebo k jejich snížení; 

2) posuzování kvality vnějšího ovzduší v členských státech na základě společných metod 
a kritérií; 

3) získávání informací o kvalitě vnějšího ovzduší s cílem napomáhat snížení znečištění 
ovzduší a nepříznivého působení a sledovat dlouhodobé trendy a zlepšení vyplývající 
z vnitrostátních opatření a opatření Společenství; 

4) zajištění toho, aby uvedené informace o kvalitě vnějšího ovzduší byly přístupné 
veřejnosti; 

5) zachování kvality ovzduší, je-li dobrá, a v ostatních případech její zlepšení; 

6) podporu intenzivnější spolupráce mezi členskými státy v oblasti omezování znečištění 
ovzduší. 

Článek 2 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „vnějším ovzduším“ venkovní vzduch v troposféře kromě pracovišť definovaných ve 
směrnici 89/654/EHS ( 1 ), na něž se vztahují předpisy o zdraví a bezpečnosti při práci a do 
nichž veřejnost nemá běžně přístup; 

2) „znečišťující látkou“ látka přítomná ve vnějším ovzduší, která může mít škodlivé účinky 
na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celek; 

3) „úrovní“ koncentrace znečišťující látky ve vnějším ovzduší nebo její depozice na zemský 
povrch za určitou dobu; 

4) „posuzováním“ všechny metody měření, výpočtu, prognózy nebo odhadu úrovní; 

5) „mezní hodnotou“ úroveň stanovená na základě vědeckých poznatků za účelem 
zabránění nebo předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví nebo na životní prostředí 
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jako celek nebo jejich snížení, které má být dosaženo ve stanovené lhůtě a která poté již 
nesmí být překročena; 

6) „kritickou úrovní“ úroveň stanovená na základě vědeckých poznatků, nad níž může 
docházet k přímým nepříznivým účinkům na některé receptory, jako jsou stromy, další 
rostliny nebo přírodní ekosystémy, nikoli však na člověka; 

7) „mezí tolerance“ procento mezní hodnoty, o které může být tato hodnota za podmínek 
stanovených v této směrnici překročena; 

8) „plány kvality ovzduší“ plány, které stanoví opatření pro dosažení mezních nebo cílových 
hodnot; 

9) „cílovou hodnotou“ úroveň stanovená za účelem zabránění nebo předcházení škodlivým 
účinkům na lidské zdraví nebo na životní prostředí jako celek nebo jejich snížení, které má 
být dosaženo pokud možno ve stanovené lhůtě; 

10) „varovnou prahovou hodnotou“ úroveň, při jejímž překročení existuje při krátkodobé 
expozici riziko pro lidské zdraví u obyvatelstva jako celku a při níž musí členské státy 
neprodleně přijmout opatření; 

11) „informativní prahovou hodnotou“ úroveň, při jejímž překročení existuje při krátkodobé 
expozici riziko pro zdraví zvláště citlivých skupin obyvatelstva a k níž jsou nezbytné 
okamžité a přiměřené informace; 

12) „horním prahem posuzování“ úroveň, pod níž lze k posuzování kvality vnějšího ovzduší 
použít kombinaci stacionárních měření a modelování nebo orientační měření; 

13) „dolním prahem posuzování“ úroveň, pod níž postačí k posuzování kvality vnějšího 
ovzduší použít pouze modelování nebo objektivní odhad; 

14) „dlouhodobým cílem“ úroveň, jíž má být dosaženo v dlouhodobém horizontu s cílem 
zajistit účinnou ochranu lidského zdraví a životního prostředí, s výjimkou případů, kdy jí 
nelze dosáhnout prostřednictvím přiměřených opatření; 

15) „příspěvky z přírodních zdrojů“ emise znečišťujících látek, které nejsou přímo ani 
nepřímo způsobeny lidskou činností, včetně přírodních událostí, jako jsou sopečné 
výbuchy, seizmická činnost, geotermální činnost, požáry ve volné přírodě, výskyt silných 
větrů, mořské záplavy nebo atmosférická resuspenze či přenos přírodních částic ze suchých 
oblastí; 

16) „zónou“ část území členského státu, která je tímto členským státem vymezena pro 
účely posuzování a řízení kvality ovzduší; 

17) „aglomerací“ zóna, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel vyšším než 
250 000 , nebo v případě aglomerací s počtem obyvatel nižším nebo rovnajícím se 
250 000 zóna s danou hustotou obyvatelstva na km2 stanovenou členskými státy; 

18) „PM10“ částice, které projdou velikostně selektivním vstupním filtrem definovaným 
v referenční metodě odběru vzorků a měření PM10 EN 12341, vykazujícím pro 
aerodynamický průměr 10 μm odlučovací účinnost 50 %; 
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19) „PM2,5“ částice, které projdou velikostně selektivním vstupním filtrem definovaným 
v referenční metodě odběru vzorků a měření PM2,5 EN 14907, vykazujícím pro 
aerodynamický průměr 2,5 μm odlučovací účinnost 50 %; 

20) „ukazatelem průměrné expozice“ průměrná úroveň určená na základě měření 
v městských pozaďových lokalitách po celém území členského státu, která odráží expozici 
obyvatelstva. Využívá se při výpočtu celostátního cíle snížení expozice a při výpočtu 
maximální expoziční koncentrace; 

21) „maximální expoziční koncentrací“ úroveň stanovená na základě ukazatele průměrné 
expozice s cílem omezit škodlivé účinky na lidské zdraví, jíž má být do určité doby 
dosaženo; 

22) „celostátním cílem snížení expozice“ procento snížení průměrné expozice obyvatelstva 
členského státu stanovené na období referenčního roku za účelem omezení škodlivých 
účinků na lidské zdraví, jehož má být dosaženo pokud možno ve stanovené lhůtě; 

23) „městskými pozaďovými lokalitami“ místa v městských oblastech, kde jsou patrné 
úrovně reprezentativní pro expozici městského obyvatelstva obecně; 

24)  

„oxidy dusíku“ součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého 
vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého (μg/m3); 
25)  

„stacionárním měřením“ měření prováděná kontinuálně nebo jednorázovým odběrem 
vzorků na určených místech za účelem zjištění hodnot v souladu s příslušnými cíli týkajícími 
se kvality údajů; 
26)  

„orientačním měřením“ měření, které splňuje méně přísné cíle týkající se kvality údajů, než 
které jsou vyžadovány pro stacionární měření; 
27)  

„těkavými organickými sloučeninami“ (VOC) organické sloučeniny z antropogenních 
a biogenních zdrojů, s výjimkou methanu, které mohou reakcí s oxidy dusíku za 
přítomnosti slunečního světla produkovat fotochemické oxidanty; 
28)  

„prekurzory ozonu“ látky, které přispívají k tvorbě přízemního ozonu, z nichž některé jsou 
uvedeny v příloze X. 

Článek 3 

Příslušné orgány a subjekty 

Členské státy určí na náležitých úrovních příslušné orgány a subjekty pověřené 
a) posuzováním kvality vnějšího ovzduší; 

b) schvalováním systémů měření (metody, vybavení, sítě a laboratoře); 

c) zajišťováním přesnosti měření; 
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d) analýzou metod posuzování; 

e) koordinací případných programů Společenství týkajících se zajištění kvality, které 
organizuje Komise, na svém území; 

f) spoluprací s ostatními členskými státy a Komisí. 

Příslušné orgány a subjekty musí v odpovídajících případech splňovat požadavky uvedené 
v oddíle C přílohy I. 

Článek 4 

Stanovení zón a aglomerací 

Členské státy na celém svém území stanoví zóny a aglomerace. Posuzování kvality ovzduší 
a řízení kvality ovzduší se provádí ve všech zónách a aglomeracích. 
 
 

KAPITOLA II 

POSUZOVÁNÍ KVALITY VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ 
 

ODDÍL 1 

Posuzování kvality vnějšího ovzduší, pokud jde o oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy 
dusíku, částice, olovo, benzen a oxid uhelnatý 

Článek 5 

Systém posuzování 

1.  Pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice (PM10 a PM2,5), olovo, benzen a oxid 
uhelnatý se použijí horní a dolní prahy posuzování stanovené v oddíle A přílohy II. 

Každá zóna a aglomerace se klasifikuje na základě těchto prahů posuzování. 

2.  Klasifikace podle odstavce 1 se přezkoumá nejméně každých pět let postupem podle 
oddílu B přílohy II. 

V případě významných změn činností souvisejících s koncentracemi oxidu siřičitého, oxidu 
dusičitého nebo případně oxidů dusíku, částic (PM10, PM2,5), olova, benzenu a oxidu 
uhelnatého ve vnějším ovzduší se však klasifikace přezkoumá častěji. 

Článek 6 

Kritéria posuzování 

1.  Členské státy provádějí posuzování kvality vnějšího ovzduší, pokud jde o znečišťující 
látky uvedené v článku 5, ve všech svých zónách a aglomeracích v souladu s kritérii 
stanovenými v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku a v souladu s kritérii stanovenými 
v příloze III. 

2.  Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž úroveň znečišťujících látek uvedených 
v odstavci 1 překračuje horní práh posuzování stanovený pro tyto znečišťující látky, se 
k posuzování kvality vnějšího ovzduší použije stacionární měření. Aby stacionární měření 
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poskytovala dostatečné informace o prostorovém rozložení kvality vnějšího ovzduší, 
mohou být doplněna modelováním nebo orientačními měřeními. 

3.  Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž je úroveň znečišťujících látek uvedených 
v odstavci 1 nižší než horní práh posuzování stanovený pro tyto látky, může být 
k posuzování kvality vnějšího ovzduší použita kombinace stacionárních měření 
a modelování nebo orientačních měření. 

4.  Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž je úroveň znečišťujících látek uvedených 
v odstavci 1 nižší než dolní práh posuzování stanovený pro tyto látky, postačí k posuzování 
kvality vnějšího ovzduší použít metody modelování nebo metody objektivního odhadu či 
obě tyto metody. 

5.  Kromě posuzování uvedených v odstavcích 2, 3 a 4 se ve venkovských pozaďových 
lokalitách vzdálených od významných zdrojů znečišťování ovzduší provádějí měření pro 
získání alespoň ročních průměrných údajů o celkové hmotnostní koncentraci 
a o koncentracích chemických složek jemných částic (PM2,5), přičemž se řídí těmito kritérii: 
a) na každých 100 000  km2 se zřídí jedno místo odběru vzorků; 

b) každý členský stát zřídí za účelem dosažení potřebného prostorového rozložení alespoň 
jednu měřicí stanici nebo může na základě dohody s přilehlými členskými státy zřídit jednu 
nebo více společných měřicích stanic pokrývajících příslušné sousedící zóny; 

c) monitorování se případně koordinuje s monitorovací strategií a programem měření 
v rámci programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek 
znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP); 

d) oddíly A a C přílohy I se použijí v souvislosti s cíli týkajícími se kvality údajů pro měření 
hmotnostní koncentrace částic a příloha IV se použije v plném rozsahu. 

Členské státy informují Komisi o měřicích metodách používaných pro měření chemického 
složení jemných částic (PM2,5). 

Článek 7 

Místa odběru vzorků 

1.  Poloha míst odběru vzorků pro měření oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů dusíku, 
částic (PM10, PM2,5), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší se stanoví 
v souladu s kritérii uvedenými v příloze III. 

2.  V žádné zóně nebo aglomeraci, v nichž jsou jediným zdrojem informací pro posuzování 
kvality ovzduší stacionární měření, nesmí být počet míst odběru vzorků pro žádnou 
příslušnou znečišťující látku menší než minimální počet míst odběru vzorků uvedený 
v oddíle A přílohy V. 

3.  V zónách a aglomeracích, v nichž jsou údaje z míst odběru vzorků pro stacionární 
měření doplňovány údaji z modelování nebo orientačního měření, může být celkový počet 
míst odběru vzorků podle oddílu A přílohy V snížen až na 50 % za předpokladu, že jsou 
splněny tyto podmínky: 
a) doplňkové metody poskytují dostatečné informace pro posuzování kvality ovzduší, 
pokud jde o mezní hodnoty nebo varovné prahové hodnoty, jakož i přiměřené informace 
pro veřejnost; 
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b) počet míst odběru vzorků, která mají být zřízena, a prostorové rozložení jiných metod 
jsou dostatečné k tomu, aby koncentrace příslušné znečišťující látky byla stanovena 
v souladu s cíli v oblasti kvality údajů podle oddílu A přílohy I, a umožňují, aby výsledky 
posuzování splnily kritéria uvedená v oddíle B přílohy I. 

Při posuzování kvality ovzduší, pokud jde o mezní hodnoty, se vezmou v úvahu výsledky 
modelování nebo orientačního měření. 

4.  Komise sleduje, jak členské státy uplatňují kritéria pro výběr míst odběru vzorků, aby 
se umožnilo harmonizované uplatňování těchto kritérií v celé Evropské unii. 

Článek 8 

Referenční metody měření 

1.  Členské státy použijí referenční metody měření a kritéria uvedená v oddílech 
A a C přílohy VI. 

2.  Jiné metody měření mohou být použity za podmínek stanovených v oddíle B přílohy VI. 
 
 

ODDÍL 2 

Posuzování kvality vnějšího ovzduší z hlediska ozonu 

Článek 9 

Kritéria posuzování 

1.  Pokud během některého z předcházejících pěti let měření koncentrace ozonu v zóně 
nebo aglomeraci překročily dlouhodobé cíle uvedené v oddíle C přílohy VII, provádí se 
stacionární měření. 

2.  Pokud jsou k dispozici údaje za méně než pět let, mohou členské státy za účelem určení, 
zda byly dlouhodobé cíle podle odstavce 1 během těchto pěti let překročeny, kombinovat 
výsledky z krátkodobých měřicích kampaní uskutečněných v době a v místech 
s pravděpodobně nejvyššími úrovněmi s výsledky z emisních inventur a modelování. 

Článek 10 

Místa odběru vzorků 

1.  Poloha míst odběru vzorků pro měření ozonu se stanoví v souladu s kritérii uvedenými 
v příloze VIII. 

2.  Počet míst odběru vzorků pro stacionární měření ozonu nesmí být v žádné zóně nebo 
aglomeraci, v níž je měření jediným zdrojem informací pro posuzování kvality ovzduší, 
menší než minimální počet míst odběru vzorků uvedený v oddíle A přílohy IX. 

3.  V zónách a aglomeracích, v nichž jsou údaje z míst odběru vzorků pro stacionární 
měření doplňovány údaji z modelování nebo orientačních měření, může být počet míst 
odběru vzorků podle oddílu A přílohy IX snížen za předpokladu, že jsou splněny tyto 
podmínky: 
a) doplňkové metody poskytují dostatečné informace pro posuzování kvality ovzduší, 
pokud jde o cílové hodnoty, dlouhodobé cíle, informační a varovné prahové hodnoty; 
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b) počet míst odběru vzorků, která mají být zřízena, a prostorové rozložení jiných metod 
jsou dostatečné k tomu, aby koncentrace ozonu byla stanovena v souladu s cíli v oblasti 
kvality údajů podle oddílu A přílohy I, a umožňují, aby výsledky posuzování splnily kritéria 
uvedená v oddíle B přílohy I; 

c) počet míst odběru vzorků v každé zóně a aglomeraci činí alespoň jedno místo odběru 
vzorků na dva miliony obyvatel nebo jedno místo odběru vzorků na 50 000  km2 podle 
toho, co představuje vyšší počet míst odběru vzorků, ale nesmí být menší než jedno místo 
odběru vzorků v každé zóně nebo aglomeraci; 

d) ve všech zbývajících místech odběru vzorků, kromě venkovských pozaďových stanic 
uvedených v oddíle A přílohy VIII, se měří koncentrace oxidu dusičitého. 

Při posuzování kvality ovzduší, pokud jde o cílové hodnoty, se vezmou v úvahu výsledky 
modelování nebo orientačního měření. 

4.  Oxid dusičitý se měří nejméně v 50 % míst odběru vzorků ozonu požadovaných podle 
oddílu A přílohy IX. Toto měření je kontinuální, s výjimkou venkovských pozaďových stanic 
uvedených v oddíle A přílohy VIII, kde lze použít i jiné metody měření. 

5.  V zónách a aglomeracích, v nichž jsou koncentrace za každý z předchozích pěti let 
měření nižší než dlouhodobé cíle, se počet míst odběru vzorků pro stacionární měření 
stanoví v souladu s oddílem B přílohy IX. 

6.  Každý členský stát zajistí, aby na jeho území bylo zřízeno a provozováno alespoň jedno 
místo odběru vzorků, které by poskytovalo údaje o koncentracích prekurzorů ozonu 
uvedených v příloze X. Každý členský stát zvolí počet a umístění stanic, kde se mají měřit 
koncentrace prekurzorů ozonu, s přihlédnutím k cílům a metodám uvedeným v příloze X. 

Článek 11 

Referenční metody měření 

1.  Členské státy použijí referenční metodu pro měření ozonu uvedenou v bodě 8 oddílu 
A přílohy VI. Jiné metody měření mohou být použity za podmínek stanovených v oddíle 
B přílohy VI. 

2.  Každý členský stát informuje Komisi o používaných metodách odběru vzorků a měření 
VOC, uvedených v příloze X. 
 
 

KAPITOLA III 

ŘÍZENÍ KVALITY VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ 

Článek 12 

Požadavky v případech, kdy jsou úrovně nižší než mezní hodnoty 

V zónách a aglomeracích, v nichž jsou úrovně oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, PM10, 
PM2,5, olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší nižší než příslušné mezní 
hodnoty uvedené v přílohách XI a XIV, členské státy udržují úrovně těchto znečišťujících 
látek pod mezními hodnotami a usilují o zachování co nejlepší kvality vnějšího ovzduší, 
která je v souladu s udržitelným rozvojem. 
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Článek 13 

Mezní hodnoty a varovné prahové hodnoty pro ochranu lidského zdraví 

1.  Členské státy zajistí, aby úrovně oxidu siřičitého, PM10, olova a oxidu uhelnatého ve 
vnějším ovzduší nepřekračovaly v žádné části jejich zón a aglomerací mezní hodnoty 
stanovené v příloze XI. 

Pokud jde o oxid dusičitý a benzen, nesmějí být mezní hodnoty uvedené v příloze XI 
překračovány ode dne v ní uvedeného. 

Splnění těchto požadavků se posuzuje podle přílohy III. 

Meze tolerance stanovené v příloze XI se použijí podle čl. 22 odst. 3 a čl. 23 odst. 1. 

2.  Varovné prahové hodnoty pro koncentrace oxidu siřičitého a oxidu dusičitého ve 
vnějším ovzduší jsou stanoveny v oddíle A přílohy XII. 

Článek 14 

Kritické úrovně 

1.  Členské státy zajistí dodržování kritických úrovní uvedených v příloze XIII posuzovaných 
podle oddílu A přílohy III. 

2.  Pokud je jediným zdrojem informací pro posuzování kvality ovzduší stacionární měření, 
nesmí být počet míst odběru vzorků menší než minimální počet uvedený v oddíle C přílohy 
V. Pokud jsou tyto informace doplňovány orientačním měřením nebo modelováním, může 
být minimální počet míst odběru vzorků snížen až o 50 %, je-li možné posuzované 
koncentrace příslušné znečišťující látky stanovit v souladu s cíli v oblasti kvality údajů 
uvedenými v oddíle A přílohy I. 

Článek 15 

Celostátní cíl snížení expozice PM2,5 pro ochranu lidského zdraví 

1.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují neúměrné náklady, 
ke snížení expozice PM2,5 s cílem dosáhnout celostátního cíle snížení expozice stanoveného 
v oddíle B přílohy XIV ve lhůtě v něm uvedené. 

2.  Členské státy zajistí, aby ukazatel průměrné expozice pro rok 2015 stanovený v souladu 
s oddílem A přílohy XIV nepřekročil maximální expoziční koncentraci stanovenou 
v oddíle C uvedené přílohy. 

3.  Průměrný ukazatel expozice pro PM2,5 se posuzuje v souladu s oddílem A přílohy XIV. 

4.  Každý členský stát zajistí v souladu s přílohou III, aby rozmístění a počet míst odběru 
vzorků, na nichž je založen průměrný ukazatel expozice pro PM2,5, náležitě odrážely 
celkovou expozici obyvatelstva. Počet míst odběru vzorků nesmí být nižší než počet 
stanovený na základě oddílu B přílohy V. 
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Článek 16 

Cílové hodnoty a mezní hodnoty PM2,5 pro ochranu lidského zdraví 

1.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují neúměrné náklady 
s cílem zajistit, aby koncentrace PM2,5 ve vnějším ovzduší nepřekračovaly cílovou hodnotu 
stanovenou v oddíle D přílohy XIV, a to ode dne v něm uvedeného. 

2.  Členské státy zajistí, aby koncentrace PM2,5 ve vnějším ovzduší v žádné části jejich zón 
a aglomerací nepřekračovaly mezní hodnotu stanovenou v oddíle E přílohy XIV, a to ode 
dne v něm uvedeného. Splnění tohoto požadavku se posuzuje podle přílohy III. 

3.  Mez tolerance stanovená v oddíle E přílohy XIV se použije v souladu s čl. 23 odst. 1. 

Článek 17 

Požadavky v případě zón a aglomerací, v nichž koncentrace ozonu překračují cílové 
hodnoty a dlouhodobé cíle 

1.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují neúměrné náklady, 
k zajištění toho, aby bylo dosaženo cílových hodnot a dlouhodobých cílů. 

2.  V případě zón a aglomerací, v nichž je překročena cílová hodnota, zajistí členské státy, 
aby byl proveden program připravený podle článku 6 směrnice 2001/81/ES a případně plán 
kvality ovzduší za účelem dosažení cílových hodnot, s výjimkou případů, kdy jich nelze 
dosáhnout prostřednictvím opatření, která nevyžadují neúměrné náklady, a to ode dne 
uvedeného v oddíle B přílohy VII této směrnice. 

3.  V zónách a aglomeracích, v nichž jsou úrovně ozonu ve vnějším ovzduší vyšší než 
dlouhodobé cíle, ale nižší než nebo stejně vysoké jako cílové hodnoty, členské státy připraví 
a provedou nákladově efektivní opatření za účelem dosažení dlouhodobých cílů. Tato 
opatření jsou přinejmenším v souladu se všemi plány kvality ovzduší a s programem podle 
odstavce 2. 

Článek 18 

Požadavky v případě zón a aglomerací, v nichž koncentrace ozonu splňují 
dlouhodobé cíle 

V zónách a aglomeracích, v nichž úrovně ozonu splňují dlouhodobé cíle, členské státy, 
pokud to okolnosti včetně přeshraniční povahy znečištění ozonem a meteorologických 
podmínek dovolují, udržují tyto úrovně pod dlouhodobými cíli a prostřednictvím 
přiměřených opatření zachovávají co nejlepší kvalitu ovzduší slučitelnou s udržitelným 
rozvojem a s vysokou úrovní ochrany životního prostředí a lidského zdraví. 

Článek 19 

Opatření požadovaná v případě překročení informativních nebo varovných 
prahových hodnot 

Dojde-li k překročení informativní prahové hodnoty nebo jakékoli varovné prahové 
hodnoty uvedené v příloze XII, přijmou členské státy nezbytná opatření k informování 
veřejnosti prostřednictvím rozhlasu, televize, tisku nebo internetu. 
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Členské státy rovněž zasílají Komisi předběžné informace o naměřených úrovních a délce 
trvání období, během nichž byla varovná nebo informativní prahová hodnota překročena. 

Článek 20 

Přispívání přírodních zdrojů 

1.  Členské státy zasílají Komisi za daný rok seznamy zón a aglomerací, v nichž jsou 
překročení mezních hodnot u dané znečišťující látky způsobena přírodními zdroji. Členské 
státy poskytují informace o koncentracích a zdrojích a důkazy o tom, že překročení lze 
připsat přírodním zdrojům. 

2.  V případě, že je Komise informována o překročení, jež lze přičíst přírodním zdrojům 
podle odstavce 1, nepovažuje se toto překročení za překročení pro účely této směrnice. 

3.  Komise do 11. června 2010 zveřejní pokyny pro prokazování a odečítání překročení, 
která lze připsat přírodním zdrojům. 

Článek 21 

Překročení, jež lze připsat zimnímu posypu silnic pískem nebo solí 

1.  Členské státy mohou vymezit zóny nebo aglomerace, v nichž jsou mezní hodnoty 
PM10 ve vnějším ovzduší překročeny v důsledku resuspenzí částic ze zimního posypu silnic 
pískem nebo solí. 

2.  Členské státy zašlou Komisi seznam všech takových zón a aglomerací spolu 
s informacemi o koncentracích PM10 a jejich zdrojích. 

3.  Při informování Komise podle článku 27 členské státy poskytnou nezbytné důkazy, jimiž 
prokáží, že všechna překročení nastala v důsledku těchto resuspendovaných částic a že 
byla přijata přiměřená opatření na snížení těchto koncentrací. 

4.  Aniž je dotčen článek 20, musí členské státy v případě zón a aglomerací podle 
odstavce 1 tohoto článku vypracovat plán kvality ovzduší stanovené v článku 23 pouze 
tehdy, pokud lze překročení připsat jiným zdrojům PM10 než zimnímu posypu silnic pískem 
nebo solí. 

5.  Komise zveřejní pokyny pro určování příspěvků vznikajících resuspenzí částic ze zimního 
posypu silnic pískem nebo solí do 11. června 2010. 

Článek 22 

Prodloužení lhůt pro dosažení některých mezních hodnot a zproštění povinnosti tyto 
mezní hodnoty uplatňovat 

1.  Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze splnit mezní hodnoty pro oxid dusičitý nebo 
benzen v rámci lhůt stanovených v příloze XI, může členský stát tyto lhůty pro konkrétní 
zónu nebo aglomeraci prodloužit nejvýše o pět let, a to za podmínky, že pro zónu nebo 
aglomeraci, na niž by se prodloužení vztahovalo, se v souladu s článkem 23 vypracuje plán 
kvality ovzduší; tento plán kvality ovzduší se doplní informacemi uvedenými v oddíle 
B přílohy XV v souvislosti s danými znečišťujícími látkami a ukazuje, jak bude dosaženo cíle 
dodržování mezních hodnot před uplynutím nové lhůty. 

2.  Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze mezní hodnoty pro PM10 uvedené v příloze XI 
dodržet v důsledku specifických rozptylových vlastností lokality, nepříznivých klimatických 
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podmínek nebo přeshraničního příspěvku, je členský stát zproštěn povinnosti uplatňovat 
tyto mezní hodnoty do 11. června 2011, pokud jsou splněny podmínky stanovené 
v odstavci 1 a pokud členský stát prokáže, že na celostátní, regionální a místní úrovni byla 
přijata veškerá náležitá opatření nutná k dodržení lhůt. 

3.  Pokud členský stát použije odstavec 1 nebo 2, zajistí, aby mezní hodnota nebyla u žádné 
znečišťující látky překročena o více než o maximální mez tolerance uvedenou v příloze XI 
pro každou příslušnou znečišťující látku. 

4.  Členské státy oznámí Komisi, kde lze podle jejich názoru použít odstavec 1 nebo 2, 
a oznámí plán kvality ovzduší uvedený v odstavci 1 včetně všech příslušných informací 
nezbytných k tomu, aby Komise mohla posoudit, zda jsou či nejsou splněny příslušné 
podmínky. V rámci posuzování Komise zohlední odhadované účinky opatření, která byla 
přijata členskými státy, na kvalitu vnějšího ovzduší v členských státech v současnosti i v 
budoucnosti, jakož i odhadované účinky stávajících i plánovaných opatření na úrovni 
Společenství, která Komise navrhne, na kvalitu vnějšího ovzduší. 

Pokud do devíti měsíců od obdržení tohoto oznámení Komise nevznese žádné námitky, 
považují se příslušné podmínky pro použití odstavce 1 nebo 2 za splněné. 

Pokud jsou námitky vzneseny, může Komise členské státy požádat, aby plány kvality 
ovzduší upravily nebo předložily nové. 
 
 

KAPITOLA IV 

PLÁNY 

Článek 23 

Plány kvality ovzduší 

1.  Pokud v daných zónách nebo aglomeracích překračují úrovně znečišťujících látek ve 
vnějším ovzduší jakoukoli mezní hodnotu nebo cílovou hodnotu, a v každém případě navíc 
i jakoukoliv příslušnou mez tolerance, členské státy zajistí, aby byly pro tyto zóny nebo 
aglomerace vypracovány plány kvality ovzduší za účelem dosažení příslušné mezní nebo 
cílové hodnoty uvedené v přílohách XI a XIV. 

V případě překročení mezních hodnot, u nichž již uplynula lhůta, od které je třeba hodnoty 
dodržovat, stanoví plány kvality ovzduší náležitá opatření, aby bylo období překročení co 
možná nejkratší. Plány kvality ovzduší mohou navíc zahrnovat zvláštní opatření zaměřená 
na ochranu citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 

Tyto plány kvality ovzduší obsahují alespoň informace uvedené v oddíle A přílohy XV 
a mohou zahrnovat opatření podle článku 24. Tyto plány se Komisi sdělí neprodleně 
a nejpozději dva roky po skončení roku, v němž bylo zaznamenáno první překročení. 

Pokud je třeba připravit nebo provést plány kvality ovzduší pro více znečišťujících látek, 
členské státy případně připraví a provedou integrované plány kvality ovzduší týkající se 
všech příslušných znečišťujících látek. 

2.  Členské státy v proveditelném rozsahu zajistí soulad s jinými plány vyžadovanými podle 
směrnice 2001/80/ES, směrnice 2001/81/ES nebo směrnice 2002/49/ES za účelem splnění 
příslušných cílů v oblasti životního prostředí. 
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Článek 24 

Krátkodobé akční plány 

1.  Pokud v dané zóně nebo aglomeraci existuje riziko, že úrovně znečišťujících látek 
překročí jednu nebo více varovných prahových hodnot uvedených v příloze XII, vypracují 
členské státy akční plány uvádějící opatření, jež mají být v krátkodobém horizontu přijata 
za účelem snížení rizika nebo doby trvání tohoto překročení. Pokud riziko platí pro jednu 
nebo více mezních hodnot nebo cílových hodnot uvedených v přílohách VII, XI a XIV, 
mohou členské státy případně vypracovat tyto krátkodobé akční plány. 

Pokud však existuje riziko, že bude překročena varovná prahová hodnota pro ozon 
uvedená v oddíle B přílohy XII, vypracují členské státy tyto krátkodobé akční plány, pouze 
pokud podle jejich názoru existuje s ohledem na vnitrostátní zeměpisné, meteorologické 
a hospodářské podmínky významná možnost, že sníží riziko, zkrátí dobu trvání nebo sníží 
závažnost tohoto překročení. Při přípravě tohoto krátkodobého akčního plánu zohlední 
členské státy rozhodnutí 2004/279/ES. 

2.  Krátkodobé akční plány uvedené v odstavci 1 mohou v konkrétních případech stanovit 
účinná opatření pro regulaci a případně i pozastavení činností, které přispívají k riziku 
překročení příslušných mezních či cílových hodnot nebo varovné prahové hodnoty. Tyto 
akční plány mohou zahrnovat opatření týkající se provozu motorových vozidel, stavebních 
prací, lodí v kotvištích a využívání průmyslových zařízení nebo výrobků a vytápění 
domácností. V rámci těchto plánů lze rovněž zvážit zvláštní kroky zaměřené na ochranu 
citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 

3.  Pokud členské státy vypracují krátkodobý akční plán, zpřístupní veřejnosti a příslušným 
organizacím, jako jsou organizace zaměřené na životní prostředí, organizace spotřebitelů, 
organizace zastupující zájmy citlivých skupin obyvatelstva, jiné významné subjekty 
zaměřené na zdravotní péči a zainteresované odvětvové svazy, jak výsledky svých 
výzkumů ohledně proveditelnosti a obsah konkrétních krátkodobých akčních plánů, tak 
i informace o provádění těchto plánů. 

4.  Komise poprvé do 11. června 2010 a poté v pravidelných intervalech zveřejňuje příklady 
osvědčených postupů pro vypracovávání krátkodobých akčních plánů, včetně příkladů 
osvědčených postupů na ochranu citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 

Článek 25 

Znečištění ovzduší přesahující hranice států 

1.  Pokud je překročena jakákoli varovná prahová hodnota, mezní nebo cílová hodnota 
a navíc jakákoli příslušná mez tolerance nebo dlouhodobý cíl v důsledku významného 
přenosu látek znečišťujících ovzduší nebo jejich prekurzorů přes hranice státu, dotyčné 
členské státy spolupracují a případně navrhnou společné činnosti, jako například přípravu 
společných nebo koordinovaných plánů kvality ovzduší podle článku 23, s cílem odstranit 
tato překročení uplatněním vhodných, ale přiměřených opatření. 

2.  Komise se vyzývá k účasti a pomoci při veškeré spolupráci podle odstavce 1. Komise 
vezme v úvahu zprávy vypracované podle článku 9 směrnice 2001/81/ES a případně zváží, 
zda je na úrovni Společenství zapotřebí přijmout další opatření s cílem omezit emise 
prekurzorů, které přeshraniční znečištění způsobily. 
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3.  Členské státy, pokud je to vhodné podle článku 24, připraví a provedou společné 
krátkodobé akční plány vztahující se na sousedící zóny v jiných členských státech. Členské 
státy zajistí, aby sousedící zóny v jiných členských státech, které vypracovaly krátkodobé 
akční plány, obdržely veškeré potřebné informace. 

4.  Pokud jsou informativní a varovné prahové hodnoty překročeny v zónách nebo 
aglomeracích v blízkosti státních hranic, jsou co nejdříve informovány příslušné orgány 
dotyčných sousedících členských států. Tyto informace se rovněž zpřístupní veřejnosti. 

5.  Při přípravě plánů uvedených v odstavcích 1 a 3 a při informování veřejnosti podle 
odstavce 4 členské státy případně usilují o spolupráci se třetími zeměmi, a zejména 
s kandidátskými zeměmi. 
 
 

KAPITOLA V 

INFORMOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV 

Článek 26 

Informování veřejnosti 

1.  Členské státy zajistí, aby byla veřejnost i příslušné organizace, jako jsou organizace 
zaměřené na životní prostředí, spotřebitelské organizace, organizace zastupující zájmy 
citlivých skupin obyvatelstva, jiné příslušné subjekty zaměřené na zdravotní péči 
a příslušné odvětvové svazy, řádně a včas informovány o těchto skutečnostech: 
a) kvalitě vnějšího ovzduší v souladu s přílohou XVI; 

b) veškerých rozhodnutích o prodloužení podle čl. 22 odst. 1; 

c) veškerých výjimkách podle čl. 22 odst. 2; 

d) plánech kvality ovzduší stanovených v čl. 22 odst. 1 a v článku 23 a o programech 
uvedených v čl. 17 odst. 2. 

Informace se zpřístupňují zdarma prostřednictvím jakéhokoli snadno přístupného 
sdělovacího prostředku, včetně internetu nebo jiných vhodných telekomunikačních 
prostředků, a zohledňují ustanovení směrnice 2007/2/ES. 

2.  Členské státy zpřístupní veřejnosti výroční zprávy týkající se všech znečišťujících látek, 
na které se vztahuje tato směrnice. 

Tyto zprávy obsahují přehled úrovní překračujících mezní hodnoty, cílové hodnoty, 
dlouhodobé cíle, informativní prahové hodnoty a varovné prahové hodnoty za příslušná 
průměrovaná období. Tyto informace doprovází stručné posouzení účinků těchto 
překročení. Zprávy mohou případně obsahovat další informace a posouzení týkající se 
ochrany lesů, jakož i informace o dalších znečišťujících látkách, jejichž monitorování 
stanoví tato směrnice, jako jsou mimo jiné vybrané neregulované prekurzory ozonu 
uvedené v oddíle B přílohy X. 

3.  Členské státy informují veřejnost o příslušných orgánech a subjektech jmenovaných 
v souvislosti s úkoly uvedenými v článku 3. 
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Článek 27 

Předávání informací a zpráv 

1.  Členské státy zajistí, aby byly informace o vnějším ovzduší poskytovány Komisi 
v požadovaných lhůtách určených prováděcími opatřeními uvedenými v čl. 28 odst. 2. 

2.  V každém případě se za zvláštním účelem posouzení dodržování mezních hodnot 
a kritických úrovní a dosahování cílových hodnot tyto informace do devíti měsíců po 
skončení každého roku zpřístupní Komisi, přičemž zahrnují: 
a) změny provedené v daném roce, pokud jde o seznam a vymezení zón a aglomerací 
uvedených v článku 4; 

b) seznam zón a aglomerací, v nichž je úroveň jedné nebo více znečišťujících látek vyšší 
než mezní hodnoty a případně mez tolerance nebo vyšší než cílové hodnoty nebo kritické 
úrovně, a pro tyto zóny a aglomerace 

i) zjištěné úrovně a případně datum a období, kdy byly tyto hodnoty zaznamenány, 

ii) případně posouzení hodnot, kterými přispívají ke zjištěným úrovním přírodní 
zdroje a resuspenze částic ze zimního posypu silnic pískem nebo solí, jak jsou 
ohlášeny Komisi podle článků 20 a 21. 

3.  Odstavce 1 a 2 se vztahují na informace shromažďované od druhého kalendářního roku 
po vstupu v platnost prováděcích opatřeních uvedených v čl. 28 odst. 2. 

Článek 28 

Prováděcí opatření 

1.  Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, totiž přílohy 
I až VI, VIII až X a přílohu XV, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 
odst. 3. 

Změny však nesmějí přímo ani nepřímo upravovat 
a) mezní hodnoty, cíle snížení expozice, kritické úrovně, cílové hodnoty, informativní nebo 
varovné prahové hodnoty ani dlouhodobé cíle uvedené v příloze VII a v přílohách XI až XIV, 
ani 

b) data splnění jednotlivých parametrů uvedených v písmeni a). 

2.  Komise určí regulativním postupem podle čl. 29 odst. 2 dodatečné informace, které mají 
členské státy zveřejnit podle článku 27, jakož i lhůty, v nichž budou tyto informace 
sdělovány. 

Komise rovněž určí regulativním postupem podle čl. 29 odst. 2 způsoby zefektivnění 
způsobu oznamování údajů a vzájemné výměny informací a údajů ze sítí a jednotlivých 
stanic pro měření znečištění vnějšího ovzduší v členských státech. 

3.  Komise vypracuje obecné pokyny pro dohody o zřizování společných měřicích stanic 
uvedených v čl. 6 odst. 5. 

4.  Komise zveřejní pokyny pro prokázání rovnocennosti podle oddílu B přílohy VI. 
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KAPITOLA VI 

VÝBOR, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 29 

Výbor 

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro kvalitu vnějšího ovzduší. 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí č. 1999/468/ES je tři měsíce. 

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 

Článek 30 

Sankce 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Článek 31 

Zrušující a přechodná ustanovení 

1.  Směrnice 96/62/ES, 1999/30/ES, 2000/69/ES a 2002/3/ES se zrušují s účinkem od 
11. června 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro 
provedení těchto směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost. 

Od 11. června 2008 se však použijí tato ustanovení: 
a) v článku 12 směrnice 96/62/ES se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„1.  Podrobná pravidla pro poskytování informací podle článku 11 budou přijata postupem 
podle odstavce 3.“; 
b) ve směrnici 1999/30/ES se zrušuje odstavec 7 článku 7, první poznámka pod čarou 
v bodě I přílohy VIII a bod VI přílohy IX; 

c) ve směrnici 2000/69/ES se zrušuje odstavec 7 článku 5 a bod III přílohy VII; 

d) ve směrnici 2002/3/ES se zrušuje odstavec 5 článku 9 a bod II přílohy VIII. 

2.  Aniž je dotčen odst. 1 první pododstavec, zůstávají v platnosti tato ustanovení: 
a) článek 5 směrnice 96/62/ES do dne 31. prosince 2010; 

b) čl. 11 odst. 1 směrnice 96/62/ES a čl. 10 odst. 1, 2 a 3 směrnice 2002/3/ES do konce 
druhého kalendářního roku po vstupu prováděcích opatření podle čl. 28 odst. 2 této 
směrnice v platnost; 

c) čl. 9 odst. 3 a 4 směrnice 1999/30/ES do dne 31. prosince 2009. 
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3.  Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se 
srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XVII. 

4.  Rozhodnutí 97/101/ES se zrušuje s účinkem od konce druhého kalendářního roku po 
vstupu prováděcích opatření podle čl. 28 odst. 2 této směrnice v platnost. 

Ustanovení čl. 7 třetí, čtvrté a páté odrážky rozhodnutí 97/101/ES se však zrušují s účinkem 
od 11. června 2008. 

Článek 32 

Přezkum 

1.  V roce 2013 Komise přezkoumá ustanovení týkající se PM2,5 a případně jiných 
znečišťujících látek a předloží návrh Evropskému parlamentu a Radě. 

Pokud jde o PM2,5, provede se přezkum s cílem stanovit právně závaznou povinnost ke 
snížení expozice na celostátní úrovni, která by nahradila celostátní cíl snížení expozice a na 
základě které by byla přezkoumána maximální expoziční koncentrace dle článku 15, 
přičemž se vezmou v úvahu mimo jiné: 
— nejnovější vědecké informace Světové zdravotnické organizace a dalších příslušných 
organizací, 

— situace v oblasti kvality ovzduší a možnosti snížení v členských státech, 

— revize směrnice 2001/81/ES, 

— pokrok dosažený při provádění opatření Společenství zaměřených na snížení látek 
znečišťujících ovzduší. 

2.  Komise zohlední proveditelnost přijetí ambicióznější mezní hodnoty PM2,5, přezkoumá 
orientační mezní hodnotu PM2,5 pro druhou fázi a zváží, zda bude tato hodnota potvrzena 
či upravena. 

3.  Jako součást přezkumu Komise rovněž vypracuje zprávu o zkušenostech 
s monitorováním PM10 a PM2,5 a o jeho potřebnosti, v níž zohlední technický pokrok, pokud 
jde o automatické měřicí technologie. Případně se navrhnou nové referenční metody 
měření PM10 a PM2,5. 

Článek 33 

Provedení 

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 11. června 2010. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí 
Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 
být takový odkaz učiněn při jejich úředním zveřejnění. Způsob odkazu si stanoví členské 
státy. 

2.  Členské státy nicméně zajistí, aby byl do 1. ledna 2009 zřízen dostatečný počet 
městských pozaďových měřících stanic pro měření PM2,5 nezbytný pro výpočet ukazatele 
průměrné expozice podle části B přílohy V, s cílem dodržet časový rámec a podmínky 
uvedené v části A přílohy XIV. 
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3.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, 
které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

Článek 34 

Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Článek 35 

Určení 

Tato směrnice je určena členským státům. 

 

PŘÍLOHA I 

CÍLE V OBLASTI KVALITY ÚDAJŮ 

A.   Cíle v oblasti kvality údajů pro posuzování kvality vnějšího ovzduší 

 

  Oxid 
siřičitý, 
oxid 
dusičitý 
a oxidy 
dusíku 
a oxid 
uhelnatý 

Benzen Částice 
(PM10 a PM2,5) 
a olovo 

Ozon 
a související 
NO a NO2 

Stacionární 
měření (1) 

        

Nejistota 15 % 25 % 25 % 15 % 

Minimální sběr 
údajů 

90 % 90 % 90 % 90 % v létě 
75 % v zimě 

Minimální 
časové 
pokrytí: 

        

—  městské 
pozadí 
a doprava 

— 35 % (2) — — 

—  průmyslové 
lokality 

— 90 % — — 

Orientační 
měření 
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Nejistota 25 % 30 % 50 % 30 % 

Minimální sběr 
údajů 

90 % 90 % 90 % 90 % 

Minimální 
časové pokrytí 

14 % (4) 14 % (3) 14 % (4) > 10 % v létě 

Nejistota při 
modelování: 

        

Za hodinu 50 % — — 50 % 

Osmihodinové 
průměry 

50 % — — 50 % 

Denní průměry 50 % — nestanoveno — 

Roční průměry 30 % 50 % 50 % — 

Objektivní 
odhad 

        

Nejistota 75 % 100 % 100 % 75 % 

(1)   Členské státy mohou místo kontinuálního měření provádět 
namátková měření benzenu, olova a částic, pokud mohou 
Komisi dokázat, že nejistota, včetně nejistoty vzniklé 
v důsledku namátkového odběru vzorků, splňuje kvalitativní 
cíl ve výši 25 % a časové pokrytí je stále ještě větší než 
minimální časové pokrytí pro orientační měření. Namátkové 
odběry vzorků je třeba rozložit rovnoměrně na období celého 
roku, aby nedocházelo ke zkreslování výsledků. Nejistotu 
vzniklou v důsledku namátkového odběru vzorků lze určit 
postupem stanoveným v normě ISO 11222:2002 „Kvalita 
ovzduší – Stanovení nejistoty časového průměru měření 
kvality ovzduší“. Pokud jsou k posuzování požadavků na mezní 
hodnoty PM10 použita namátková měření, je třeba hodnotit 
percentil 90,4 (musí se rovnat 50 μg/m3 nebo být nižší) místo 
počtu překročení, který je značně ovlivněn rozsahem údajů. 
(2)   Rozloženo během celého roku tak, aby hodnoty byly 
reprezentativní pro různé klimatické a dopravní podmínky. 
(3)   Jednodenní namátková měření jednou za týden, 
rovnoměrně rozložená v průběhu celého roku, nebo 8 týdnů 
rovnoměrně rozložených během roku. 
(4)   Jedno namátkové měření za týden, rovnoměrně rozložené 
v průběhu celého roku, nebo 8 týdnů rovnoměrně rozložených 
během roku. 

Nejistota metod posuzování (vyjádřená při úrovni spolehlivosti 95 %) se vyhodnotí podle 
zásad v „Pokynu pro vyjádření nejistoty měření“ (ENV 13005–1999) vydaném Evropským 
výborem pro normalizaci (CEN), v metodice ISO 5725:1994 a v pokynech uvedených ve 
zprávě CEN „Kvalita ovzduší – Přístup k odhadu nejistoty pro referenční metody měření 
vnějšího ovzduší“ (CR 14377:2002E). Procenta nejistoty ve výše uvedené tabulce platí pro 
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jednotlivá měření, průměrovaná za příslušné období ve vztahu k mezní hodnotě (nebo 
cílové hodnotě v případě ozonu) pro 95 % interval spolehlivosti. Nejistota stacionárních 
měření se považuje za platnou v oblasti příslušné mezní hodnoty (nebo cílové hodnoty 
v případě ozonu). 

U modelování se nejistota definuje jako maximální odchylka naměřených a vypočítaných 
úrovní koncentrace na 90 % jednotlivých monitorovacích míst za příslušné období ve 
vztahu k mezní hodnotě (nebo cílové hodnotě v případě ozonu), přičemž se nebere v úvahu 
časové rozvržení událostí. Nejistota u modelování se považuje za platnou v oblasti 
příslušné mezní hodnoty (nebo cílové hodnoty v případě ozonu). Stacionární měření, jež je 
třeba zvolit pro porovnání s výsledky modelování, musí být reprezentativní pro rozsah 
modelované situace. 

U objektivního odhadu se nejistota definuje jako maximální odchylka naměřených 
a vypočítaných úrovní koncentrace na 90 % jednotlivých monitorovacích míst za příslušné 
období ve vztahu k mezní hodnotě (nebo cílové hodnotě v případě ozonu), přičemž se 
nebere v úvahu časové rozvržení událostí. 

Požadavky na minimální sběr údajů a časové pokrytí nezahrnují ztráty údajů v důsledku 
pravidelných kalibrací nebo běžné údržby přístrojové techniky. 

B.   Výsledky posuzování kvality ovzduší 

V případě zón nebo aglomerací, v nichž se k doplnění údajů z měření nebo jako jediného 
prostředku posuzování kvality ovzduší využívá jiných zdrojů než měření, je třeba 
shromáždit tyto údaje: 
— popis činností prováděných za účelem posuzování, 

— konkrétní použité metody s odkazy na popisy metody, 

— zdroje údajů a informací, 

— popis výsledků, včetně nejistot, a zejména rozsah každé oblasti nebo popřípadě délka 
silnice v zóně nebo aglomeraci, podél níž koncentrace překračují mezní hodnotu, cílovou 
hodnotu nebo dlouhodobý cíl a případně i mez tolerance, a rozsah každé oblasti, v níž 
koncentrace překračují horní nebo dolní mez pro posuzování, 

— obyvatelstvo potenciálně vystavené úrovním, které překračují některou mezní hodnotu 
pro ochranu lidského zdraví. 

C.   Zajištění kvality při posuzování kvality vnějšího ovzduší: Ověřování údajů 

1. Aby byla zajištěna přesnost měření a splnění cílů kvality údajů stanovených v oddíle A, 
zajistí příslušné orgány a subjekty určené podle článku 3: 
i) aby veškerá měření uskutečněná v souvislosti s posuzováním kvality vnějšího ovzduší 
podle článků 6 a 9 byla zpětně vysledovatelná v souladu s požadavky uvedenými 
v harmonizované normě pro zkušební a kalibrační laboratoře; 

ii) aby instituce provozující sítě a jednotlivé stanice vytvořily systém zajištění a kontroly 
kvality, jenž stanoví pravidelnou údržbou za účelem zajištění trvalé přesnosti měřicích 
přístrojů. Systém kvality přezkoumává podle potřeby a minimálně jednou za pět let 
příslušná národní referenční laboratoř; 
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iii) aby byl pro zpracování údajů a podávání zpráv zaveden postup pro zajištění kvality 
a kontrolu kvality a aby se instituce jmenované pro tento úkol aktivně účastnily příslušných 
programů pro zajištění kvality na úrovni celé Unie; 

iv) aby byly národní referenční laboratoře jmenovány příslušným orgánem nebo subjektem 
podle článku 3 a aby byly akreditovány pro referenční metody uvedené v příloze VI alespoň 
u těch znečišťujících látek, u kterých jsou hodnoty koncentrace nad dolní mez posuzování 
podle příslušné harmonizované normy pro zkušební a kalibrační laboratoře, na niž byl 
zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 2 odst. 9 nařízení (ES) 
č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem. Tyto 
laboratoře jsou na území členských států odpovědné za koordinaci programů Unie pro 
zajištění kvality organizovaných Společným výzkumným střediskem Komise a na 
vnitrostátní úrovni jsou odpovědné také za koordinaci odpovídajícího využití referenčních 
metod a prokazování rovnocennosti nereferenčních metod. Akreditace národních 
referenčních laboratoří, které organizují vzájemné srovnání na vnitrostátní úrovni, by také 
měla probíhat podle příslušné harmonizované normy pro zkoušky odborné způsobilosti; 

v) aby se národní referenční laboratoře alespoň jednou za tři roky účastnily programů Unie 
týkajících se zajištění kvality, které organizuje Společné výzkumné středisko Komise. Pokud 
budou výsledky takové účasti neuspokojivé, pak by národní laboratoře měly svou další 
účastí ve srovnávání prokázat uspokojivá nápravná opatření a Společnému výzkumnému 
středisku Komise následně poskytnout zprávu. 

vi) aby národní referenční laboratoře podporovaly práci Evropské sítě národních 
referenčních laboratoří, kterou zřídila Komise. 

2. Všechny oznamované údaje podle článku 27 se považují za platné kromě údajů označených 
za prozatímní. 

 

PŘÍLOHA II 

Stanovení požadavků pro posuzování koncentrací oxidu siřičitého, oxidu dusičitého 
a oxidů dusíku, částic (PM10 a PM2,5), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším 

ovzduší v rámci zóny nebo aglomerace 

A.   Horní a dolní mez pro posuzování 

Použijí se tyto horní a dolní prahy posuzování: 

1.   Oxid siřičitý 

  Ochrana zdraví Ochrana 
vegetace 

Horní mez 
pro 
posuzování 

60 % 24 hodinové 
mezní hodnoty 
(75 μg/m3, nesmí být 
překročeno častěji než 
3 krát v kalendářním 
roce) 

60 % zimní 
kritické 
úrovně 
(12 μg/m3) 
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Dolní mez 
pro 
posuzování 

40 % 24 hodinové 
mezní hodnoty 
(50 μg/m3, nesmí být 
překročeno častěji než 
3 krát v kalendářním 
roce) 

40 % zimní 
kritické 
úrovně 
(8 μg/m3) 

2.   Oxid dusičitý a oxidy dusíku 

  Hodinová mezní 
hodnota pro ochranu 
lidského zdraví (NO2) 

Roční mezní 
hodnota pro 
ochranu 
lidského 
zdraví (NO2) 

Roční kritická 
úroveň pro 
ochranu vegetace 
a přírodních 
ekosystémů (NOx) 

Horní mez 
pro 
posuzování 

70 % mezní hodnoty 
(140 μg/m3, nesmí být 
překročeno častěji než 
18 krát v kalendářním 
roce) 

80 % mezní 
hodnoty 
(32 μg/m3) 

80 % kritické 
úrovně (24 μg/m3) 

Dolní mez 
pro 
posuzování 

50 % mezní hodnoty 
(100 μg/m3, nesmí být 
překročeno častěji než 
18 krát v kalendářním 
roce) 

65 % mezní 
hodnoty 
(26 μg/m3) 

65 % kritické 
úrovně (19,5 μg/m3) 

3.   Částice (PM10 a PM2,5) 

  24 hodinový 
průměr PM10 

Roční 
průměr 
PM10 

Roční 
průměr 
PM2,5 (1) 

Horní mez 
pro 
posuzování

70 % mezní 
hodnoty 
(35 μg/m3, 
nesmí být 
překročeno 
častěji než 35 
krát 
v kalendářním 
roce) 

70 % 
mezní 
hodnoty 
(28 μg/m3) 

70 % 
mezní 
hodnoty 
(17 μg/m3)

Dolní mez 
pro 
posuzování

50 % mezní 
hodnoty 
(25 μg/m3, 
nesmí být 
překročeno 
častěji než 35 
krát 
v kalendářním 
roce) 

50 % 
mezní 
hodnoty 
(20 μg/m3)

50 % 
mezní 
hodnoty 
(12 μg/m3)
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(1)   Horní mez pro posuzování a dolní mez pro 
posuzování pro PM2,5 se nevztahují na měření 
k posouzení dodržování cíle snížení expozice 
PM2,5 pro ochranu lidského zdraví. 

4.   Olovo 

  Roční průměr 

Horní mez pro 
posuzování 

70 % mezní 
hodnoty 
(0,35 μg/m3) 

Dolní mez pro 
posuzování 

50 % mezní 
hodnoty 
(0,25 μg/m3) 

5.   Benzen 

  Roční průměr 

Horní mez pro 
posuzování 

70 % mezní 
hodnoty 
(3,5 μg/m3) 

Dolní mez pro 
posuzování 

40 % mezní 
hodnoty (2 μg/m3) 

6.   Oxid uhelnatý 

  8hodinový 
průměr 

Horní mez pro 
posuzování 

70 % mezní 
hodnoty 
(7 mg/m3) 

Dolní mez pro 
posuzování 

50 % mezní 
hodnoty 
(5 mg/m3) 

B.   Zjišťování překročení horní a dolní meze pro posuzování 

Překročení horní a dolní meze pro posuzování se zjišťuje na základě koncentrací za 
předcházejících pět let, pokud jsou k dispozici dostatečné údaje. Mez pro posuzování se 
považuje za překročenou, pokud byla překročena nejméně ve třech jednotlivých letech 
z těchto předchozích pěti let. 

Pokud jsou k dispozici údaje za dobu kratší než pět let, mohou členské státy za účelem 
zjištění překročení horní a dolní meze pro posuzování kombinovat výsledky krátkodobých 
měřicích kampaní prováděných během daného roku na místech s pravděpodobnými 
nejvyššími hodnotami znečišťujících látek s výsledky získanými na základě informací 
z emisních inventur a modelování. 
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PŘÍLOHA III 

Posuzování kvality vnějšího ovzduší a poloha míst odběru vzorků pro měření oxidu 
siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10 a PM2,5), olova, benzenu 

a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší 

A.   Obecná ustanovení 

Kvalita vnějšího ovzduší se ve všech zónách a aglomeracích posuzuje na základě těchto 
kritérií: 

1.Kvalita vnějšího ovzduší se posuzuje na všech místech kromě míst uvedených 
v odstavci 2 v souladu s kritérii uvedenými níže v oddílech B a C pro polohu míst odběru 
vzorků v případě stacionárních měření. Zásady uvedené v oddílech B a C se rovněž 
uplatňují, pokud jsou důležité při určování konkrétních míst, v nichž jsou stanoveny 
koncentrace příslušných znečišťujících látek, pokud je kvalita vnějšího ovzduší 
posuzována prostřednictvím orientačního měření nebo modelování. 

2. Dodržování mezních hodnot zaměřených na ochranu lidského zdraví se neposuzuje na 
těchto místech: 
a) v místech, jež se nacházejí v oblastech, kam nemá veřejnost přístup a které nejsou 
trvale osídleny; 

b) v souladu s čl. 2 odst. 1 v továrnách nebo v průmyslových zařízeních, na něž se 
vztahují veškerá příslušná ustanovení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

c) v jízdních pruzích silnic; a ve středních dělících pásech silnic s výjimkou těch, kam mají 
běžně přístup chodci. 

B.   Rozmístění míst odběru vzorků v makroměřítku 

1.Ochrana lidského zdraví 
a) Místa odběru vzorků zaměřená na ochranu lidského zdraví jsou umístěna tak, aby 
poskytovala údaje 

— o oblastech v rámci zón a aglomerací, v nichž se vyskytují nejvyšší koncentrace, jimž 
bude obyvatelstvo pravděpodobně přímo nebo nepřímo vystaveno po dobu významnou 
ve vztahu k průměrované době mezní hodnoty nebo hodnot, 

— o úrovních v jiných oblastech v rámci zón a aglomerací, které jsou reprezentativní pro 
expozici obyvatelstva obecně. 

b) Místa odběru vzorků by obecně měla být umístěna tak, aby se zamezilo měření velmi 
malých mikroprostředí v jejich bezprostřední blízkosti, což znamená, že místo odběru 
vzorků musí být umístěno tak, aby vzorky vzduchu byly pokud možno reprezentativní pro 
kvalitu ovzduší v úseku ulice o délce nejméně 100 m v lokalitách s významným 
dopravním ruchem a alespoň 250 m × 250 m v průmyslových lokalitách. 

c) Městské pozaďové lokality by měly být umístěny tak, aby na úroveň znečištění v místě 
působily společně veškeré zdroje umístěné proti větru od stanice. Úroveň znečištění by 
neměla být dána pouze na základě jednoho zdroje, pokud tato situace není typická pro 
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rozsáhlejší městskou oblast. Místa odběru vzorků by měla být zpravidla reprezentativní 
pro několik kilometrů čtverečních. 

d) Je-li cílem posoudit venkovské pozaďové úrovně, nemělo by být místo odběru vzorků 
ovlivňováno okolními aglomeracemi nebo průmyslovými zónami, tj. lokalitami 
nacházejícími se blíže než v okruhu pěti kilometrů. 

e) Má-li být posuzován příspěvek z průmyslových zdrojů, umístí se alespoň jedno místo 
odběru vzorků v nejbližší obytné oblasti po větru od zdroje. Pokud není známa pozaďová 
koncentrace, umístí se v hlavním směru proudění větru doplňkové místo odběru vzorků. 

f) Místa odběru vzorků by měla být pokud možno reprezentativní i pro podobné lokality, 
které neleží v jejich bezprostřední blízkosti. 

g) Je třeba vzít v úvahu, že pokud je to třeba z hlediska ochrany lidského zdraví, měla by 
místa odběru vzorků být umístěna na ostrovech. 

2.  Ochrana vegetace a přírodních ekosystémů 

Místa odběru vzorků zaměřená na ochranu vegetace a přírodních ekosystémů by měla 
být umístěna více než 20 km od aglomerací nebo více než 5 km od jiných zastavěných 
oblastí, průmyslových zařízení nebo dálnic nebo hlavních silnic s dopravním zatížením 
větším než 50 000 vozidel za den, což znamená, že místo odběru vzorků musí být 
umístěno tak, aby vzorky vzduchu byly reprezentativní pro kvalitu ovzduší v okolní 
oblasti o rozloze nejméně 1 000  km2. Členský stát může při zohlednění zeměpisných 
podmínek nebo možností ochrany zvláště zranitelných oblastí stanovit, aby místo odběru 
vzorků bylo umístěno v menší vzdálenosti nebo aby vypovídalo o kvalitě ovzduší v méně 
rozsáhlé oblasti. 

Je třeba brát v úvahu potřebu posuzování kvality ovzduší na ostrovech. 

C.   Rozmístění míst odběru vzorků v mikroměřítku 

Je-li to možné, použijí se tyto zásady 
— proudění vzduchu kolem vstupního otvoru odběrové sondy by nemělo být omezeno 
(obecně by měl být volný oblouk o velikosti nejméně 270°, nebo pro místa odběru v linii 
obytné zástavby 180°) a v blízkosti vstupního otvoru nesmějí být žádné překážky ovlivňující 
proudění vzduchu (měřicí sonda musí být zpravidla vzdálena několik metrů od budov, 
balkonů, stromů a jiných překážek a v případě míst odběru vzorků reprezentujících kvalitu 
ovzduší v linii obytné zástavby minimálně 0,5 m od nejbližší budovy), 

— obecně by měl být vstupní otvor odběrové sondy umístěn ve výšce mezi 1,5 m (dýchací 
zóna) a 4 m nad zemí. Vyšší umístění může být rovněž vhodné, je-li stanice reprezentativní 
pro velkou oblast a jakékoli odchylky jsou řádně zdokumentovány, 

— vstupní otvor odběrové sondy se neumísťuje do bezprostřední blízkosti zdrojů, aby se 
zabránilo přímému vstupu emisí nesmíšených s vnějším vzduchem, 

— výstupní otvor odběrového zařízení musí být umístěn tak, aby se vypouštěný vzduch 
nemohl dostat zpět do vstupního otvoru odběrového zařízení, 

— pro všechny znečišťující látky jsou odběrové sondy zaměřené na dopravu nejméně 25 m 
od okraje velkých křižovatek a nejvýše 10 m od okraje vozovky. Za „velkou křižovatku“ se 
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zde považuje křižovatka, která naruší plynulost dopravy a kde vznikají emise odlišné od 
ostatních částí silnice (způsob jízdy stop&go). 

V úvahu lze vzít rovněž tyto faktory: 
— rušivé zdroje, 

— zabezpečení, 

— přístupnost, 

— dostupnost elektrické energie a telefonního spojení, 

— viditelnost místa v jeho okolí, 

— bezpečnost veřejnosti a obsluhy přístroje, 

— vhodnost společných míst odběru vzorků pro různé znečišťující látky, 

— požadavky územního plánování. 

Jakékoli odchýlení se od kritérií uvedených v tomto oddíle je nutné řádně zdokumentovat 
prostřednictvím postupů, které jsou popsány v oddíle D. 

D.   Dokumentace a přezkoumání výběru míst 

Příslušný orgán odpovědný za posouzení kvality ovzduší plně dokumentuje postupy výběru 
míst pro všechny zóny a aglomerace a zaznamenává informace, které dokládají koncept 
sítě a výběr umístění všech monitorovacích míst. Dokumentace zahrnuje fotografie okolí 
v hlavních světových stranách monitorovacích míst a podrobné mapy. Pokud se v zóně 
nebo aglomeraci použijí doplňkové metody, musí dokumentace obsahovat také podrobné 
informace o těchto metodách a informace o plnění kritérií uvedených v čl. 7 odst. 3. 
Dokumentace se aktualizuje podle potřeby a alespoň každých 5 let se přezkoumává, aby 
bylo zajištěno, že výběrová kritéria, koncept sítě a monitorovací místa jsou i nadále platná 
a optimální. Dokumentace se Komisi poskytne do tří měsíců od vyžádání. 

 

PŘÍLOHA IV 

MĚŘENÍ VE VENKOVSKÝCH POZAĎOVÝCH LOKALITÁCH BEZ OHLEDU NA 
KONCENTRACI 

A.   Cíle 

Hlavními cíli těchto měření je zajistit, aby byly k dispozici náležité informace o pozaďových 
úrovních. Tyto informace jsou důležité pro posuzování zvýšených úrovní ve více 
znečištěných oblastech (jako jsou městské pozaďové okality, lokality spojené s průmyslem, 
lokality spojené s dopravou), pro posuzování pravděpodobného příspěvku dálkového 
přenosu látek znečišťujících ovzduší, pro podložení analýzy rozdělení zdrojů a pro 
porozumění specifickým znečišťujícím látkám, jako jsou částice. Tyto informace jsou rovněž 
důležité pro zvýšené využívání modelování i v městských oblastech. 
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B.   Látky 

Měření v případě PM2,5 musí zahrnovat alespoň celkovou hmotnostní koncentraci 
a koncentrace příslušných sloučenin, aby bylo možné určit jejich chemické složení. Zařazují 
se alespoň níže uvedené chemické složky. 
 

 

SO4 2–Na+NH4 +Ca2+ elementární 
uhlík (EC) 

NO3 – K+ Cl– Mg2+ organický uhlík 
(OC) 

C.   Rozmístění 

Měření by mělo být prováděno zejména ve venkovských pozaďových lokalitách v souladu 
s oddíly A, B, a C přílohy III. 

 

PŘÍLOHA V 

Kritéria pro stanovení minimálního počtu míst odběru vzorků pro stacionární měření 
koncentrací oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10, PM2,5), 

olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší 

A.Minimální počet míst odběru vzorků pro stacionární měření k posouzení dodržování 
mezních hodnot pro ochranu lidského zdraví a varovných prahových hodnot v zónách 
a aglomeracích, v nichž stacionární měření představuje jediný zdroj informací. 

1.   Rozptýlené zdroje 

Obyvatelstvo 
aglomerace 
nebo zóny 
(v tisících) 

Pokud maximální 
koncentrace překračují 
horní mez pro 
posuzování (1) 

Pokud maximální 
koncentrace leží mezi 
horní a dolní mezí pro 
posuzování 

Znečišťující 
látky 
kromě 
částic (PM) 

Částice 
(PM) (2) (součet 
PM10 a PM2,5) 

Znečišťující 
látky 
kromě 
částic (PM) 

Částice 
(PM) (2) (součet 
PM10 a PM2,5) 

0–249 1 2 1 1 

250–499 2 3 1 2 

500–749 2 3 1 2 

750–999 3 4 1 2 

1 000 –1 499 4 6 2 3 

1 500 –1 999 5 7 2 3 

2 000 –2 749 6 8 3 4 



 
 

41 
 

2 750 –3 749 7 10 3 4 

3 750 –4 749 8 11 3 6 

4 750 –5 999 9 13 4 6 

≥ 6 000 10 15 4 7 

(1)   V případě oxidu dusičitého, částic, benzenu a oxidu uhelnatého: 
zřídit nejméně jednu monitorovací městskou pozaďovou stanici a jednu 
měřicí stanici zaměřenou na dopravu za předpokladu, že se tím nezvýší 
počet míst odběru vzorků. Celkový počet městských pozaďových stanic 
a celkový počet stanic zaměřených na dopravu v členském státě podle 
oddílu A písm. a) se u těchto znečišťujících látek nesmí lišit o více než 
o dvojnásobek. Je třeba zachovat místa odběru vzorků, kde byla 
v posledních třech letech překročena mezní hodnota pro PM10, pokud 
není nutné místo odběru vzorků ze zvláštních důvodů, zejména 
v důsledku územního rozvoje, změnit. 
(2)   Pokud se PM2,5 a PM10 měří podle článku 8 na stejné monitorovací 
stanici, počítají se jako dvě samostatná místa odběru vzorků. Celkový 
počet míst odběru vzorků PM2,5 a PM10 v členském státě podle oddílu 
A bodu 1) se neliší o více než o faktor 2 a počet míst odběru vzorků PM2,5 

v městském pozadí aglomerací a městských oblastí splňuje požadavky 
podle oddílu B přílohy V. 

2.   Bodové zdroje 

K posuzování znečištění v blízkosti bodových zdrojů se počet míst odběru vzorků pro 
stacionární měření vypočítá s přihlédnutím k úrovním emisí, pravděpodobnému 
prostorovému rozložení znečištění vnějšího ovzduší a potenciální expozici obyvatelstva. 

B. Minimální počet míst odběru vzorků pro stacionární měření k posouzení dodržování cíle 
snížení expozice PM2,5 pro ochranu lidského zdraví 

Pro aglomerace a další městské oblasti s počtem obyvatel vyšším než 100 000 se za 
tímto účelem provozuje jedno místo odběru vzorků na milion obyvatel. Tato místa odběru 
vzorků mohou být totožná s místy odběru vzorků podle oddílu A. 

C.Minimální počet míst odběru vzorků pro stacionární měření k posouzení dodržování 
kritických úrovní pro ochranu vegetace v jiných zónách, než jsou aglomerace 
 

Pokud maximální 
koncentrace 
překračují horní 
mez pro 
posuzování 

Pokud maximální 
koncentrace leží 
mezi horní a dolní 
mezí pro 
posuzování 

1 stanice na 
každých 
20 000  km2 

1 stanice na 
každých 
40 000  km2 

V případě ostrovních zón by se měl počet míst odběru vzorků pro stacionární měření 
vypočítat s přihlédnutím k pravděpodobnému prostorovému rozložení znečištění 
vnějšího ovzduší a potenciální expozici vegetace. 
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PŘÍLOHA VI 

Referenční metody posuzování koncentrací oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů 
dusíku, částic (PM10 a PM2,5), olova, benzenu, oxidu uhelnatého a ozonu 

A.   Referenční metody posuzování koncentrací oxidu siřičitého, oxidu dusičitého 
a oxidů dusíku, částic (PM10 a PM2,5), olova, benzenu, oxidu uhelnatého a ozonu 

1.   Referenční metoda měření oxidu siřičitého 

Referenční metoda měření oxidu siřičitého je popsána v normě EN 14212:2012 „Kvalita 
ovzduší – Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí“. 

2.   Referenční metoda měření oxidu dusičitého a oxidů dusíku 

Referenční metoda měření oxidu dusičitého a oxidů dusíku je popsána v normě 
EN14211:2012 „Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidů 
dusnatého chemiluminiscencí“. 

3.   Referenční metoda pro odběr vzorků a měření olova 

Referenční metoda pro odběr vzorků olova je popsána v bodě 4. Referenční metoda měření 
olova je popsána v normě EN 14902:2005 „Kvalita ovzduší – Normovaná metoda 
stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic“. 

4.   Referenční metoda pro odběr vzorků a měření PM10 

Referenční metoda odběru vzorků a měření PM10 je popsána v normě EN 12341:2014 
„Kvalita ovzduší – Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace 
frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5“. 

5.   Referenční metoda pro odběr vzorků a měření PM2,5 

Referenční metoda odběru vzorků a měření PM2,5 je popsána v normě EN 12341:2014 
„Kvalita ovzduší – Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace 
frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5“. 

6.   Referenční metoda pro odběr vzorků a měření benzenu 

Referenční metoda měření benzenu je popsána v částech 1, 2 a 3 normy EN 14662:2005 
„Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení benzenu“. 

7.   Referenční metoda měření oxidu uhelnatého 

Referenční metoda měření oxidu uhelnatého je popsána v normě EN 14626:2012 „Kvalita 
ovzduší – Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou 
spektrometrií“. 

8.   Referenční metoda měření ozonu 

Referenční metoda měření ozonu je popsána v publikaci EN 14625:2012 „Kvalita ovzduší 
— Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií“. 

B.   Prokázání rovnocennosti 

1.Členský stát může použít i jinou metodu, u níž může prokázat, že jí dosahuje 
rovnocenných výsledků jako metodami uvedenými v oddíle A, nebo v případě částic jinou 
metodu, u níž dotyčný členský stát může prokázat odpovídající vztah k referenční 
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metodě. V tomto případě se musí výsledky dosažené uvedenou metodou korigovat za 
účelem získání výsledků srovnatelných s těmi, kterých by se dosáhlo použitím referenční 
metody. 

2. Komise může členské státy požádat, aby připravily a předložily zprávu o prokázání 
rovnocennosti v souladu s odstavcem 1. 

3. Při posuzování přijatelnosti zprávy uvedené v odstavci 2 se Komise odvolá na své pokyny 
pro prokázání rovnocennosti (které budou zveřejněny). Pokud členské státy používají 
k přiblížení rovnocennosti dočasné faktory, musí být tyto faktory potvrzeny nebo 
pozměněny podle pokynů Komise. 

4.Členské státy zajistí, aby se v zájmu dosažení lepší srovnatelnosti údajů, kdykoli je třeba, 
uplatnila korekce i zpětně na údaje z minulých měření. 

C.   Standardizace 

U plynných znečišťujících látek musí být objem normován při teplotě 
293 K a atmosférickém tlaku 101,3 kPa. U částic a látek, které se mají v částicích 
analyzovat (např. olovo), se objem odběru vzorků vztahuje k vnějším podmínkám, jako 
jsou teplota a atmosférický tlak v den měření. 

E.   Vzájemné uznávání údajů 

Při prokazování, že zařízení splňuje provozní požadavky referenčních metod uvedených na 
seznamu v oddíle A této přílohy, příslušné orgány a subjekty určené podle článku 3 
přijímají zkušební protokoly vystavené v jiných členských státech za předpokladu, že 
zkušební laboratoře jsou akreditované podle příslušné harmonizované normy pro zkušební 
a kalibrační laboratoře. 

Detailní zkušební protokoly a všechny výsledky zkoušek jsou zpřístupněny dalším 
příslušným orgánům nebo jejich určeným subjektům. Zkušební protokoly musí prokázat, že 
zařízení splňuje všechny provozní požadavky včetně případů, kdy se některé místní 
podmínky nebo podmínky okolního prostředí v daném členském státě liší a jsou mimo 
rámec podmínek, pro které již zařízení bylo v jiném členském státě zkoušeno a typově 
schváleno. 

 

PŘÍLOHA VII 

CÍLOVÉ HODNOTY A DLOUHODOBÉ CÍLE PRO OZON 

A.   Definice a kritéria 

1.   Definice 

AOT40 (vyjádřeno v (μg/m3) · hodiny) je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi 
vyššími než 80 μg/m3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg/m3 za dané období při použití pouze 
hodinových hodnot měřených každý den mezi 8:00 a 20:00 hod. středoevropského času 
(SEČ). 

2.   Kritéria 

Při shromažďování údajů a výpočtech statistických parametrů se ke kontrole platnosti 
použijí tato kritéria: 
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Parametr Požadovaný podíl 
platných údajů 

Hodinové hodnoty 75 % (tj. 45 minut) 

8hodinové hodnoty 75 % hodnot (tj. 6 hodin) 

Maximální denní 
klouzavý 8hodinový 
průměr počítaný 
každou hodinu za 
dobu 8 hodin 

75 % klouzavých 
8hodinových průměrů 
počítaných každou 
hodinu (tj. 
18 8hodinových průměrů 
za den) 

AOT40 90 % hodinových hodnot 
za období určené pro 
výpočet hodnoty 
AOT40 (1) 

Roční průměr 75 % hodinových hodnot 
v letním (duben až září) 
a 75 % v zimním (leden 
až březen, říjen až 
prosinec) období 
samostatně 

Počet překročení 
a maximálních hodnot 
za měsíc 

90 % maximálních 
denních 8hodinových 
průměrných hodnot (27 
dostupných denních 
hodnot za měsíc) 
90 % hodinových hodnot 
mezi 8:00 a 20:00 hod. 
SEČ 

Počet překročení 
a maximálních hodnot 
za rok 

5 ze 6 měsíců v letním 
období (duben až září) 

V případě, že nejsou k dispozici všechny 
měřené údaje, se pro výpočet hodnot AOT40 
použije tento faktor: 

 

AOT40odhad = 
AOT40měření × 

celkový možný 
počet hodin (*) 

počet naměřených 
hodinových hodnot 

(*)  počet hodin v období v rámci definice 
AOT40 (tj. 8:00 až 20:00 hod. SEČ od 1. května 
do 31. července každého roku v případě ochrany 
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vegetace a od 1. dubna do 30. září každého roku 
v případě ochrany lesů). 

B.   Cílové hodnoty 

Cíl Doba 
průměrování 

Cílová hodnota Datum, do 
kterého je 
třeba 
dosáhnout 
cílové 
hodnoty (1) 

Ochrana 
lidského 
zdraví 

Maximální 
denní 
8hodinový 
průměr (2) 

120 μg/m3 nesmí 
být překročeno 
víckrát než 25 dní 
v kalendářním 
roce; 
průměrováno za 
tři roky (3) 

1. ledna 
2010 

Ochrana 
vegetace 

květen až 
červenec 

AOT40 (výpočet 
z hodinových 
hodnot) 
18 000  μg/m3 ·
h, průměrováno 
za pět let (3) 

1. ledna 
2010 

(1)   Dodržování cílových hodnot bude posuzováno od 
tohoto data. To znamená, že rok 2010 bude prvním 
rokem, z něhož se použijí údaje pro výpočet 
dodržování hodnot v následujících třech nebo 
případně pěti letech. 
(2)   Maximální denní 8hodinová průměrná 
koncentrace se stanoví posouzením 8hodinových 
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů 
a aktualizovaných každou hodinu. Každý takto 
vypočítaný 8hodinový průměr se přiřadí ke dni, ve 
kterém končí, tj. první časový úsek pro výpočet za 
kterýkoliv daný den bude doba od 17:00 hod. 
předchozího dne do 1:00 hod. daného dne; posledním 
časovým úsekem pro výpočet za kterýkoliv daný den 
bude doba od 16:00 do 24:00 hod. daného dne. 
(3)    

Pokud nelze stanovit tříleté nebo pětileté průměry na 
základě úplného a nepřetržitého souboru ročních 
údajů, jsou pro kontrolu dodržení cílových hodnot 
požadovány tyto minimální roční údaje: 

— v případě cílové hodnoty pro ochranu lidského 
zdraví: platné údaje za jeden rok, 
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— v případě cílové hodnoty pro ochranu vegetace: 
platné údaje za tři roky. 

C.   Dlouhodobé cíle 

Cíl Doba 
průměrování

Dlouhodobý 
cíl 

Datum, do 
kterého je 
třeba 
dosáhnout 
cílové 
hodnoty 

Ochrana 
lidského 
zdraví 

Maximální 
denní 
8hodinový 
průměr za 
kalendářní 
rok 

120 μg/m3 nestanoveno

Ochrana 
vegetace

květen až 
červenec 

AOT40, 
(výpočet 
z hodinových 
hodnot) 
6 000  μg/m3 ·
h 

nestanoveno

 

PŘÍLOHA VIII 

Kritéria pro klasifikaci a určování míst odběru vzorků pro posuzování koncentrací 
ozonu 

Pro stacionární měření se uplatní tato kritéria: 

A.   Rozmístění v makroměřítku 

Typ stanice Cíle měření Reprezentativnost (1)Kritéria pro rozmístění 
v makroměřítku 

Městská Ochrana lidského zdraví: 
posuzování expozice 
městského obyvatelstva 
ozonu, tj. v místech, kde 
jsou hustota obyvatel 
a koncentrace ozonu 
poměrně vysoké 
a reprezentativní pro 
expozici obyvatelstva 
obecně 

několik km2 Mimo vliv místních emisí, 
jako je doprava, benzinové 
čerpací stanice atd.; 
větraná místa, kde lze měřit 
dobře promíchané úrovně; 
místa, jako jsou obytné 
a obchodní oblasti měst, 
parky (stranou od stromů), 
velké ulice nebo náměstí 
s velmi malým nebo 
nulovým dopravním 
provozem, otevřené plochy 
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využívané pro školní, 
sportovní nebo rekreační 
zařízení. 

PředměstskáOchrana lidského zdraví 
a vegetace: 
posuzování expozice 
obyvatelstva a vegetace 
na okrajích aglomerace, 
v místech 
s pravděpodobně 
nejvyššími úrovněmi 
ozonu, jimž mohou být 
obyvatelstvo a vegetace 
přímo nebo nepřímo 
vystaveny 

několik desítek km2 V určité vzdálenosti od 
oblasti s maximálními 
emisemi, po hlavním směru 
(směrech) větru a za 
podmínek příznivých pro 
vytváření ozonu; 
v místech, kde jsou 
obyvatelstvo, citlivé plodiny 
nebo přírodní ekosystémy 
nacházející se na vnějším 
okraji aglomerace 
vystaveny vysokým 
úrovním ozonu; 
v případě potřeby se 
některé předměstské stanice 
také umístí proti směru 
větru od oblasti 
s maximálními emisemi, za 
účelem určení regionálních 
pozaďových úrovní, pokud 
jde o ozon. 

Venkovská Ochrana lidského zdraví 
a vegetace: 
posuzování expozice 
obyvatelstva, plodin 
a přírodních ekosystémů 
koncentracím ozonu 
v subregionálním měřítku 

Subregionální úrovně 
(několik stovek km2) 

Stanice mohou být umístěny 
v malých osadách nebo 
v oblastech s přírodními 
ekosystémy, lesy nebo 
plodinami; 
reprezentativní místa pro 
ozon mimo vliv 
bezprostředních lokálních 
emisí, jako jsou průmyslová 
zařízení a silnice; 
v otevřeném terénu, ale 
nikoli na vyšších horských 
vrcholech. 

Venkovské 
pozadí 

Ochrana vegetace 
a lidského zdraví: 
posuzování expozice 
plodin a přírodních 
ekosystémů, jakož 
i obyvatelstva, 
koncentracím ozonu 
v regionálním měřítku 

Regionální, celostátní, 
kontinentální úrovně 
(1 000 až 
10 000  km2) 

Stanice umístěné 
v oblastech s nižší hustotou 
obyvatelstva, například 
v oblastech s přírodními 
ekosystémy a lesy, ve 
vzdálenosti nejméně 20 km 
od městských 
a průmyslových oblastí 
a mimo dosah lokálních 
emisí; 
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je třeba se vyhnout místům 
s podmínkami pro lokálně 
zvýšený výskyt přízemní 
inverze a rovněž vyšším 
horským vrcholům; 
nedoporučují se pobřežní 
oblasti s výraznými 
každodenními větrnými 
cykly lokálního charakteru. 

(1)   Místa odběru vzorků by měla být pokud možno reprezentativní i pro podobné lokality, 
které neleží v jejich bezprostřední blízkosti. 

V případě venkovských stanic a venkovských pozaďových stanic se umístění případně 
koordinuje s požadavky na monitorování podle nařízení Komise (ES) č. 1737/2006 ze dne 
7. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 2152/2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve 
Společenství ( 2 ). 

B.   Rozmístění v mikroměřítku 

Pokud je to možné, dodržuje se postup pro rozmístění v mikroměřítku podle oddílu 
C přílohy III a zajistí se, aby vstupní sonda byla umístěna v dostatečné vzdálenosti od 
zdrojů, jako jsou vysoké pece a komíny spaloven, a více než 10 m od nejbližší silnice, 
přičemž tato vzdálenost roste úměrně intenzitě dopravního provozu. 

C.   Dokumentace a přezkoumání výběru míst 

Použijí se postupy podle oddílu D přílohy III, přičemž se uplatní řádný přezkum 
a interpretace naměřených údajů v souvislosti s meteorologickými a fotochemickými 
procesy, které ovlivňují koncentrace ozonu měřené na dotyčných místech. 

 

PŘÍLOHA IX 

Kritéria pro stanovení minimálního počtu míst odběru vzorků 

A.   Minimální počet míst odběru vzorků pro stacionární kontinuální měření 
koncentrací ozonu 

Minimální počet míst odběru vzorků pro stacionární kontinuální měření pro posouzení 
dodržování cílových hodnot, dlouhodobých cílů a informativních a varovných prahových 
hodnot v případech, kdy je toto měření jediným zdrojem informací. 

 

Počet 
obyvatel 
(× 1 000 
) 

Aglomerace (1)Jiné 
zóny (1) 

Venkovské pozadí 

< 250   1 1 
stanice/50 000  km2 jako 

< 500 1 2 
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< 1 000 2 2 průměrná hustota pro 
všechny zóny na území 
státu (2) < 1 500 3 3 

< 2 000 3 4 

< 2 750 4 5 

< 3 750 5 6 

> 3 750 Jedna další 
stanice na 
každé 2 miliony 
obyvatel 

Jedna 
další 
stanice 
na 
každé 2 
miliony 
obyvatel

(1)   Alespoň jedna stanice v oblastech, kde může dojít 
k expozici obyvatelstva nejvyšším koncentracím ozonu. 
V aglomeracích je nejméně 50 % stanic umístěno 
v předměstských oblastech. 
(2)   Pro členitý terén se doporučuje 1 stanice na 
25 000  km2. 

B.   Minimální počet míst odběru vzorků pro stacionární měření v případě zón 
a aglomerací splňujících dlouhodobé cíle 

Počet míst odběru vzorků u ozonu musí být, v kombinaci s dalšími prostředky doplňkového 
posuzování, jako jsou modelové výpočty kvality ovzduší a souběžná měření koncentrace 
oxidu dusičitého, dostatečný pro hodnocení trendu znečištění ovzduší ozonem a pro 
kontrolu plnění dlouhodobých cílů. Počet stanic umístěných v aglomeracích a ostatních 
zónách může být snížen na jednu třetinu počtu stanoveného v oddíle A. Pokud jsou 
informace ze stacionárních měřicích stanic jediným zdrojem informací, musí být v provozu 
nejméně jedna monitorovací stanice. Pokud v zónách, v nichž se používá doplňkové 
posuzování, není v důsledku toho žádná stanice, zajišťuje se náležité posuzování 
koncentrací ozonu z hlediska dlouhodobých cílů prostřednictvím koordinace s počtem 
stanic v sousedních zónách. Počet venkovských pozaďových stanic je 1 stanice na 
100 000  km2. 

 

PŘÍLOHA X 

MĚŘENÍ PREKURZORŮ OZONU 

A.   Cíle 

Hlavními cíli těchto měření je analýza veškerých trendů týkajících se prekurzorů ozonu, 
kontrola účinnosti strategií snižování emisí, kontrola důslednosti emisních inventur 
a pomoc při přiřazování zdrojů emisí k jednotlivým koncentracím sledovaných 
znečišťujících látek. 
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Dalším cílem je prohloubení znalostí, pokud jde o procesy tvorby ozonu a rozptylu 
prekurzorů, jakož i uplatnění fotochemických modelů. 

B.   Látky 

Měření koncentrace prekurzorů ozonu musí zahrnovat přinejmenším oxidy dusíku (NO 
a NO2) a příslušné těkavé organické sloučeniny (VOC). Seznam těkavých organických 
sloučenin, jejichž měření se doporučuje, je uveden níže: 
 

  1-buten isopren ethylbenzen 

ethan trans-2-
buten 

n-
hexan 

m + p-xylen 

ethylen cis-2-
buten 

i-hexan o-xylen 

acetylen 1,3-
butadien 

n-
heptan 

1,2,4-
trimethylbenzen 

propan n-
pentan 

n-oktan 1,2,3-
trimethylbenzen 

propen i-pentan i-oktan 1,3,5-
trimethylbenzen 

n-butan 1-penten benzen formaldehyd 

i-butan 2-
penten 

toluen nemethanové 
uhlovodíky –
celkem 

C.   Rozmístění 

Měření se provádějí zejména v městských nebo předměstských oblastech v kterémkoli 
monitorovacím místě určeném v souladu s požadavky této směrnice a v místech 
považovaných za vhodná s ohledem na cíle sledování uvedené v oddíle A. 

 

PŘÍLOHA XI 

MEZNÍ HODNOTY PRO OCHRANU LIDSKÉHO ZDRAVÍ 

A.   Kritéria 

Aniž je dotčena příloha I, použijí se při shromažďování údajů a při výpočtech statistických 
parametrů ke kontrole platnosti tato kritéria: 
 

Parametr Požadovaný podíl 
platných údajů 

Hodinové 
hodnoty 

75 % (tj. 45 minut) 
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8hodinové 
hodnoty 

75 % hodnot (tj. 
6 hodin) 

Maximální 
denní 
8hodinový 
průměr 

75 % klouzavých 
8hodinových průměrů 
počítaných každou 
hodinu (tj. 
18 8hodinových 
průměrů za den) 

24hodinové 
hodnoty 

75 % hodinových 
průměrů (tj. nejméně 
18 hodinových hodnot) 

Roční 
průměr 

90 % (1) hodinových 
hodnot nebo (pokud 
nejsou k dispozici) 
24hodinových hodnot 
za rok 

(1)   Požadavek na výpočet ročního 
průměru nezahrnuje ztráty údajů 
v důsledku pravidelných kalibrací 
nebo běžné údržby přístrojové 
techniky. 

B.   Mezní hodnoty 

Doba 
průměrování 

Mezní 
hodnota 

Mez tolerance Datum, do 
kterého je 
třeba 
dosáhnout 
mezní 
hodnoty 

Oxid siřičitý 

1 hodina 350 μg/m3, 
nesmí být 
překročeno 
častěji než 
24krát 
v kalendářním 
roce 

150 μg/m3 (43 %) — (1) 

1 den 125 μg/m3, 
nesmí být 
překročeno 
častěji než 
3krát 
v kalendářním 
roce 

Žádná — (1) 

Oxid dusičitý 
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1 hodina 200 μg/m3, 
nesmí být 
překročeno 
častěji než 
18krát 
v kalendářním 
roce 

50 % dne 
19. července 1999, 
snížení dne 
1. ledna 2001 
a poté každých 12 
měsíců o stejné 
roční procento až 
na 0 % dne 
1. ledna 2010 

1. ledna 2010 

Kalendářní 
rok 

40 μg/m3 50 % dne 
19. července 1999, 
snížení dne 
1. ledna 2001 
a poté každých 12 
měsíců o stejné 
roční procento až 
na 0 % dne 
1. ledna 2010 

1. ledna 2010 

Benzen 

Kalendářní 
rok 

5 μg/m3 5 μg/m3 (100 %) 
dne 
13. prosince 2000, 
snížení dne 
1. ledna 2006 
a poté každých 12 
měsíců 
o 1 μg/m3 až na 0 % 
dne 1. ledna 2010 

1. ledna 2010 

Oxid uhelnatý 

Maximální 
denní 
8hodinový 
průměr (2) 

10 mg/m3 60 % — (1) 

Olovo 

Kalendářní 
rok 

0,5 μg/m3 (3) 100 % — (3) 

PM10 

1 den 50 μg/m3, 
nesmí být 
překročeno 
častěji než 
35krát 
v kalendářním 
roce 

50 % — (1) 
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Kalendářní 
rok 

40 μg/m3 20 % — (1) 

(1)   V platnosti již od 1. ledna 2005. 
(2)   Maximální denní 8hodinová průměrná koncentrace se 
stanoví posouzením 8hodinových klouzavých průměrů 
počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou 
hodinu. Každý takto vypočítaný 8hodinový průměr se přiřadí ke 
dni, ve kterém končí, tj. první časový úsek pro výpočet za 
kterýkoliv daný den bude doba od 17:00 hod. předchozího dne 
do 1:00 hod. daného dne; posledním časovým úsekem pro 
výpočet za kterýkoliv daný den bude doba od 16:00 do 
24:00 hod. daného dne. 
(3)   V platnosti již od 1. ledna 2005. Mezní hodnota, jíž je třeba 
dosáhnout do 1. ledna 2010 v bezprostřední blízkosti 
specifických průmyslových zdrojů nacházejících se v lokalitách 
znečišťovaných po desetiletí průmyslovou činností. V těchto 
případech bude mezní hodnota do 1. ledna 2010 1,0 μg/m3. 
Oblast, ve které platí vyšší mezní hodnoty, se nesmí 
rozprostírat do vzdálenosti větší než 1 000  m od těchto 
specifických zdrojů. 

 

PŘÍLOHA XII 

INFORMATIVNÍ A VAROVNÉ PRAHOVÉ HODNOTY 

A.   Varovné prahové hodnoty pro jiné znečišťující látky než ozon 

Měří se tři po sobě následující hodiny na místech, která jsou reprezentativní pro kvalitu 
ovzduší v oblasti minimálně 100 km2 nebo v celé zóně nebo aglomeraci podle toho, která 
plocha je menší. 

 

Znečišťující 
látka 

Varovná prahová 
hodnota 

Oxid siřičitý 500 μg/m3 

Oxid dusičitý 400 μg/m3 

B.   Informativní a varovné prahové hodnoty pro ozon 

Účel Doba 
průměrování 

Prahová 
hodnota 

Informace 1 hodina 180 μg/m3 

Varování 1 hodina (1) 240 μg/m3 

(1)   Pro provádění článku 24 se 
překročení prahové hodnoty měří 
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nebo předpovídá pro tři po sobě 
následující hodiny. 

 

PŘÍLOHA XIII 

KRITICKÉ ÚROVNĚ PRO OCHRANU VEGETACE 

 

Doba 
průměrování

Kritická 
úroveň 

Mez 
tolerance

Oxid siřičitý 

Kalendářní 
rok a zimní 
období (od 
1. října do 
31. března) 

20 μg/m3 Žádná 

Oxidy dusíku 

Kalendářní 
rok 

30 μg/m3 NOxŽádná 

 

PŘÍLOHA XIV 

CELOSTÁTNÍ CÍL SNÍŽENÍ EXPOZICE, CÍLOVÁ HODNOTA A MEZNÍ HODNOTA PRO PM2,5 

A.   Průměrný ukazatel expozice 

Průměrný ukazatel expozice vyjádřený v μg/m3 je založen na měřeních v městských 
pozaďových lokalitách v zónách a aglomeracích po celém území členského státu. Měl by 
být posuzován jako klouzavá průměrná roční koncentrace za tři kalendářní roky vypočítaná 
ze všech míst odběru vzorků zřízených podle oddílu B přílohy V. Průměrný ukazatel 
expozice pro referenční rok 2010 bude průměrná koncentrace za roky 2008, 2009 a 2010. 

Pokud však členské státy nebudou mít k dispozici údaje za rok 2008, použijí průměrnou 
koncentraci z let 2009 a 2010 nebo průměrnou koncentraci z let 2009, 2010 a 2011. 
Členské státy využívající těchto možností oznámí své rozhodnutí Komisi do 11. září 2008. 

Průměrný ukazatel expozice pro rok 2020 bude klouzavá průměrná koncentrace za tři roky 
vypočítaná ze všech těchto míst odběru vzorků za roky 2018, 2019 a 2020. Průměrný 
ukazatel expozice se používá pro ověření toho, zda je plněn celostátní cíl snížení expozice. 

Průměrný ukazatel expozice pro rok 2015 bude klouzavá průměrná koncentrace za tři roky 
vypočítaná ze všech těchto míst odběru vzorků za roky 2013, 2014 a 2015. Průměrný 
ukazatel expozice se používá pro ověření toho, zda byla dosažena maximální expoziční 
koncentrace. 
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B.   Celostátní cíl snížení expozice 

Cíl snížení expozice 
vzhledem 
k průměrnému ukazateli 
expozice pro rok 2010 

Rok, do 
kterého je 
třeba 
dosáhnout 
cíle snížení 
expozice 

Výchozí 
koncentrace 
v μg/m3 

Cíl snížení 
v procentech 

2020 

< 8,5 = 8,5 0 % 

> 8,5 – < 13 10 % 

= 13 – < 18 15 % 

= 18 – < 22 20 % 

≥ 22 Veškerá 
vhodná 
opatření pro 
dosažení 
18 μg/m3 

Pokud je průměrný ukazatel expozice v referenčním roce 8,5 μg/m3 nebo nižší, bude se cíl 
snížení expozice rovnat nule. Cíl snížení se rovná nule rovněž v případech, kdy průměrný 
ukazatel expozice dosáhne v kterémkoliv okamžiku během období od roku 2010 do roku 
2020 úrovně 8,5 μg/m3 a drží se na této úrovni nebo pod ní. 

C.   Maximální expoziční koncentrace 

Maximální 
expoziční 
koncentrace 

Rok do kterého je 
třeba dosáhnout 
maximální 
expoziční 
koncentrace 

20 μg/m3 2015 

D.   Cílová hodnota 

Doba 
průměrování 

Cílová 
hodnota 

Datum, do 
kterého je 
třeba 
dosáhnout 
cílové 
hodnoty 

Kalendářní 
rok 

25 μg/m3 1. ledna 2010 
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E.   Mezní hodnota 

Doba 
průměrování 

Mezní 
hodnota 

Mez 
tolerance 

Datum, do 
kterého je 
třeba 
dosáhnout 
mezní 
hodnoty 

1. FÁZE 

Kalendářní 
rok 

25 μg/m3 20 % 
k 11. červnu 
2008, snížení 
následujícího 
1. ledna 
a poté 
každých 12 
měsíců 
o stejné roční 
procento až 
na 0 % dne 
1. ledna 2015 

1. ledna 2015 

2. FÁZE (1) 

Kalendářní 
rok 

20 μg/m3   1. ledna 2020 

(1)   V roce 2013 Komise přezkoumá orientační mezní 
hodnotu s ohledem na nové poznatky o dopadech na 
zdraví a životní prostředí, technickou proveditelnost 
a zkušenosti členských států s cílovou hodnotou. 

 

PŘÍLOHA XV 

Informace, které je třeba zahrnout do místních, regionálních nebo národních plánů 
kvality ovzduší pro zlepšování kvality vnějšího ovzduší 

A.   Informace, které mají být poskytovány podle článku 23 (plány kvality ovzduší) 

1.   Místo nadměrného znečištění 

a) region; 

b) město (mapa); 

c) měřicí stanice (mapa, zeměpisné souřadnice). 

2.   Obecné informace 

a) typ zóny (město, průmyslová nebo venkovská oblast); 
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b) odhadovaná znečištěná plocha (km2) a odhadovaný počet obyvatel vystavených 
znečištění; 

c) užitečné klimatické údaje; 

d) důležité topografické údaje; 

e) dostatečné informace o charakteru cílů, které v zóně vyžadují ochranu. 

3.   Příslušné orgány 

Jména a adresy osob pověřených vypracováním a prováděním plánů pro zlepšování. 

4.   Povaha a posuzování znečištění: 

a) koncentrace naměřené v předcházejících letech (před provedením opatření ke zlepšení); 

b) koncentrace naměřené od zahájení projektu; 

c) metody použité pro posuzování. 

5.   Původ znečištění 

a) seznam hlavních zdrojů emisí způsobujících znečištění (mapa); 

b) celkové množství emisí z těchto zdrojů (tuny/rok); 

c) informace o znečištění pocházejícím z jiných oblastí. 

6.   Rozbor situace 

a) podrobnosti o faktorech, které vedly k překročení (například přenos včetně 
přeshraničního přenosu, vznik sekundárních znečišťujících látek v atmosféře); 

b) podrobnosti o možných opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší. 

7.   Podrobnosti o opatřeních nebo projektech pro zlepšování, které existovaly před 
11. červnem 2008, tj.: 

a) místní, regionální, celostátní, mezinárodní opatření; 

b) zjištěné účinky těchto opatření. 

8.   Podrobnosti o opatřeních nebo projektech přijatých za účelem snížení znečištění 
po vstupu této směrnice v platnost: 

a) seznam a popis všech opatření stanovených v projektu; 

b) časový plán provádění; 

c) očekávané zlepšení kvality ovzduší a předpokládaná doba potřebná k dosažení 
uvedených cílů. 

9.   Podrobnosti o plánovaných nebo dlouhodobě zkoumaných opatřeních nebo 
projektech. 

10.   Seznam publikací, dokumentů, prací atd., které doplňují informace požadované 
podle této přílohy. 

B.   Informace, které mají být poskytovány podle čl. 22 odst. 1 
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1. Všechny informace stanovené v oddíle A. 

2. Informace o stavu provádění těchto směrnic: 
1. směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových 
vozidel ( 3 ); 

2. směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 
o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování 
benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím ( 4 ); 

3. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 
o integrované prevenci a omezování znečištění ( 5 ); 

4. směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím 
plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro 
nesilniční pojízdné stroje ( 6 ); 

5. směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 
benzinu a motorové nafty ( 7 ); 

6. směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých 
organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých 
činnostech a v některých zařízeních ( 8 ); 

7.směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých 
kapalných palivech ( 9 ); 

8. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 
o spalování odpadů ( 10 ); 

9. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení 
emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení; 

10. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 
o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší; 

11. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 
o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání 
organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru 
vozidel ( 11 ); 

12. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, 
kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech ( 12 ); 

13. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím 
plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel 
a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných 
zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem ( 13 ); 
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14. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách ( 14 ). 

  

3.   Informace o všech opatřeních ke snížení znečištění ovzduší, která byla vzata v úvahu 
na příslušné místní, regionální nebo celostátní úrovni k provádění ve spojení s dosažením 
cílů kvality ovzduší, a to i 
a) snížení emisí ze stacionárních zdrojů zajištěním toho, aby malé a střední stacionární 
spalovací zdroje (včetně zařízení na spalování biomasy) byly vybaveny zařízením na 
kontrolu emisí nebo nahrazeny; 

b) snížení emisí z vozidel prostřednictvím zpětného vybavování vozidel zařízením na 
kontrolu emisí. Je třeba zvážit využití ekonomických podnětů k urychlení provedení 
tohoto opatření; 

c) zadávání veřejných zakázek veřejnými orgány, v souladu s příručkou o zadávání 
veřejných zakázek v oblasti životního prostředí, na silniční vozidla, paliva a spalovací 
zařízení s cílem snižovat emise, včetně nákupu 

— nových vozidel, včetně nízkoemisních vozidel, 

— přepravních služeb, které používají vozidla způsobující menší znečištění, 

— nízkoemisních stacionárních spalovacích zdrojů, 

— nízkoemisních paliv pro stacionární a mobilní zdroje; 

d) opatření k omezování emisí z dopravy prostřednictvím plánování a řízení dopravy 
(a to i zpoplatněním nadměrného dopravního zatížení, rozdílných parkovacích poplatků 
nebo jiných ekonomických podnětů; vytvořením „nízkoemisních zón“); 

e) opatření na podporu přechodu k méně znečišťujícím způsobům dopravy; 

f) zajištění toho, aby se v malých, středních a velkých stacionárních zdrojích 
a v mobilních zdrojích používala nízkoemisní paliva; 

g) opatření ke snížení znečišťování ovzduší prostřednictvím systému povolení podle 
směrnice 2008/1/ES, národních plánů podle směrnice 2001/80/ES a používáním 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně, poplatky nebo obchodování s emisemi; 

h) případně opatření k ochraně zdraví dětí nebo jiných citlivých skupin. 

 

PŘÍLOHA XVI 

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 

1. Členské státy zajistí, aby byly veřejnosti pravidelně zpřístupňovány aktuální informace 
o koncentracích znečišťujících látek, na které se vztahuje tato směrnice, ve vnějším 
ovzduší. 
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2.  Poskytnuté koncentrace ve vnějším ovzduší se uvádějí jako průměrné hodnoty na 
základě příslušné doby průměrování podle přílohy VII a příloh XI až XIV. Tyto informace 
zahrnují přinejmenším všechny úrovně překračující cíle kvality ovzduší, včetně mezních 
hodnot, cílových hodnot, varovných prahových hodnot, informativních prahových 
hodnot nebo dlouhodobých cílů u regulovaných znečišťujících látek. Musí také obsahovat 
stručné posouzení, pokud jde o cíle kvality ovzduší, a příslušné informace o účincích na 
zdraví nebo případně na vegetaci. 

3.  Informace o koncentracích oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, částic (alespoň PM10), 
ozonu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší se aktualizují přinejmenším každý den, 
a je-li to možné, každou hodinu. Informace o koncentracích olova a benzenu ve vnějším 
ovzduší, uváděné jako průměrné hodnoty za posledních dvanáct měsíců, se aktualizují 
jednou za tři měsíce, a je-li to možné, každý měsíc. 

4. Členské státy zajistí, aby byly veřejnosti včas zpřístupňovány informace o současných 
nebo předpokládaných překročeních varovných prahových hodnot a všech 
informativních prahových hodnot. Poskytované podrobnosti obsahují přinejmenším tyto 
informace: 
a) informace o zjištěném překročení (zjištěných překročeních): 

— lokalita nebo oblast překročení, 

— druh překročené prahové hodnoty (informativní nebo varovná), 

— začátek a doba trvání daného překročení, 

— nejvyšší hodinová koncentrace a v případě ozonu navíc i nejvyšší 8hodinový průměr; 

b) předpověď pro následující odpoledne/den (dny): 

— zeměpisná oblast, v níž se očekává překročení informativní nebo varovné prahové 
hodnoty, 

— očekávané změny znečištění (zlepšení, stabilizace nebo zhoršení) a důvody těchto 
změn; 

c) informace o druhu zasaženého obyvatelstva, možné účinky na zdraví a doporučené 
chování: 

— informace o ohrožených skupinách obyvatelstva, 

— popis pravděpodobných příznaků, 

— doporučená preventivní opatření, která mají dotyční obyvatelé učinit, 

— kde nalézt další informace; 

d) informace o preventivních opatřeních ke snížení znečištění nebo expozice tomuto 
znečištění: označení odvětví, která představují hlavní zdroje; doporučená opatření ke 
snížení emisí; 

e) v případě předpokládaných překročení přijmou členské státy opatření, která zajistí, 
aby se tyto podrobnosti poskytovaly v nejvyšší možné míře. 
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PŘÍLOHA XVII 

SROVNÁVACÍ TABULKA 

Tato směrnice Směrnice 
96/62/ES 

Směrnice 
1999/30/ES 

Směrnice 
2000/69/ES 

Směrnice 
2002/3/ES 

Článek 1 Článek 1 Článek 1 Článek 1 Článek 1 

Čl. 2 body 1 až 5Čl. 2 
body 1 až 
5 

— — — 

Čl. 2 body 6 a 7 — — — — 

Čl. 2 bod 8 Čl. 2 
bod 8 

Čl. 2 bod 7 — — 

Čl. 2 bod 9 Čl. 2 
bod 6 

— — Čl. 2 bod 9 

Čl. 2 bod 10 Čl. 2 
bod 7 

Čl. 2 bod 6 — Čl. 2 bod 11 

Čl. 2 bod 11 — — — Čl. 2 bod 12 

Čl. 2 body 12 
a 13 

— Čl. 2 body 13 a 14 Čl. 2 písm. a) 
a b) 

— 

Čl. 2 bod 14 — — — Čl. 2 bod 10 

Čl. 2 body 15 
a 16 

Čl. 2 
body 9 
a 10 

Čl. 2 body 8 a 9 — Čl. 2 body 7 
a 8 

Čl. 2 body 17 
a 18 

— Čl. 2 body 11 a 12 — — 

Čl. 2 body 19, 
20, 21, 22 a 23 

— — — — 

Čl. 2 bod 24 — Čl. 2 bod 10 — — 

Čl. 2 body. 25 
a 26 

Čl. 6 
odst. 5 

— — — 

Čl. 2 bod 27 — — — Čl. 2 bod 13 

Čl. 2 bod 28 — — — Čl. 2 bod 3 

Čl. 3 s výjimkou 
odst. 1 písm. f) 

Článek 3 — — — 

Čl. 3 odst. 1 
písm. f) 

— — — — 
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Článek 4 Čl. 2 
bod 9 
a 10, čl. 6 
odst. 1 

— — — 

Článek 5 — Čl. 7 odst. 1 Čl. 5 odst. 1 — 

Čl. 6 odst. 1 až 4Čl. 6 
odst. 1 až 
4 

— — — 

Čl. 6 odst. 5 — — — — 

Článek 7 — Čl. 7 odst. 2 a 3 se 
změnami 

Čl. 5 odst. 2 
a 3 se 
změnami 

— 

Článek 8 — Čl. 7 odst. 5 Čl. 5 odst. 5 — 

Článek 9 — — — Čl. 9 odst. 1 
první a druhý 
pododstavec 

Článek 10 — — — Čl. 9 odst. 1 
až 3 se 
změnami 

Čl. 11 odst. 1 — — — Čl. 9 odst. 4 

Čl. 11 odst. 2 — — — — 

Článek 12 Článek 9 — — — 

Čl. 13 odst. 1 — Čl. 3 odst. 1, čl. 4 
odst. 1, čl. 5 odst. 1 
a článek 6 

Čl. 3 odst. 1 
a článek 4 

— 

Čl. 13 odst. 2 — Čl. 3 odst. 2 a čl. 4 
odst. 2 

— — 

Čl. 13 odst. 3 — Čl. 5 odst. 5 — — 

Článek 14 — Čl. 3 odst. 1 a čl. 4 
odst. 1 se změnami

— — 

Článek 15 — — — — 

Článek 16 — — — — 

Čl. 17 odst. 1 — — — Čl. 3 odst. 1 
a čl. 4 odst. 1 

Čl. 17 odst. 2 — — — Čl. 3 odst. 2 
a 3 

Čl. 17 odst. 3 — — — Čl. 4 odst. 2 

Článek 18 — — — Článek 5 
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Článek 19 Článek 10 
se 
změnami 

Čl. 8 odst. 3 — Článek 6 se 
změnami 

Článek 20 — Čl. 3 odst. 4 a čl. 5 
odst. 4 se změnami

— — 

Článek 21 — — — — 

Článek 22 — — — — 

Článek 23 Čl. 8 
odst. 1 až 
4 se 
změnami 

— — — 

Článek 24 Čl. 7 
odst. 3 se 
změnami 

— — Článek 7 se 
změnami 

Článek 25 Čl. 8 
odst. 5 se 
změnami 

— — Článek 8 se 
změnami 

Článek 26 — Článek 8 se 
změnami 

Článek 7 se 
změnami 

Článek 6 se 
změnami 

Článek 27 Článek 11 
se 
změnami 

Čl. 5 odst. 2 druhý 
pododstavec 

— Článek 10 se 
změnami 

Čl. 28 odst. 1 Čl. 12 
odst. 1 se 
změnami 

— — — 

Čl. 28 odst. 2 Článek 11 
se 
změnami 

— — — 

Čl. 28 odst. 3 — — — — 

Čl. 28 odst. 4 — Příloha IX se 
změnami 

— — 

Článek 29 Čl. 12 
odst. 2 

— — — 

Článek 30 — Článek 11 Článek 9 Článek 14 

Článek 31 — — — — 

Článek 32 — — — — 

Článek 33 Článek 13 Článek 12 Článek 10 Článek 15 

Článek 34 Článek 14 Článek 13 Článek 11 Článek 17 

Článek 35 Článek 15 Článek 14 Článek 12 Článek 18 
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Příloha I — Příloha VIII se 
změnami 

Příloha VI Příloha VII 

Příloha II — Příloha V se 
změnami 

Příloha III — 

Příloha III — Příloha VI Příloha IV — 

Příloha IV — — — — 

Příloha V — Příloha VII se 
změnami 

Příloha V — 

Příloha VI — Příloha IX se 
změnami 

Příloha VII Příloha VIII 

Příloha VII — — — Příloha I, 
příloha III 
oddíl II 

Příloha VIII — — — Příloha IV 

Příloha IX — — — Příloha V 

Příloha X — — — Příloha VI 

Příloha XI — Příloha I oddíl I, 
příloha II 
oddíl I a příloha III 
(se změnami); 
příloha IV 
(nezměněna) 

Příloha I, 
příloha II 

— 

Příloha XII — Příloha I oddíl II, 
příloha II oddíl II 

— Příloha II 
oddíl I 

Příloha XIII — Příloha I oddíl I, 
příloha II oddíl I 

— — 

Příloha XIV — — — — 

Příloha XV oddíl 
A 

Příloha IV — — — 

Příloha XV oddíl 
B 

— — — — 

Příloha XVI — Článek 8 Článek 7 Článek 6 se 
změnami 

 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 

Komise bere na vědomí znění směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a o čistším ovzduší pro 
Evropu přijaté Radou a Evropským parlamentem. Komise zejména bere na vědomí 
význam, jaký Evropský parlament a členské státy v čl. 22 odst. 4 a bodu odůvodnění 16 
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uvedené směrnice přikládají opatřením Společenství ke snížení emisí látek znečišťujících 
ovzduší u zdroje. 

Komise uznává potřebu omezit emise škodlivých látek znečišťujících ovzduší, má-li být 
dosaženo významného pokroku v úsilí o naplnění cílů stanovených v šestém akčním 
programu pro životní prostředí. Sdělení Komise o tematické strategii o znečišťování ovzduší 
stanoví značný počet možných opatření Společenství. S ohledem na tato a další opatření 
bylo od přijetí strategie dosaženo významného pokroku: 

 
— Rada a Parlament již přijaly nové právní předpisy omezující emise výfukových plynů 
z lehkých užitkových vozidel, 

— Komise přijala návrh na nové právní předpisy ke zvýšení účinnosti právních předpisů 
Společenství o průmyslových emisích včetně intenzivních zemědělských zařízení a opatření 
k omezení zdrojů průmyslového spalování menšího rozsahu, 

— Komise přijala návrh na nové právní předpisy omezující emise výfukových plynů 
z motorů v těžkých nákladních vozidlech, 

— v roce 2008 se Komise chystá návrhy nových právních předpisů, které 

— dále sníží vnitrostátní emise hlavních znečišťujících látek povolené členským státům, 

— sníží emise související s čerpáním pohonných látek u čerpacích stanic vozidly 
s benzínovým motorem, 

— budou se zabývat obsahem síry v palivech, včetně lodních paliv, 

— probíhají rovněž přípravné práce, jejichž úkolem je prozkoumat možnost, jak 

— s ohledem na životní prostředí zlepšit konstrukci a omezit emise domácích kotlů 
a ohřívačů vody, 

— snížit obsah rozpouštědel v barvách, lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel, 

— snížit emise výfukových plynů nesilničních pojízdných strojů, a v co největší míře tak 
využít výhod nižšího obsahu síry v pohonných látkách pro nesilniční pojízdné stroje, který 
již Komise navrhla, 

— Komise také dále pokračuje v prosazování významného snížení emisí z lodí v rámci 
Mezinárodní námořní organizace (IMO); je odhodlána předložit návrhy opatření 
Společenství, pokud IMO v roce 2008 nepředloží očekávané dostatečně ambiciózní návrhy. 

Komise však usiluje o dosažení cílů iniciativy zaměřené na zlepšování právních předpisů 
a naplnění potřeby podložit návrhy celkovým posouzením dopadů a výhod. V tomto ohledu 
a v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství bude Komise pokračovat 
v hodnocení nezbytnosti předkládání nových legislativních návrhů, vyhrazuje si však právo 
rozhodnout, zda a kdy bude vhodné takový návrh předložit. 

PROHLÁŠENÍ NIZOZEMSKA 

Nizozemsko vždy podporovalo rozvoj ambiciózní a účinné evropské politiky v oblasti kvality 
vnějšího ovzduší a bude v tom pokračovat i v budoucnu. Vítá proto kompromis dohodnutý 
Radou a Evropským parlamentem a blahopřeje Evropskému parlamentu, Komisi 
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a předsednictví k dosaženému výsledku. Nová směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší 
znamená významný pokrok jak pro životní prostředí, tak pro veřejné zdraví. 

Jak Nizozemsko již zdůraznilo při vypracovávání společného postoje, kvalita vnějšího 
ovzduší v Nizozemsku je silně ovlivňována přeshraničními vlivy, a proto bude těžit 
z provádění účinného evropského přístupu. Hlavní obavou Nizozemska bylo, aby směrnice 
stanovila vyrovnaný soubor opatření na evropské a vnitrostátní úrovni, jakož i reálné lhůty 
pro splnění stanovených norem. Pouze za těchto podmínek mohou členské státy dosáhnout 
ambicózních cílů, jež byly stanoveny. 

Nizozemsko s potěšením vítá prohlášení, v němž Komise uvádí, že opatření na úrovni 
Společenství navrhne včas. Aby mohly být normy obecně a včas splněny, je vhodné 
stanovit příslušné obecné směry Společenství v oblasti zdrojů energie. V tomto ohledu by 
Nizozemsko rádo poukázalo na nedostatek údajů týkajících se emisí a koncentrací 
PM2,5 a zejména na nejistotu, která v této oblasti panuje. Je samozřejmé, že Nizozemsko 
udělá vše, co bude moci, aby rychle splňovalo normy stanovené ve směrnici. S ohledem na 
současný stav znalostí se zdá možné celkově dosáhnout uvedeného cíle. Cílem národního 
plánu spolupráce v oblasti kvality ovzduší (Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), 
který Nizozemsko v právě vypracovává, je zajistit, aby byly tyto normy splněny včas i tam, 
kde jsou ještě překračovány. 

Nizozemsko vítá fakt, že Rada a Evropský parlament ukončily včas své druhé čtení, takže 
směrnice může vstoupit v platnost počátkem roku 2008. To je zásadní pro náš vlastní 
národní program, jakož i pro opatření v zemích, s nimiž sousedíme. Nizozemsko bude 
usilovně pracovat, aby zajistilo, že národní program spolupráce a všechna místní 
a regionální opatření jsou dostatečná ke splnění evropských norem. 
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Written answer E-002469-19  

 

Answer given by Ms Bieńkowska  

on behalf of the European Commission 

(10.10.2019)  

Subject:  Banning the import and sale of new diesel and petrol cars as from 2030  

Question 

In a letter to the Danish Parliament’s European Affairs Committee, the Commissioner for 
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Elżbieta Bieńkowska, stated that any 
ban introduced by Denmark on the import and sale of new diesel and petrol cars as from 
2030 would be in breach of EU type-approval rules (2007/45/EC). 

Will the Commission amend the legislation so as to make such a ban possible? 

 

Answer 

The Commission is strongly committed to support the accelerating shift to clean and 
sustainable mobility to improve air quality and contribute to the EU's climate objectives 
under the Paris Agreement. The Commission is equally committed to upholding Single 
Market rules to the benefit of EU industry and consumers.  

With a view to reducing urban air pollution, Member States have the possibility to restrict 
access of cars with diesel and petrol engines (i.e. combustion engines) to urban centres 
based on EU emission legislation criteria.  

The Commission notes that, apart from Denmark, several other Member States, notably 
France, Spain, the United Kingdom, the Netherlands and Ireland recently announced similar 
plans to ban cars with combustion engines. With a view to ensuring a coordinated European 
approach, the Commission would welcome a policy debate on this topic in the relevant 
Council formations (Competitiveness, Transport and/or Enviroment). 
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Judgment of the Court of 17 December 1970. - Internationale Handelsgesellschaft mbH 
v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Reference for a preliminary 
ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany. - Case 11-70. 
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Summary 

1 . THE VALIDITY OF MEASURES ADOPTED BY THE INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY CAN 
ONLY BE JUDGED IN THE LIGHT OF COMMUNITY LAW . THE LAW STEMMING FROM THE 
TREATY, AN INDEPENDENT SOURCE OF LAW, CANNOT BECAUSE OF ITS VERY NATURE BE 
OVERRIDDEN BY RULES OF NATIONAL LAW, HOWEVER FRAMED, WITHOUT BEING 
DEPRIVED OF ITS CHARACTER AS COMMUNITY LAW AND WITHOUT THE LEGAL BASIS OF 
THE COMMUNITY ITSELF BEING CALLED IN QUESTION . THEREFORE THE VALIDITY OF A 
COMMUNITY MEASURE OR ITS EFFCT WITHIN A MEMBER STATE CANNOT BE AFFECTED BY 
ALLEGATIONS THAT IT RUNS COUNTER TO EITHER FUNDAMENTAL RIGHTS AS 
FORMULATED BY THE CONSTITUTION OF THAT STATE OR THE PRINCIPLES OF ITS 
CONSTITUTIONAL STRUCTURE . 

( JUDGMENT OF 15 JULY 1964, CASE 6/64 ( 1964 ) E . C . R ., P . 594 ) 

2 . RESPECT FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FORMS AN INTEGRAL PART OF THE GENERAL 
PRINCIPLES OF LAW PROTECTED BY THE COURT OF JUSTICE . THE PROTECTION OF SUCH 
RIGHTS, WHILST INSPIRED BY THE CONSTITUTIONAL TRADITIONS COMMON TO THE 
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MEMBER STATES, MUST BE ENSURED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STRUCTURE AND 
OBJECTIVES OF THE COMMUNITY . 

( JUDGMENT OF 12 NOVEMBER 1969, CASE 29/69, REC . 1969, P . 425 ) 

3 . THE REQUIREMENT BY THE AGRICULTURAL REGULATIONS OF THE COMMUNITY OF 
IMPORT AND EXPORT LICENCES INVOLVING FOR THE LICENSEES AN UNDERTAKING TO 
EFFECT THE PROPOSED TRANSACTIONS UNDER THE GUARANTEE OF A DEPOSIT 
CONSTITUTES A METHOD WHICH IS BOTH NECESSARY AND APPROPRIATE, FOR THE 
PURPOSES OF ARTICLES 40 ( 3 ) AND 43 OF THE EEC TREATY, TO ENABLE THE 
COMPETENT AUTHORITIES TO DETERMINE IN THE MOST EFFECTIVE MANNER THEIR 
INTERVENTIONS ON THE MARKET IN CEREALS . THE SYSTEM OF DEPOSITS VIOLATES NO 
FUNDAMENTAL RIGHT . 

4 . THE CONCEPT OF FORCE MAJEURE ADOPTED BY THE AGRICULTURAL REGULATIONS IS 
NOT LIMITED TO ABSOLUTE IMPOSSIBILITY BUT MUST BE UNDERSTOOD IN THE SENSE OF 
UNUSUAL CIRCUMSTANCES, OUTSIDE THE CONTROL OF THE IMPORTER OR EXPORTER, 
THE CONSEQUENCES OF WHICH, IN SPITE OF THE EXERCISE OF ALL DUE CARE, COULD 
NOT HAVE BEEN AVOIDED EXCEPT AT THE COST OF EXCESSIVE SACRIFICE . 

( JUDGMENT OF 11 JULY 1968, CASE 4/68, REC . 1968, P . 563 ) 

5 . BY LIMITING THE CANCELLATION OF THE UNDERTAKING TO EXPORT AND THE RELEASE 
OF THE DEPOSIT TO CASES OF FORCE MAJEURE THE COMMUNITY LEGISLATURE ADOPTED 
A PROVISION WHICH, WITHOUT IMPOSING AN UNDUE BURDEN ON IMPORTERS OR 
EXPORTERS, IS APPROPRIATE FOR ENSURING THE NORMAL FUNCTIONING OF THE 
ORGANIZATION OF THE MARKET IN CEREALS, IN THE GENERAL INTEREST AS DEFINED IN 
ARTICLE 39 OF THE TREATY . 

 

Parties 

IN CASE 11/70 

REFERENCE TO THE COURT UNDER ARTICLE 177 OF THE EEC TREATY BY THE 
VERWALTUNGSGERICHT ( ADMINISTRATIVE COURT ) FRANKFURT-AM-MAIN, FOR A 
PRELIMINARY RULING IN THE CASE PENDING BEFORE THAT COURT BETWEEN 

INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT MBH, THE REGISTERED OFFICE OF WHICH 
IS AT FRANKFURT-AM-MAIN, 

AND 

EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUER GETREIDE UND FUTTERMITTEL, FRANKFURT-
AM-MAIN, 
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Subject of the case 

ON THE VALIDITY OF THE THIRD SUBPARAGRAPH OF ARTICLE 12 ( 1 ) OF REGULATION NO 
120/67/EEC OF THE COUNCIL OF 13 JUNE 1967 ON THE COMMON ORGANIZATION OF THE 
MARKET IN CEREALS AND ARTICLE 9 OF REGULATION NO 473/67/EEC OF THE 
COMMISSION OF 21 AUGUST 1967 ON IMPORT AND EXPORT LICENCES FOR CEREALS AND 
PROCESSED CEREAL PRODUCTS, RICE, BROKEN RICE AND PROCESSED RICE PRODUCTS, 

 

Grounds 

1 BY ORDER OF 18 MARCH 1970 RECEIVED AT THE COURT ON 26 MARCH 1970, THE 
VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT-AM-MAIN, PURSUANT TO ARTICLE 177 OF THE EEC 
TREATY, HAS REFERRED TO THE COURT OF JUSTICE TWO QUESTIONS ON THE VALIDITY 
OF THE SYSTEM OF EXPORT LICENCES AND OF THE DEPOSIT ATTACHING TO THEM - 
HEREINAFTER REFERRED TO AS " THE SYSTEM OF DEPOSITS " - PROVIDED FOR BY 
REGULATION NO 120/67/EEC OF THE COUNCIL OF 13 JUNE 1967 ON THE COMMON 
ORGANIZATION OF THE MARKET IN CEREALS ( OJ SPECIAL EDITION 1967, P . 33 ) AND 
REGULATION NO 473/67/EEC OF THE COMMISSION OF 21 AUGUST 1967 ON IMPORT AND 
EXPORT LICENCES ( OJ 1967, NO 204, P . 16 ). 

2 IT APPEARS FROM THE GROUNDS OF THE ORDER REFERRING THE MATTER THAT THE 
VERWALTUNGSGERICHT HAS UNTIL NOW REFUSED TO ACCEPT THE VALIDITY OF THE 
PROVISIONS IN QUESTION AND THAT FOR THIS REASON IT CONSIDERS IT TO BE ESSENTIAL 
TO PUT AN END TO THE EXISTING LEGAL UNCERTAINTY . ACCORDING TO THE 
EVALUATION OF THE VERWALTUNGSGERICHT, THE SYSTEM OF DEPOSITS IS CONTRARY 
TO CERTAIN STRUCTURAL PRINCIPLES OF NATIONAL CONSTITUTIONAL LAW WHICH MUST 
BE PROTECTED WITHIN THE FRAMEWORK OF COMMUNITY LAW, WITH THE RESULT THAT 
THE PRIMACY OF SUPRANATIONAL LAW MUST YIELD BEFORE THE PRINCIPLES OF THE 
GERMAN BASIC LAW . MORE PARTICULARLY, THE SYSTEM OF DEPOSITS RUNS COUNTER 
TO THE PRINCIPLES OF FREEDOM OF ACTION AND OF DISPOSITION, OF ECONOMIC 
LIBERTY AND OF PROPORTIONALITY ARISING IN PARTICULAR FROM ARTICLES 2 ( 1 ) AND 
14 OF THE BASIC LAW . THE OBLIGATION TO IMPORT OR EXPORT RESULTING FROM THE 
ISSUE OF THE LICENCES, TOGETHER WITH THE DEPOSIT ATTACHING THERETO, 
CONSTITUTES AN EXCESSIVE INTERVENTION IN THE FREEDOM OF DISPOSITION IN TRADE, 
AS THE OBJECTIVE OF THE REGULATIONS COULD HAVE BEEN ATTAINED BY METHODS OF 
INTERVENTION HAVING LESS SERIOUS CONSEQUENCES . 

THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE COMMUNITY LEGAL SYSTEM 

3 RECOURSE TO THE LEGAL RULES OR CONCEPTS OF NATIONAL LAW IN ORDER TO JUDGE 
THE VALIDITY OF MEASURES ADOPTED BY THE INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY WOULD 
HAVE AN ADVERSE EFFECT ON THE UNIFORMITY AND EFFICACY OF COMMUNITY LAW . 
THE VALIDITY OF SUCH MEASURES CAN ONLY BE JUDGED IN THE LIGHT OF COMMUNITY 
LAW . IN FACT, THE LAW STEMMING FROM THE TREATY, AN INDEPENDENT SOURCE OF 
LAW, CANNOT BECAUSE OF ITS VERY NATURE BE OVERRIDDEN BY RULES OF NATIONAL 
LAW, HOWEVER FRAMED, WITHOUT BEING DEPRIVED OF ITS CHARACTER AS COMMUNITY 
LAW AND WITHOUT THE LEGAL BASIS OF THE COMMUNITY ITSELF BEING CALLED IN 
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QUESTION . THEREFORE THE VALIDITY OF A COMMUNITY MEASURE OR ITS EFFECT WITHIN 
A MEMBER STATE CANNOT BE AFFECTED BY ALLEGATIONS THAT IT RUNS COUNTER TO 
EITHER FUNDAMENTAL RIGHTS AS FORMULATED BY THE CONSTITUTION OF THAT STATE 
OR THE PRINCIPLES OF A NATIONAL CONSTITUTIONAL STRUCTURE . 

4 HOWEVER, AN EXAMINATION SHOULD BE MADE AS TO WHETHER OR NOT ANY 
ANALOGOUS GUARANTEE INHERENT IN COMMUNITY LAW HAS BEEN DISREGARDED . IN 
FACT, RESPECT FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FORMS AN INTEGRAL PART OF THE GENERAL 
PRINCIPLES OF LAW PROTECTED BY THE COURT OF JUSTICE . THE PROTECTION OF SUCH 
RIGHTS, WHILST INSPIRED BY THE CONSTITUTIONAL TRADITIONS COMMON TO THE 
MEMBER STATES, MUST BE ENSURED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STRUCTURE AND 
OBJECTIVES OF THE COMMUNITY . IT MUST THEREFORE BE ASCERTAINED, IN THE LIGHT 
OF THE DOUBTS EXPRESSED BY THE VERWALTUNGSGERICHT, WHETHER THE SYSTEM OF 
DEPOSITS HAS INFRINGED RIGHTS OF A FUNDAMENTAL NATURE, RESPECT FOR WHICH 
MUST BE ENSURED IN THE COMMUNITY LEGAL SYSTEM . 

THE FIRST QUESTION ( LEGALITY OF THE SYSTEM OF DEPOSITS ) 

5 BY THE FIRST QUESTION THE VERWALTUNGSGERICHT ASKS WHETHER THE 
UNDERTAKING TO EXPORT BASED ON THE THIRD SUBPARAGRAPH OF ARTICLE 12 ( 1 ) OF 
REGULATION NO 120/67, THE LODGING OF A DEPOSIT WHICH ACCOMPANIES THAT 
UNDERTAKING AND FORFEITURE OF THE DEPOSIT SHOULD EXPORTATION NOT OCCUR 
DURING THE PERIOD OF VALIDITY OF THE EXPORT LICENCE COMPLY WITH THE LAW . 

6 ACCORDING TO THE TERMS OF THE THIRTEENTH RECITAL OF THE PREAMBLE TO 
REGULATION NO 120/67, " THE COMPETENT AUTHORITIES MUST BE IN A POSITION 
CONSTANTLY TO FOLLOW TRADE MOVEMENTS IN ORDER TO ASSESS MARKET TRENDS 
AND TO APPLY THE MEASURES ... AS NECESSARY " AND " TO THAT END, PROVISION 
SHOULD BE MADE FOR THE ISSUE OF IMPORT AND EXPORT LICENCES ACCOMPANIED BY 
THE LODGING OF A DEPOSIT GUARANTEEING THAT THE TRANSACTIONS FOR WHICH SUCH 
LICENCES ARE REQUESTED ARE EFFECTED ". IT FOLLOWS FROM THESE CONSIDERATIONS 
AND FROM THE GENERAL SCHEME OF THE REGULATION THAT THE SYSTEM OF DEPOSITS 
IS INTENDED TO GUARANTEE THAT THE IMPORTS AND EXPORTS FOR WHICH THE 
LICENCES ARE REQUESTED ARE ACTUALLY EFFECTED IN ORDER TO ENSURE BOTH FOR 
THE COMMUNITY AND FOR THE MEMBER STATES PRECISE KNOWLEDGE OF THE INTENDED 
TRANSACTIONS . 

7 THIS KNOWLEDGE, TOGETHER WITH OTHER AVAILABLE INFORMATION ON THE STATE 
OF THE MARKET, IS ESSENTIAL TO ENABLE THE COMPETENT AUTHORITIES TO MAKE 
JUDICIOUS USE OF THE INSTRUMENTS OF INTERVENTION, BOTH ORDINARY AND 
EXCEPTIONAL, WHICH ARE AT THEIR DISPOSAL FOR GUARANTEEING THE FUNCTIONING 
OF THE SYSTEM OF PRICES INSTITUTED BY THE REGULATION, SUCH AS PURCHASING, 
STORING AND DISTRIBUTING, FIXING DENATURING PREMIUMS AND EXPORT REFUNDS, 
APPLYING PROTECTIVE MEASURES AND CHOOSING MEASURES INTENDED TO AVOID 
DEFLECTIONS OF TRADE . THIS IS ALL THE MORE IMPERATIVE IN THAT THE 
IMPLEMENTATION OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY INVOLVES HEAVY FINANCIAL 
RESPONSIBILITIES FOR THE COMMUNITY AND THE MEMBER STATES . 
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8 IT IS NECESSARY, THEREFORE, FOR THE COMPETENT AUTHORITIES TO HAVE AVAILABLE 
NOT ONLY STATISTICAL INFORMATION ON THE STATE OF THE MARKET BUT ALSO PRECISE 
FORECASTS ON FUTURE IMPORTS AND EXPORTS . SINCE THE MEMBER STATES ARE 
OBLIGED BY ARTICLE 12 OF REGULATION NO 120/67 TO ISSUE IMPORT AND EXPORT 
LICENCES TO ANY APPLICANT, A FORECASE WOULD LOSE ALL SIGNIFICANCE IF THE 
LICENCES DID NOT INVOLVE THE RECIPIENTS IN AN UNDERTAKING TO ACT ON THEM . 
AND THE UNDERTAKING WOULD BE INEFFECTUAL IF OBSERVANCE OF IT WERE NOT 
ENSURED BY APPROPRIATE MEANS . 

9 THE CHOICE FOR THAT PURPOSE BY THE COMMUNITY LEGISLATURE OF THE DEPOSIT 
CANNOT BE CRITICIZED IN VIEW OF THE FACT THAT THAT MACHINERY IS ADAPTED TO 
THE VOLUNTARY NATURE OF REQUESTS FOR LICENCES AND THAT IT HAS THE DUAL 
ADVANTAGE OVER OTHER POSSIBLE SYSTEMS OF SIMPLICITY AND EFFICACY . 

10 A SYSTEM OF MERE DECLARATION OF EXPORTS EFFECTED AND OF UNUSED LICENCES, 
AS PROPOSED BY THE PLAINTIFF IN THE MAIN ACTION, WOULD, BY REASON OF ITS 
RETROSPECTIVE NATURE AND LACK OF ANY GUARANTEE OF APPLICATION, BE 
INCAPABLE OF PROVIDING THE COMPETENT AUTHORITIES WITH SURE DATA ON TRENDS 
IN THE MOVEMENT OF GOODS . 

11 LIKEWISE, A SYSTEM OF FINES IMPOSED A POSTERIORI WOULD INVOLVE 
CONSIDERABLE ADMINISTRATIVE AND LEGAL COMPLICATIONS AT THE STAGE OF 
DECISION AND OF EXECUTION, AGGRAVATED BY THE FACT THAT THE TRADERS 
CONCERNED MAY BE BEYOND THE REACH OF THE INTERVENTION AGENCIES BY REASON 
OF THEIR RESIDENCE IN ANOTHER MEMBER STATE, SINCE ARTICLE 12 OF THE 
REGULATION IMPOSES ON MEMBER STATES THE OBLIGATION TO ISSUE THE LICENCES TO 
ANY APPLICANT " IRRESPECTIVE OF THE PLACE OF HIS ESTABLISHMENT IN THE 
COMMUNITY . " 

12 IT THEREFORE APPEARS THAT THE REQUIREMENT OF IMPORT AND EXPORT LICENCES 
INVOLVING FOR THE LICENSEES AN UNDERTAKING TO EFFECT THE PROPOSED 
TRANSACTIONS UNDER THE GUARANTEE OF A DEPOSIT CONSTITUTES A METHOD WHICH 
IS BOTH NECESSARY AND APPROPRIATE TO ENABLE THE COMPETENT AUTHORITIES TO 
DETERMINE IN THE MOST EFFECTIVE MANNER THEIR INTERVENTIONS ON THE MARKET IN 
CEREALS . 

13 THE PRINCIPLE OF THE SYSTEM OF DEPOSITS CANNOT THEREFORE BE DISPUTED . 

14 HOWEVER, EXAMINATION SHOULD BE MADE AS TO WHETHER OR NOT CERTAIN 
DETAILED RULES OF THE SYSTEM OF DEPOSITS MIGHT BE CONTESTED IN THE LIGHT OF 
THE PRINCIPLES ENOUNCED BY THE VERWALTUNGSGERICHT, ESPECIALLY IN VIEW OF 
THE ALLEGATION OF THE PLAINTIFF IN THE MAIN ACTION THAT THE BURDEN OF THE 
DEPOSIT IS EXCESSIVE FOR TRADE, TO THE EXTENT OF VIOLATING FUNDAMENTAL RIGHTS 
. 

15 IN ORDER TO ASSESS THE REAL BURDEN OF THE DEPOSIT ON TRADE, ACCOUNT 
SHOULD BE TAKEN NOT SO MUCH OF THE AMOUNT OF THE DEPOSIT WHICH IS REPAYABLE 
- NAMELY 0.5 UNIT OF ACCOUNT PER 1 000 KG - AS OF THE COSTS AND CHARGES 
INVOLVED IN LODGING IT . IN ASSESSING THIS BURDEN, ACCOUNT CANNOT BE TAKEN OF 
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FORFEITURE OF THE DEPOSIT ITSELF, SINCE TRADERS ARE ADEQUATELY PROTECTED BY 
THE PROVISIONS OF THE REGULATION RELATING TO CIRCUMSTANCES RECOGNIZED AS 
CONSTITUTING FORCE MAJEURE . 

16 THE COSTS INVOLVED IN THE DEPOSIT DO NOT CONSTITUTE AN AMOUNT 
DISPROPORTIONATE TO THE TOTAL VALUE OF THE GOODS IN QUESTION AND OF THE 
OTHER TRADING COSTS . IT APPEARS THEREFORE THAT THE BURDENS RESULTING FROM 
THE SYSTEM OF DEPOSITS ARE NOT EXCESSIVE AND ARE THE NORMAL CONSEQUENCE 
OF A SYSTEM OF ORGANIZATION OF THE MARKETS CONCEIVED TO MEET THE 
REQUIREMENTS OF THE GENERAL INTEREST, DEFINED IN ARTICLE 39 OF THE TREATY, 
WHICH AIMS AT ENSURING A FAIR STANDARD OF LIVING FOR THE AGRICULTURAL 
COMMUNITY WHILE ENSURING THAT SUPPLIES REACH CONSUMERS AT REASONABLE 
PRICES . 

17 THE PLAINTIFF IN THE MAIN ACTION ALSO POINTS OUT THAT FORFEITURE OF THE 
DEPOSIT IN THE EVENT OF THE UNDERTAKING TO IMPORT OR EXPORT NOT BEING 
FULFILLED REALLY CONSTITUTES A FINE OR A PENALTY WHICH THE TREATY HAS NOT 
AUTHORIZED THE COUNCIL AND THE COMMISSION TO INSTITUTE . 

18 THIS ARGUMENT IS BASED ON A FALSE ANALYSIS OF THE SYSTEM OF DEPOSITS WHICH 
CANNOT BE EQUATED WITH A PENAL SANCTION, SINCE IT IS MERELY THE GUARANTEE 
THAT AN UNDERTAKING VOLUNTARILY ASSUMED WILL BE CARRIED OUT . 

19 FINALLY, THE ARGUMENTS RELIED UPON BY THE PLAINTIFF IN THE MAIN ACTION 
BASED FIRST ON THE FACT THAT THE DEPARTMENTS OF THE COMMISSION ARE NOT 
TECHNICALLY IN A POSITION TO EXPLOIT THE INFORMATION SUPPLIED BY THE SYSTEM 
CRITICIZED, SO THAT IT IS DEVOID OF ALL PRACTICAL USEFULNESS, AND SECONDLY ON 
THE FACT THAT THE GOODS WITH WHICH THE DISPUTE IS CONCERNED ARE SUBJECT TO 
THE SYSTEM OF INWARD PROCESSING ARE IRRELEVANT . THESE ARGUMENTS CANNOT 
PUT IN ISSUE THE ACTUAL PRINCIPLE OF THE SYSTEM OF DEPOSITS . 

20 IT FOLLOWS FROM ALL THESE CONSIDERATIONS THAT THE FACT THAT THE SYSTEM 
OF LICENCES INVOLVING AN UNDERTAKING, BY THOSE WHO APPLY FOR THEM, TO 
IMPORT OR EXPORT, GUARANTEED BY A DEPOSIT, DOES NOT VIOLATE ANY RIGHT OF A 
FUNDAMENTAL NATURE . THE MACHINERY OF DEPOSITS CONSTITUTES AN APPROPRIATE 
METHOD, FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 40 ( 3 ) OF THE TREATY, FOR CARRYING OUT 
THE COMMON ORGANIZATION OF THE AGRICULTURAL MARKETS AND ALSO CONFORMS 
TO THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 43 . 

THE SECOND QUESTION ( CONCEPT OF " FORCE MAJEURE " ) 

21 BY THE SECOND QUESTION THE VERWALTUNGSGERICHT ASKS WHETHER, IN THE 
EVENT OF THE COURT' S CONFIRMING THE VALIDITY OF THE DISPUTED PROVISION OF 
REGULATION NO 120/67, ARTICLE 9 OF REGULATION NO 473/67 OF THE COMMISSION, 
ADOPTED IN IMPLEMENTATION OF THE FIRST REGULATION, IS IN CONFORMITY WITH THE 
LAW, IN THAT IT ONLY EXCLUDES FORFEITURE OF THE DEPOSIT IN CASES OF FORCE 
MAJEURE . 

22 IT APPEARS FROM THE GROUNDS OF THE ORDER REFERRING THE MATTER THAT THE 
COURT CONSIDERS EXCESSIVE AND CONTRARY TO THE ABOVEMENTIONED PRINCIPLES 
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THE PROVISION IN ARTICLE 1 ( SIC ) OF REGULATION NO 473/67, THE EFFECT OF WHICH 
IS TO LIMIT THE CANCELLATION OF THE OBLIGATION TO IMPORT OR EXPORT AND 
RELEASE OF THE DEPOSIT ONLY TO " CIRCUMSTANCES WHICH MAY BE CONSIDERED TO 
BE A CASE OF FORCE MAJEURE " . IN THE LIGHT OF ITS EXPERIENCE, THE 
VERWALTUNGSGERICHT CONSIDERS THAT PROVISION TO BE TOO NARROW, LEAVING 
EXPORTERS OPEN TO FORFEITURE OF THE DEPOSIT IN CIRCUMSTANCES IN WHICH 
EXPORTATION WOULD NOT HAVE TAKEN PLACE FOR REASONS WHICH WERE JUSTIFIABLE 
BUT NOT ASSIMILABLE TO A CASE OF FORCE MAJEURE IN THE STRICT MEANING OF THE 
TERM . FOR ITS PART, THE PLAINTIFF IN THE MAIN ACTION CONSIDERS THIS PROVISION 
TO BE TOO SEVERE BECAUSE IT LIMITS THE RELEASE OF THE DEPOSIT TO CASES OF FORCE 
MAJEURE WITHOUT TAKING INTO ACCOUNT THE ARRANGEMENTS OF IMPORTERS OR 
EXPORTERS WHICH ARE JUSTIFIED BY CONSIDERATIONS OF A COMMERCIAL NATURE . 

23 THE CONCEPT OF FORCE MAJEURE ADOPTED BY THE AGRICULTURAL REGULATIONS 
TAKES INTO ACCOUNT THE PARTICULAR NATURE OF THE RELATIONSHIPS IN PUBLIC LAW 
BETWEEN TRADERS AND THE NATIONAL ADMINISTRATION, AS WELL AS THE OBJECTIVES 
OF THOSE REGULATIONS . IT FOLLOWS FROM THOSE OBJECTIVES AS WELL AS FROM THE 
POSITIVE PROVISIONS OF THE REGULATIONS IN QUESTION THAT THE CONCEPT OF FORCE 
MAJEURE IS NOT LIMITED TO ABSOLUTE IMPOSSIBILITY BUT MUST BE UNDERSTOOD IN 
THE SENSE OF UNUSUAL CIRCUMSTANCES, OUTSIDE THE CONTROL OF THE IMPORTER OR 
EXPORTER, THE CONSEQUENCES OF WHICH, IN SPITE OF THE EXERCISE OF ALL DUE CARE, 
COULD NOT HAVE BEEN AVOIDED EXCEPT AT THE COST OF EXCESSIVE SACRIFICE . THIS 
CONCEPT IMPLIES A SUFFICIENT FLEXIBILITY REGARDING NOT ONLY THE NATURE OF THE 
OCCURRENCE RELIED UPON BUT ALSO THE CARE WHICH THE EXPORTER SHOULD HAVE 
EXERCISED IN ORDER TO MEET IT AND THE EXTENT OF THE SACRIFICES WHICH HE SHOULD 
HAVE ACCEPTED TO THAT END . 

24 THE CASES OF FORFEITURE CITED BY THE COURT AS IMPOSING AN UNJUSTIFIED AND 
EXCESSIVE BURDEN ON THE EXPORTER APPEAR TO CONCERN SITUATIONS IN WHICH 
EXPORTATION HAS NOT TAKEN PLACE EITHER THROUGH THE FAULT OF THE EXPORTER 
HIMSELF OR AS A RESULT OF AN ERROR ON HIS PART OR FOR PURELY COMMERCIAL 
CONSIDERATIONS . THE CRITICISMS MADE AGAINST ARTICLE 9 OF REGULATION NO 473/67 
LEAD THEREFORE IN REALITY TO THE SUBSTITUTION OF CONSIDERATIONS BASED SOLELY 
ON THE INTEREST AND BEHAVIOUR OF CERTAIN TRADERS FOR A SYSTEM LAID DOWN IN 
THE PUBLIC INTEREST OF THE COMMUNITY . THE SYSTEM ESTABLISHED, UNDER THE 
PRINCIPLES OF REGULATION NO 120/67, BY IMPLEMENTING REGULATION NO 473/67 IS 
INTENDED TO RELEASE TRADERS FROM THEIR UNDERTAKING ONLY IN CASES IN WHICH 
THE IMPORT OR EXPORT TRANSACTION WAS NOT ABLE TO BE CARRIED OUT DURING THE 
PERIOD OF VALIDITY OF THE LICENCE AS A RESULT OF THE OCCURRENCES REFERRED TO 
BY THE SAID PROVISIONS . BEYOND SUCH OCCURRENCES, FOR WHICH THEY CANNOT BE 
HELD RESPONSIBLE, IMPORTERS AND EXPORTERS ARE OBLIGED TO COMPLY WITH THE 
PROVISIONS OF THE AGRICULTURAL REGULATIONS AND MAY NOT SUBSTITUTE FOR THEM 
CONSIDERATIONS BASED UPON THEIR OWN INTERESTS . 

25 IT THEREFORE APPEARS THAT BY LIMITING THE CANCELLATION OF THE UNDERTAKING 
TO EXPORT AND THE RELEASE OF THE DEPOSIT TO CASES OF FORCE MAJEURE THE 
COMMUNITY LEGISLATURE ADOPTED A PROVISION WHICH, WITHOUT IMPOSING AN 
UNDUE BURDEN ON IMPORTERS OR EXPORTERS, IS APPROPRIATE FOR ENSURING THE 
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NORMAL FUNCTIONING OF THE ORGANIZATION OF THE MARKET IN CEREALS, IN THE 
GENERAL INTEREST AS DEFINED IN ARTICLE 39 OF THE TREATY . IT FOLLOWS THAT NO 
ARGUMENT AGAINST THE VALIDITY OF THE SYSTEM OF DEPOSITS CAN BE BASED ON THE 
PROVISIONS LIMITING RELEASE OF THE DEPOSIT TO CASES OF FORCE MAJEURE . 

 

Decision on costs 

26 THE COSTS INCURRED BY THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, 
THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES, WHICH HAVE SUBMITTED OBSERVATIONS TO THE COURT, 
ARE NOT RECOVERABLE . 

27 AS THESE PROCEEDINGS ARE, IN SO FAR AS THE PARTIES TO THE MAIN ACTION ARE 
CONCERNED, IN THE NATURE OF A STEP IN THE ACTION PENDING BEFORE THE 
VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT-AM-MAIN, THE DECISION AS TO COSTS IS A MATTER 
FOR THAT COURT . 

 

Operative part 

THE COURT 

IN ANSWER TO THE QUESTIONS REFERRED TO IT BY THE VERWALTUNGSGERICHT 
FRANKFURT-AM-MAIN, BY ORDER OF THAT COURT OF 18 MARCH 1970, HEREBY RULES : 

EXAMINATION OF THE QUESTIONS PUT REVEALS NO FACTOR CAPABLE OF AFFECTING 
THE VALIDITY OF : 

( 1 ) THE THIRD SUBPARAGRAPH OF ARTICLE 12 ( 1 ) OF REGULATION NO 120/67/EEC 
OF THE COUNCIL OF 13 JUNE 1967 MAKING THE ISSUE OF IMPORT AND EXPORT 
LICENCES CONDITIONAL ON THE LODGING OF A DEPOSIT GUARANTEEING 
PERFORMANCE OF THE UNDERTAKING TO IMPORT OR EXPORT DURING THE PERIOD 
OF VALIDITY OF THE LICENCE; 

( 2 ) ARTICLE 9 OF REGULATION NO 473/67/EEC OF THE COMMISSION OF 21 AUGUST 
1967, THE EFFECT OF WHICH IS TO LIMIT THE CANCELLATION OF THE UNDERTAKING 
TO IMPORT OR EXPORT AND THE RELEASE OF THE DEPOSIT ONLY TO CIRCUMSTANCES 
WHICH MAY BE CONSIDERED TO BE A CASE OF " FORCE MAJEURE ". 
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA 

11. července 1974 (*) 

Ve věci 8/74, 

jejímž předmětem je žádost předložená Soudnímu dvoru na základě článku 177 
Smlouvy o EHS tribunal de première instance v Bruselu směřující k získání v trestním 
řízení probíhajícím před tímto soudem mezi 

Procureur du Roi 

a 

Benoîtem a Gustavem Dassonville 

a v občanském sporu mezi 

Sa Ets Fourcroy, 

Sa Breuval et Cie 

a 

Benoîtem a Gustavem Dassonville, 

rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článků 30 až 33, 36 a 85 Smlouvy 
o EHS, 

SOUDNÍ DVŮR, 

ve složení R. Lecourt, předseda, A. M. Donner, M. Sørensen, předsedové senátů, R. 
Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh a A. J. 
Mackenzie Stuart (zpravodaj), soudci, 

generální advokát: A. Trabucci, 

vedoucí soudní kanceláře: A. Van Houtte, 

vydává tento 

Rozsudek 

1        Rozsudkem ze dne 11. ledna 1974, doručeným kanceláři Soudního dvora dne 8. února 
1974, položil tribunal de première instance v Bruselu v souladu s článkem 177 
Smlouvy o EHS dvě otázky týkající se výkladu článků 30, 31, 32, 33, 36 a 85 Smlouvy 
o EHS vztahující se k požadavku úředního dokladu vystaveného vládou státu vývozu 
pro výrobky s označením původu. 
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2        První otázkou se táže, zda vnitrostátní právní předpis zakazující dovoz zboží 
s označením původu, pokud toto zboží není vybaveno úředním dokladem 
vystaveným státem vývozu a potvrzujícím právo na toto označení, představuje 
opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení ve smyslu článku 30 
Smlouvy. 

3        Tato otázka vyvstala v rámci trestního řízení vedeného v Belgii proti obchodníkům, 
kteří řádně nakoupili zásilku skotské whisky ve volném oběhu ve Francii a dovezli ji 
do Belgie, aniž by měli osvědčení o původu od britských celních orgánů, a porušili tak 
vnitrostátní předpisy. 

4        Ze spisu a z jednání vyplývá, že obchodník, který chce dovážet do Belgie skotskou 
whisky, která je již ve volném oběhu ve Francii, si může takové osvědčení opatřit jen 
za cenu značných obtíží, na rozdíl od dovozce, který dováží přímo ze státu výroby. 

5        Veškerou obchodní právní úpravu členských států, která by mohla ať přímo, nebo 
nepřímo, skutečně, nebo potenciálně narušit obchod uvnitř Společenství, je třeba 
považovat za opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením. 

6        Dokud ještě chybí úprava Společenství, která spotřebitelům zaručuje pravost 
označení původu výrobku, může členský stát přijmout opatření, jimiž by vyloučil 
nekalé způsoby jednání v této oblasti, pouze pod podmínkou, že tato opatření budou 
rozumná a že požadované důkazy nebudou ve svém výsledku na překážku obchodu 
mezi členskými státy, a budou proto dostupné pro všechny jejich státní příslušníky. 

7        Aniž by vůbec bylo třeba zkoumat, zda se na tato opatření vztahuje, či nevztahuje 
článek 36, nesmí v žádném případě na základě zásady vyjádřené ve druhé větě 
tohoto článku tato opatření představovat prostředek svévolné diskriminace nebo 
zastřené omezování obchodu mezi členskými státy. 

8        To může být případ formalit vyžadovaných členským státem na prokázání původu 
výrobku, kde pouze přímí dovozci mohou tento požadavek splnit, aniž by narazili na 
vážné potíže. 

9        Požadavek členského státu na osvědčení o pravosti, který je hůře dostupný pro 
dovozce původního výrobku, který byl řádně uveden do volného oběhu v jiném 
členském státě, než pro dovozce stejného výrobku přímo ze země původu, tudíž 
představuje opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení, neslučitelné 
se Smlouvou. 

10      Druhou otázkou se táže, zda dohoda, jejímž výsledkem ve spojení s vnitrostátním 
předpisem o osvědčení o původu je omezení hospodářské soutěže a ovlivnění 
obchodu mezi členskými státy, je neplatná, pokud se omezuje na to, že umožňuje 
použití tohoto předpisu výhradními dovozci za účelem zamezení paralelních dovozů, 
nebo to nezakazuje. 

11      Na výhradní dohodu se vztahuje zákaz podle článku 85, pokud představuje překážku 
ať právní, nebo faktickou pro to, aby dotčené výrobky byly dováženy z jiných 
členských států do chráněné oblasti jinými osobami, než je výhradní dovozce. 
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12      Konkrétněji může výhradní dohoda ovlivnit obchod mezi členskými státy a může ve 
svém výsledku narušit hospodářskou soutěž, jakmile koncesionář může zabránit 
paralelním dovozům z jiných členských států na území, na které se vztahuje koncese, 
díky dohodě ve spojení s účinky vnitrostátních právních předpisů, které požadují 
výlučně jeden určitý způsob důkazu o pravosti. 

13      Za účelem rozhodnutí, zda tomu tak je, je třeba vzít v úvahu nejen práva 
a povinnosti vyplývající z ustanovení dohody, ale také ekonomický a právní kontext, 
v němž se dohoda nachází, především případnou existenci podobných dohod 
uzavřených mezi stejným výrobcem a koncesionáři usazenými v jiných členských 
státech. 

14      V tomto ohledu zachování značně vyšších cen v jednom členském státě, než jaké 
jsou běžné v jiných členských státech, může vést ke zkoumání, zda výhradní dohoda 
není používána k tomu, aby se dovozcům zabránilo v opatření si důkazů o pravosti 
příslušného výrobku, požadovaných vnitrostátní právní úpravou druhu, jaký je 
uveden v otázce. 

15      Ovšem skutečnost, že se určitá dohoda omezuje na to, že umožňuje použití takové 
vnitrostátní právní úpravy, nebo to nezakazuje, sama o sobě nestačí k tomu, aby byla 
dohoda prohlášena za neplatnou. 

K nákladům řízení 

16      Výdaje vzniklé vládám Belgie a Spojeného království, jakož i Komisi Evropských 
společenství, které předložily Soudními dvoru vyjádření, se nenahrazují. 

17      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu 
incidenčního řízení ve sporu probíhajícím před tribunal de première instance 
v Bruselu, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. 

Z těchto důvodů 

SOUDNÍ DVŮR 

o otázkách, které mu byly předloženy rozsudkem tribunal de première instance 
v Bruselu ze dne 11. ledna 1974, rozhodl takto: 

1)      Požadavek členského státu na osvědčení o pravosti, které je hůře dostupné 
pro dovozce pravého výrobku, který byl řádně uveden do volného oběhu 
v jiném členském státě, než pro dovozce stejného výrobku přímo ze země 
původu, představuje opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu 
omezení, neslučitelné se Smlouvou. 

2)      Skutečnost, že se určitá dohoda omezuje na to, že umožňuje použití takové 
vnitrostátní právní úpravy, nebo to nezakazuje, sama o sobě nestačí 
k tomu, aby byla dohoda prohlášena za neplatnou. 
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA 

9. března 1978 (*) 

 

„Nepoužití zákona, který je v rozporu s právem Společenství, vnitrostátním 
soudem“ 

 

Ve věci 106/77, 

jejímž předmětem je žádost předložená Soudnímu dvoru na základě čl. 177 Smlouvy 
o EHS Pretore de Susa (Itálie) a směřující k získání, ve sporu probíhajícím před tímto 
soudem mezi 

Amministrazione delle Finanze dello Stato 
       

a 

Simmenthal SpA, se sídlem v Monza, 

rozhodnutí o předběžné otázce o výkladu článku 189 Smlouvy o EHS a konkrétněji 
o důsledcích přímé použitelnosti práva Společenství v případě rozporu s případnými 
odporujícími ustanoveními vnitrostátního zákona, 

SOUDNÍ DVŮR, 

ve složení: H. Kutscher, předseda, M. Sørensen a G. Bosco, předsedové senátů, A. 
M. Donner, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart a A. O’Keeffe, soudci, 

generální advokát: G. Reischl 

vedoucí soudní kanceláře: A. Van Houtte 

vydává tento 

Rozsudek 

 

1        Usnesením ze dne 28. července 1977, došlým Soudnímu dvoru dne 29. srpna 
1977, Pretore de Susa (soud v Susa) na základě článku 177 Smlouvy o EHS 
položil dvě předběžné otázky týkající se zásady přímé použitelnosti práva 
Společenství, jak je uvedena v článku 189 Smlouvy, s cílem určit důsledky této 
zásady v případě rozporu pravidla práva Společenství a pozdějšího ustanovení 
vnitrostátního zákona. 

2        Je třeba připomenout, že v dřívějším stadiu sporu Pretore předložil Soudnímu 
dvoru předběžné otázky, které mu měly umožnit posoudit slučitelnost se 
Smlouvou a některými nařízeními – zejména s nařízením Rady č. 805/68 ze dne 
27. června 1968 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (Úř. 
věst. L 148, s. 24) – veterinárních a hygienických poplatků, vybíraných při 
dovozu hovězího a telecího masa na základě „úplného znění“ italských 
veterinárních a hygienických zákonů, jejichž výše byla naposledy stanovena 
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stupnicí přiloženou k zákonu č. 1239 ze dne 30. prosince 1970 (Gazzetta Ufficiale 
č. 26  ze dne 1. února 1971). 

3        V důsledku odpovědí podaných Soudním dvorem v rozsudku 35/76 ze dne 
15. prosince 1976 (Recueil, s. 1871) Pretore posoudil vybírání předmětných 
poplatků jako neslučitelné s ustanoveními práva Společenství a vydal vůči 
Amministrazione delle Finanze dello Stato (ústřední daňové správě) platební 
rozkaz na vrácení neprávem vybraných poplatků, zvýšených o úroky. 

4        Tento platební rozkaz byl předmětem odporu ze strany Amministrazione delle 
Finanze (daňové správy). 

5        Vzhledem k argumentům předloženým účastníky během řízení, které 
následovalo po tomto odporu, Pretore konstatoval, že je postaven před otázku 
rozporu mezi některými normami Společenství a pozdějším vnitrostátním 
zákonem, konkrétně zákonem č. 1239/70. 

6        Připomněl, že pro řešení takové otázky se podle nedávné judikatury italského 
ústavního soudu (rozsudky 232/75 a 205/75, usnesení 206/76) vyžaduje, aby 
byla otázka, zda je sporný zákon protiústavní podle článku 11 ústavy, předložena 
samotnému Ústavnímu soudu. 

7        Pretore se s ohledem jednak na zavedenou judikaturu Soudního dvora ohledně 
použitelnosti práva Společenství v právních řádech členských států, a jednak na 
nevýhody, které mohou vyplynout ze situací, ve kterých soudce místo toho, aby 
z vlastní pravomoci rozhodl o nepoužitelnosti zákona, který brání plnému účinku 
práva Společenství, musí vznést otázku ústavnosti, obrátil na Soudní dvůr, aby 
mu předložil dvě takto formulované otázky: 

a)      Vzhledem k tomu, že podle článku 189 Smlouvy o EHS a ustálené judikatury 
Soudního dvora Evropských společenství musí mít přímo použitelná ustanovení 
práva Společenství, i přes jakoukoli vnitřní normu nebo praxi členských států, 
plný účinek v právních řádech těchto států a být v nich jednotně používaná, aby 
byla zaručena subjektivní práva založená ve prospěch jednotlivců, vyplývá 
z toho, že dosah těchto norem musí být chápán v tom smyslu, že případná 
pozdější vnitrostátní ustanovení, která by byla v rozporu s těmito normami 
Společenství, je třeba pokládat za bez dalšího nepoužitelná, aniž by bylo 
nezbytné čekat na jejich odstranění samotným vnitrostátním zákonodárcem 
(zrušení) nebo jinými ústavními orgány (prohlášení protiústavnosti), zejména 
pokud se má za to, co se týče této druhé možnosti, že až do doby, než je vydáno 
příslušné prohlášení, je vnitrostátní zákon plně použitelný, takže normy 
Společenství nemohou mít účinky, a jejich plné a jednotné použití tudíž není 
zaručeno, stejně jako nejsou chráněna subjektivní práva založená ve prospěch 
jednotlivců? 

b)      V souvislosti s předchozí otázkou za předpokladu, že by právo Společenství 
připouštělo, že ochrana subjektivních práv založených „přímo použitelnými“ 
ustanoveními práva Společenství může být odložena až do okamžiku 
skutečného zrušení případných vnitrostátních opatření, která jsou v rozporu 
s těmito normami Společenství, příslušnými vnitrostátními orgány, musí mít 
toto zrušení ve všech případech plnou zpětnou účinnost, aby se zabránilo tomu, 
že subjektivní práva utrpí jakoukoli újmu? 
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 K otázkám předloženým Soudnímu dvoru 

8        Ve svém ústním vyjádření zástupce italské vlády upozornil Soudní dvůr na 
rozsudek Ústavního soudu č. 163/77 ze dne 22. prosince 1977, vydaný na 
základě otázek o ústavnosti vznesených soudy v Miláně a Římě, který prohlásil 
protiústavnost některých ustanovení zákona č. 1239 ze dne 30. prosince 1970, 
mezi nimi i těch, které se týkají sporu probíhajícího před Pretore de Susa. 

9        Jelikož byla zpochybňovaná ustanovení odstraněna v důsledku prohlášení 
protiústavnosti, otázky položené Pretore tím ztrácejí svůj význam, a proto na 
ně již není třeba odpovídat. 

10      K tomu je třeba připomenout, že v souladu se svou ustálenou praxí Soudní dvůr 
pokládá žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, podanou na základě článku 
177, za předloženou tak dlouho, dokud žádost není vzata zpět soudem, který ji 
podal, nebo zrušena soudem vyššího stupně na základě opravného prostředku. 

11      Takový účinek z uvedeného rozsudku nevyplývá, neboť byl vynesen v rámci 
řízení, které nesouviselo se sporem, který vedl k předložení předběžných otázek 
Soudnímu dvoru a jeho účinek vůči třetím osobám Soudnímu dvoru nepřísluší 
posoudit. 

12      Předběžnou námitku vznesenou italskou vládou tedy nelze přijmout. 

K věci samé 

13      První otázka se ve své podstatě týká upřesnění důsledků přímé použitelnosti 
ustanovení práva Společenství v případě neslučitelnosti s pozdějším 
ustanovením zákonodárství členského státu. 

14      Z tohoto pohledu přímá použitelnost znamená, že pravidla práva Společenství 
musí působit plně a jednotným způsobem účinky ve všech členských státech od 
svého vstupu v platnost a po celou dobu své platnosti. 

15      Tato ustanovení jsou tak bezprostředním zdrojem práv a povinností pro 
všechny, kterých se týkají, ať se jedná o členské státy, nebo o jednotlivce, kteří 
jsou účastníky právních vztahů, na které se vztahuje právo Společenství. 

16      Tento účinek se rovněž týká každého soudce, který má v rámci své pravomoci, 
jakožto orgán členského státu, za úkol chránit práva poskytnutá jednotlivcům 
právem Společenství. 

17      Navíc na základě zásady přednosti práva Společenství mají ustanovení Smlouvy 
a přímo použitelné akty orgánů ve svých vztazích s vnitrostátním právem 
členských států za následek nejen to, že pouhým svým vstupem v platnost činí 
bez dalšího nepoužitelným jakékoli ustanovení vnitrostátního práva, které by 
s nimi bylo v rozporu, ale nadto – ježto tyto ustanovení a akty jsou nedílnou 
součástí, ovšem s vyšší právní silou, právního řádu platného na území každého 
členského státu – brání platnému vytváření nových vnitrostátních zákonů 
v rozsahu, v němž by byly neslučitelné s normami Společenství. 

18      Uznání jakékoli právní účinnosti vnitrostátních zákonů, které zasahují do oblasti, 
v níž Společenství vykonává legislativní pravomoc, nebo jsou jinak neslučitelné 
s ustanoveními práva Společenství, by totiž znamenalo popření efektivního 
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charakteru závazků bezpodmínečně a neodvolatelně přijatých členskými státy 
na základě Smlouvy, a zpochybnilo by tak samotné základy Společenství. 

19      Totéž pojetí vyplývá ze stavby článku 177 Smlouvy, podle kterého má každý 
vnitrostátní soud možnost obrátit se na Soudní dvůr pokaždé, když usoudí, že 
rozhodnutí o předběžné otázce ohledně výkladu nebo platnosti vztahující se 
k právu Společenství, je nezbytné k tomu, aby mohl vydat svůj rozsudek. 

20      Užitečný účinek tohoto ustanovení by byl oslaben, pokud by soudci bylo 
zabráněno použít právo Společenství okamžitě a v souladu s rozhodnutím nebo 
judikaturou Soudního dvora. 

21      Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že každý vnitrostátní soudce, který 
rozhoduje v rámci své pravomoci, má povinnost plně používat právo 
Společenství a chránit práva, která toto právo poskytuje jednotlivcům, tím, že 
ponechá nepoužité jakékoli ustanovení vnitrostátního zákona, které by případně 
bylo s právem Společenství v rozporu, ať už by takové ustanovení předcházelo 
pravidlu Společenství, nebo bylo vůči němu pozdější. 

22      S požadavky vlastními samotné povaze práva Společenství by tudíž bylo 
neslučitelné jakékoli ustanovení vnitrostátního právního řádu, či jakákoli právní, 
správní nebo soudní praxe, které by měly za následek oslabení účinnosti práva 
Společenství tím, že by odmítaly soudci příslušnému pro použití tohoto práva 
pravomoc učinit v samotném okamžiku tohoto použití vše, co je nezbytné, pro 
to, aby byly ponechány stranou vnitrostátní legislativní ustanovení případně 
tvořící překážku pro plnou účinnost norem Společenství. 

23      Tak by tomu bylo, kdyby v případě rozporu mezi ustanovením práva 
Společenství a pozdějším vnitrostátním zákonem bylo řešení tohoto střetu 
vyhrazeno jinému orgánu, majícímu vlastní posuzovací pravomoc, než je 
soudce, který má zajistit použití práva Společenství, byť by z toho vyplývající 
překážka pro plnou účinnost tohoto práva byla jen dočasná. 

24      Na první otázku je tedy třeba odpovědět tak, že vnitrostátní soudce pověřený 
v rámci své pravomoci použitím ustanovení práva Společenství má povinnost 
zajistit plný účinek těchto norem podle potřeby i tak, že ze své vlastní pravomoci 
ponechá nepoužité jakékoli odporující ustanovení vnitrostátního zákonodárství, 
byť by bylo pozdějšího data, aniž by musel žádat nebo čekat na předchozí 
odstranění tohoto ustanovení legislativní cestou nebo jakýmkoli jiným ústavním 
postupem. 

25      Druhá otázka v podstatě směřuje k tomu, zda – za předpokladu, že by bylo 
připuštěno, že ochrana práv poskytovaných ustanoveními Společenství může 
být odložena až do okamžiku skutečného odstranění případných odporujících 
vnitrostátních opatření příslušnými vnitrostátními orgány – musí mít toto 
odstranění ve všech případech plnou zpětnou účinnost, aby se zabránilo tomu, 
že předmětná práva utrpí jakoukoli újmu. 

26      Z odpovědi na první otázku vyplývá, že vnitrostátní soudce má povinnost 
zajistit ochranu práv poskytnutých ustanoveními právního řádu Společenství, 
aniž by musel žádat nebo čekat na skutečné odstranění k tomu oprávněnými 
vnitrostátními orgány, případných vnitrostátních opatření, která by bránila 
přímému a okamžitému použití pravidel Společenství. 
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27      Druhá otázka je tedy bezpředmětná. 

Náklady řízení 

28     Náklady vlády Italské republiky, jakož i náklady Komise Evropských 
společenství, které předložily Soudními dvoru svá vyjádření, se nenahrazují. 

29      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu 
incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před Pretore de Susa, je 
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný Pretore de Susa. 

Z těchto důvodů 

SOUDNÍ DVŮR 

o otázkách, které mu byly předloženy usnesením Pretore de Susa ze dne 28. července 
1977, rozhodl takto: 

Vnitrostátní soudce pověřený v rámci své pravomoci použitím ustanovení práva 
Společenství má povinnost zajistit plný účinek těchto norem podle potřeby i tak, 
že ze své vlastní pravomoci ponechá nepoužité jakékoli odporující ustanovení 
vnitrostátního zákonodárství, byť by bylo pozdějšího data, aniž by musel žádat 
nebo čekat na předchozí odstranění tohoto ustanovení legislativní cestou nebo 
jakýmkoli jiným ústavním postupem. 
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA 

20. února 1979 (*) 

„Opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením“ 

Ve věci 120/78, 

jejímž předmětem je žádost předložená Soudnímu dvoru na základě článku 177 
Smlouvy o EHS Hessisches Finanzgericht (Finanční soud spolkové země Hesenska) 
směřující k získání, ve sporu probíhajícím před tímto soudem mezi 

Společností Rewe-Zentral AG, se sídlem v Kolíně, 

a 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Spolková správa lihovarnického 
monopolu), 

rozhodnutí o předběžné otázce, týkající se výkladu článků 30 a 37 Smlouvy o EHS, 
s ohledem na čl. 100 odst. 3 německého zákona o lihovarnickém monopolu, 

SOUDNÍ DVŮR, 

ve složení H. Kutscher, předseda, J. Mertens de Wilmars a Mackenzie Stuart, 
předsedové senátů, A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O’Keeffe, G. Bosco 
a A. Touffait, soudci, 

generální advokát: F. Capotorti, 

vedoucí soudní kanceláře: A. Van Houtte 

vydává tento 

Rozsudek 

1       Usnesením ze dne 28. dubna 1978, došlým Soudnímu dvoru dne 22. května 1978, 
položil Hessisches Finanzgericht v souladu s článkem 177 Smlouvy o EHS dvě 
předběžné otázky týkající se výkladu článků 30 a 37 Smlouvy o EHS, s cílem 
posouzení slučitelnosti s právem Společenství ustanovení německé právní úpravy 
o uvádění lihovin na trh, která stanoví minimální obsah alkoholu pro jednotlivé 
kategorie alkoholických výrobků. 

2       Z předkládacího usnesení vyplývá, že žalobkyně v původním řízení má v úmyslu 
dovézt zásilku „Cassis de Dijon“ pocházející z Francie za účelem jeho uvedení na trh 
ve Spolkové republice Německo. 
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Žalobkyně se obrátila na Spolkovou správu lihovarnického monopolu 
(Bundesmonopolverwaltung) s žádostí o povolení zmíněný výrobek dovážet, na což 
jí tato správa odpověděla, že zmíněný výrobek nemá vzhledem k nedostatečnému 
obsahu alkoholu požadované vlastnosti pro uvedení na trh ve Spolkové republice 
Německo. 

3       Toto stanovisko založila správa na paragrafu 100 „Branntweinmonopolgesetz“ a na 
předpisech, které Správa monopolu na základě tohoto ustanovení přijala, v nichž 
stanovila minimální obsah alkoholu pro určité kategorie likérů a dalších alkoholických 
nápojů (Verordnung über den Mindestweingeistgehalt von Trinkbranntweinen ze dne 
28. února 1958, Bundesanzeiger č. 48 ze dne 11. března 1958). 

Z uvedených ustanovení vyplývá, že uvádění na trh ovocných likérů, jako je Cassis 
de Dijon, podléhá požadavku minimálního obsahu alkoholu ve výši 25 %, zatímco 
obsah alkoholu dotčeného výrobku, který je volně uváděn na trh ve Francii, se 
pohybuje mezi 15 a 20 % alkoholu. 

4       Podle žalobkyně má stanovení minimálního obsahu alkoholu v německé právní 
úpravě za následek to, že známé alkoholické výrobky pocházející z jiných členských 
států Společenství nelze prodávat ve Spolkové republice Německo, a že toto 
ustanovení tudíž představuje omezení volného pohybu zboží mezi členskými státy, 
které překračuje rámec obchodních předpisů vyhrazených členským státům. 

Podle žalobkyně se jedná o opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení 
dovozu, které je v rozporu s článkem 30 Smlouvy o EHS. 

Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o opatření přijatá v rámci řízení lihovarnického 
monopolu, má žalobkyně za to, že dochází rovněž k porušení článku 37, podle něhož 
členské státy postupně upraví státní monopoly obchodní povahy tak, aby na konci 
přechodného období byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi státními příslušníky 
členských států, pokud jde o podmínky nákupu a odbytu zboží. 

5       K tomu, aby mohl Hessisches Finanzgericht rozhodnout v tomto sporu, položil dvě 
otázky následujícího znění: 

a)      Je třeba pojem opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením 
dovozu ve smyslu článku 30 Smlouvy o EHS vykládat tak, že se uplatní rovněž 
na stanovení minimálního obsahu alkoholu v lihovinách určených k lidské 
spotřebě, obsažené v německém zákonu o lihovarnickém monopolu, v jehož 
důsledku nemohou být ve Spolkové republice Německo uvedeny do oběhu 
tradiční výrobky jiných členských států, jejichž obsah alkoholu je nižší než 
stanovený limit? 

b)      Spadá stanovení takového minimálního obsahu alkoholu pod pojem 
diskriminace mezi příslušníky členských států, pokud jde o podmínky nákupu 
a odbytu zboží ve smyslu článku 37 Smlouvy o EHS? 

6       Vnitrostátní soud tak žádá o získání výkladových kritérií umožňujících posoudit, zda 
požadavek minimálního obsahu alkoholu může spadat buď pod zákaz veškerých 
opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením v obchodu mezi členskými 
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státy podle článku 30 Smlouvy, nebo pod zákaz jakékoli diskriminace mezi státními 
příslušníky členských států, pokud jde o podmínky nákupu a odbytu zboží ve smyslu 
článku 37. 

7       V tomto ohledu je třeba podotknout, že článek 37 stanoví zvláštní úpravu pro státní 
monopoly obchodní povahy. 

Toto ustanovení není tedy relevantní, pokud jde o vnitrostátní ustanovení, která se 
netýkají výkonu zvláštní funkce veřejného monopolu, a sice jeho výlučného práva, 
ale upravují obecně výrobu a uvádění na trh alkoholických nápojů bez ohledu na to, 
zda se na ně tento monopol vztahuje, či nikoli. 

Za těchto podmínek musí být dopad opatření na obchod ve Společenství, na něž se 
vnitrostátní soud táže, posuzován výhradně s ohledem na požadavky vyplývající 
z článku 30, kterého se týká první otázka. 

8       Při neexistenci společné úpravy pro výrobu alkoholu a jeho uvádění na trh, jelikož 
návrh nařízení předložený Komisí Radě dne 7. prosince 1976 (Úř. věst. C 309, s. 2) 
nebyl ještě Radou schválen, přísluší členským státům, aby si na svém území upravily 
vše, co se týká výroby alkoholu a lihovin a jejich uvádění na trh. 

Překážky pohybu uvnitř Společenství vyplývající z rozdílů vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se uvádění dotčených výrobků na trh musí být přípustné tehdy, 
pokud lze tato ustanovení považovat za nezbytná k tomu, aby se vyhovělo 
kategorickým požadavkům týkajícím se zejména účinnosti daňového dohledu , 
ochrany zdraví, poctivosti obchodního styku a ochrany spotřebitelů. 

9       Vláda Spolkové republiky Německo, stejně jako vedlejší účastník řízení, uvedla různé 
argumenty, které podle ní odůvodňují uplatnění ustanovení o minimálním obsahu 
alkoholu v lihovinách, přičemž jako důvod uváděla jednak ochranu zdraví a jednak 
ochranu spotřebitelů proti nekalým obchodním praktikám. 

10     Co se týče ochrany zdraví německá vláda uvedla, že stanovení minimálního obsahu 
alkoholu ve vnitrostátních právních předpisech má za cíl zabránit šíření lihovin na 
německém trhu, a především pak lihovin s nízkým obsahem alkoholu, jelikož takové 
výrobky mohou podle jejího názoru vést snadněji k vytvoření návyku na výrobky 
s vyšším obsahem alkoholu. 

11     Tyto důvody nejsou rozhodující, neboť spotřebitel si může na trhu opatřit celou řadu 
různých výrobků s nízkým nebo středním obsahem alkoholu, a navíc se velké 
množství alkoholických nápojů s vysokým obsahem alkoholu, které jsou volně 
uváděny na německý trh, konzumuje ve zředěné formě. 

12     Německá vláda dále uplatňuje, že stanovení minimálního obsahu alkoholu 
u některých likérů slouží k ochraně spotřebitele před nekalými obchodními praktikami 
výrobců a distributorů lihovin. 

Tento argument vychází z úvahy, že snížení obsahu alkoholu zaručuje konkurenční 
výhodu oproti nápojům s vyšším obsahem alkoholu, jelikož alkohol představuje ve 
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složení alkoholických nápojů zdaleka nejdražší složku, z důvodu značného daňového 
zatížení, jemuž podléhá. 

Navíc, podle německé vlády, pokud by byly do volného oběhu propuštěny alkoholické 
výrobky, jakmile odpovídají co do obsahu alkoholu předpisům země výroby, mělo by 
to ve Společenství za následek zavedení společného standardu nejnižšího obsahu 
alkoholu povoleného v kterémkoli členském státě, ba dokonce by se tak jakákoli 
ustanovení v této oblasti stala neúčinnými, neboť v právní úpravě několika členských 
států žádný obdobný minimální limit neexistoval. 

13     Jak správně uvedla Komise, může stanovení limitních hodnot obsahu alkoholu 
v nápojích sloužit ke standardizaci výrobků uváděných na trh a jejich označování 
v zájmu větší transparentnosti obchodního styku a nabídek veřejnosti. 

Tato argumentace však nemůže jít až tak daleko, že by považovala povinné stanovení 
minimálního obsahu alkoholu za základní záruku poctivého obchodního styku, neboť 
dostatečnou informovanost kupujícího lze jednoduše zajistit uložením povinnosti 
uvádět na obalu výrobků jejich původ a obsah alkoholu. 

14     Z předcházejícího vyplývá, že požadavky na minimální obsah alkoholu v lihovinách 
nesledují cíl obecného zájmu, který by mohl převážit nad požadavkem volného 
pohybu zboží, jenž je jedním ze základních pravidel Společenství. 

Praktický účinek takových ustanovení spočívá hlavně v tom, že zaručují výhodu 
lihovinám s vysokým obsahem alkoholu, jelikož z vnitrostátního trhu vylučují výrobky 
jiných členských států, které daným požadavkům neodpovídají. 

Je tedy patrné, že takový jednostranný požadavek stanovený právní úpravou 
určitého členského státu na minimální obsah alkoholu pro uvádění lihovin na trh 
představuje překážku obchodu, neslučitelnou s ustanovením článku 30 Smlouvy. 

Neexistuje tedy žádný platný důvod k tomu, aby alkoholické nápoje, pokud jsou 
legálně vyrobeny a uvedeny na trh v některém členském státě, nemohly být uvedeny 
na trh ve všech ostatních členských státech; prodeji těchto výrobků nemůže bránit 
právní zákaz uvádění na trh nápojů s nižším obsahem alkoholu, než je limit stanovený 
vnitrostátními předpisy. 

15     V důsledku toho je na první otázku třeba odpovědět tak, že pojem „opatření 
s účinkem rovnocenným množstevním omezením dovozu“, uvedený v článku 30 
Smlouvy, je třeba chápat tak, že zákaz upravený tímto ustanovením se vztahuje 
rovněž na stanovení minimálního obsahu alkoholu v lihovinách určených k lidské 
spotřebě, obsažené v právních předpisech některého členského státu, co se týče 
dovozu alkoholických nápojů legálně vyrobených a uvedených na trh v jiném 
členském státě. 

 K nákladům řízení 

16     Výdaje vzniklé vládě Dánského království, vládě Spolkové republiky Německo, jakož 
i  Evropské komisi, které předložily Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují. 
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Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu 
incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před Hessisches Finanzgericht, 
je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. 

Z těchto důvodů 

SOUDNÍ DVŮR 

o otázkách, které mu byly předloženy usnesením Hessisches Finanzgericht ze dne 28. 
dubna 1978, rozhodl takto: 

Pojem „opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením 
dovozu“, uvedený v článku 30 Smlouvy o EHS, je třeba chápat tak, že zákaz 
upravený tímto ustanovením se vztahuje rovněž na stanovení minimálního 
obsahu alkoholu v lihovinách určených k lidské spotřebě, obsažené 
v právních předpisech některého členského státu, co se týče dovozu 
alkoholických nápojů legálně vyrobených a uvedených na trh v jiném 
členském státě. 
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA 

12. června 2003(*) 

„Volný pohyb zboží – Překážky vyplývající z jednání jednotlivců – Povinnosti 
členských států – Rozhodnutí nezakázat shromáždění za účelem ochrany životního 
prostředí, které způsobilo úplné zablokování dopravy na dálnici Brenner po dobu 
téměř 30 hodin – Odůvodnění – Základní práva – Svoboda projevu a svoboda 

shromažďování – Zásada proporcionality“ 

Ve věci C-112/00, 

jejímž předmětem je žádost zaslaná Soudnímu dvoru na základě článku 234 ES 
Oberlandesgericht Innsbruck (Rakousko) směřující k získání, ve sporu probíhajícím 
před tímto soudem mezi 
       

Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge, 

a 

Rakouskou republikou, 

rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článků 30, 34 a 36 Smlouvy o ES 
(nyní po změně články 29 ES a 30 ES), ve spojení s článkem 5 Smlouvy o ES (nyní 
článek 10 ES), jakož i podmínek odpovědnosti členského státu za škody způsobené 
jednotlivcům porušením práva Společenství, 

SOUDNÍ DVŮR 

ve složení G. C. Rodríguez Iglesias, předseda, J. P. Puissochet, M. Wathelet 
a R. Schintgen (zpravodaj), předsedové senátů, C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann 
a V. Skouris, F. Macken a N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues a A. Rosas, 
soudci, 

generální advokát: F. G. Jacobs, 

vedoucí soudní kanceláře: H. A. Rühl, vrchní rada, 

s ohledem na písemná vyjádření předložená: 

–        za společnost Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge, 
K. H. Plankelem, H. Mayrhoferem a R. Schneiderem, Rechtsanwälte, 

–        za Rakouskou republiku A. Riccabonou, jako zmocněncem, 

–        za rakouskou vládu H. Dossim, jako zmocněncem, 
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–        za řeckou vládu N. Dafniou a G. Karipsiadisem, jako zmocněnci, 

–        za italskou vládu U. Leanzou, jako zmocněncem, ve spolupráci s O. Fiumarou, 
vice avvocato generale dello Stato, 

–        za nizozemskou vládu M. A. Fierstrou, jako zmocněncem, 

–        za Komisi Evropských společenství J. C. Schiefererem, jako zmocněncem, 

s přihlédnutím ke zprávě k jednání, 

po vyslechnutí ústních vyjádření společnosti Eugen Schmidberger, Internationale 
Transporte und Planzüge, zastoupené R. Schneiderem, Rakouské republiky, 
zastoupené A. Riccabonou, rakouské vlády, zastoupené E. Riedlem, jako 
zmocněncem, řecké vlády, zastoupené N. Dafniou a G. Karipsiadisem, italské vlády, 
zastoupené O. Fiumarou, nizozemské vlády, zastoupené H. G. Sevenster, jako 
zmocněnkyní, finské vlády, zastoupené T. Pynnä, jako zmocněnkyní, Komise, 
zastoupené J. C. Schiefererem a J. Grunwaldem, jako zmocněnci, na jednání 
konaném dne 12. března 2002, 

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 
11. července 2002, 

vydává tento 

         Rozsudek 

1        Usnesením ze dne 1. února 2000, které došlo Soudnímu dvoru dne 24. března téhož 
roku, Oberlandesgericht Innsbruck položil na základě článku 234 ES šest předběžných 
otázek týkajících se výkladu článků 30, 34 a 36 Smlouvy o ES (nyní po změně články 
28 ES, 29 ES a 30 ES), ve spojení s článkem 5 Smlouvy o ES (nyní článek 10 ES), jakož 
i podmínek odpovědnosti členského státu za škodu způsobenou jednotlivcům 
porušením práva Společenství. 

2        Tyto otázky vyvstaly v rámci sporu mezi společností Eugen Schmidberger, 
Internationale Transport und Planzüge (dále jen „Schmidberger“), a Republik 
Österreich (dále jen „Rakouská republika“) ohledně povolení příslušných orgánů 
Rakouské republiky uděleného sdružení, jehož účelem je zejména ochrana životního 
prostředí, k uspořádání shromáždění na dálnici Brenner, jehož následkem bylo úplné 
zablokování dopravy na této dálnici po dobu téměř 30 hodin. 

 Vnitrostátní právní rámec 

3        Ustanovení § 2 Versammlungsgesetz (zákon shromažďovací) z roku 1953, ve znění 
pozdějších změn (dále jen VslgG), stanoví: 
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„1) Kdokoli si přeje uspořádat jakékoli veřejné shromáždění nebo schůzi přístupné 
všem bez omezení, co se týče účastníků, musí to písemně ohlásit příslušným orgánům 
(článek 16) nejméně 24 hodin před předpokládaným okamžikem konání schůze nebo 
shromáždění a musí uvést jejich účel, místo konání a hodinu. Ohlášení musí dojít 
příslušným orgánům nejdéle 24 hodin před začátkem shromáždění. 

2) Příslušné orgány musí na žádost vydat neprodleně potvrzení. [...]“ 

4        Podle § 6 VslgG: 

„Shromáždění, jejichž cíl je v rozporu s trestním zákonem nebo která představují 
nebezpečí pro veřejnou bezpečnost nebo veřejný pořádek, musí být příslušnými 
orgány zakázána.“ 

5        Ustanovení § 16 VslgG stanoví: 

„Pro účely tohoto zákona se obecně ‚příslušnými orgány‘ rozumí: 

a)     v místech spadajících do jejich působnosti služby federální policie; 

b)     v místě sídla Landeshauptmann [předseda zemské vlády], pokud se zde 
nenachází žádná služba federální policie, Sicherheitsdirektion [vrchní ředitelství 
policie]; […] 

c)     v ostatních místech Bezirksverwaltungsbehörde [správní orgán místní 
samosprávy Bezirk].“ 

6        Ustanovení § 42 odst.1 Straßenverkehrsordnung (nařízení o silničním provozu) 
z roku 1960, ve znění pozdějších změn (dále je „StVO“) zakazuje provoz nákladních 
vozidel a návěsů v sobotu od 15 hodin do 24 hodin a v neděli a v dny pracovního klidu 
od 0 hodin do 22 hodin, přesahuje-li maximální povolená váha nákladních vozidel 
a návěsů 3,5 t. Stejně tak podle odstavce 2 zmíněného ustanovení v době uvedené 
v odstavci 1 provoz nákladních vozidel, […], jejichž maximální povolená hmotnost je 
více než 7,5 t, je zakázán. Některé výjimky jsou upraveny zejména pro přepravu 
mléka, rychle se kazících potravin nebo zvířat na porážku (s výjimkou přepravy skotu 
na dálnicích). 

7        Na základě § 42 odst. 6 StVO provoz nákladních vozidel, jejichž maximální povolená 
hmotnost je vyšší než 7,5 t, je zakázán mezi 22. hodinou a 5. hodinou; cesty zejména 
nízkohlučných vozidel nejsou tímto zákazem dotčeny. 

8        V souladu s § 45 odst. 2 a následujícími StVO mohou být uděleny na individuální 
žádost a za určitých podmínek výjimky týkající se užívání silnic. 

9        Ustanovení § 86 StVO stanoví: 

„Průvody. Předpokládá-li se užití ulice za tímto účelem a aniž by byla dotčena jiná 
ustanovení, shromáždění pod širým nebem, veřejné průvody nebo místní zvyky, 
lidové slavnosti, průvody nebo jiná podobná shromáždění musí být ohlášeny jejich 
pořadateli dotyčnému správnímu orgánu tři dny předem […]“ 
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Věc v původním řízení a předběžné otázky 

10      Ze spisu ve věci v původním řízení vyplývá, že dne 15. května 1998, sdružení 
Transitforum Austria Tirol, jehož cílem je ochrana „životně důležitých prostorů 
v regionu Alp“ uvědomilo Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, v souladu s § 2 VslgG 
a 86 StVO, o konání shromáždění v pátek 12. června 1998 v 11 hodin a v sobotu 
13. června 1998 v 15 hodin na dálnici Brenner (A 13), přičemž během této doby dojde 
uzavření veškerého provozu na této dálnici v úseku mezi odpočívadlem Europabrücke 
a mýtem Schönberg (Rakousko). 

11      Ve stejný den předseda zmíněného sdružení uspořádal tiskovou konferenci, po které 
rakouské a německé sdělovací prostředky uveřejnily informace o uzavření dálnice 
Brenner. Rakouský a německý automobilový klub, které byly též varovány, poskytly 
zároveň praktické informace uživatelům této trasy tím, že zejména uvedly, že je lépe 
se této dálnici během dotyčné doby vyhnout. 

12      Dne 21. května 1998 Bezirkshauptmannschaft požádal Sicherheitsdirektion für Tirol 
o pokyny k ohlášenému shromáždění. Dne 3. června 1998 Sicherheitsdirektor vydal 
příkaz, aby shromáždění nebylo zakázáno. Dne 10. června 1998 se konala schůze 
různých místních orgánů, aby byl zaručen hladký průběh zmíněného shromáždění. 

13      Maje za to, že shromáždění je s ohledem na rakouské právo dovolené, 
Bezirkshauptmannschaft rozhodl nezakázat zmíněné shromáždění, ale 
nepřezkoumal, zda jeho rozhodnutí může porušit právo Společenství. 

14      Toto shromáždění bylo skutečně uspořádáno na uvedeném místě a v uvedený den. 
Následkem toho nákladní automobily, které musely jet po dálnici Brenner, byly 
zablokovány v pátek 12. června 1998 od 9 hodin. Tato dálnice byla znovu otevřena 
k provozu v sobotu 13. června 1998 kolem 15h30, s výhradou zákazu provozu 
uplatněného na základě rakouského nařízení, který se týkal kamionů s hmotností více 
než 7,5 t v určitých hodinách v sobotu a neděli. 

15      Společnost Schmidberger je podnik mezinárodní přepravy se sídlem v Rot an der Rot 
(Německo), který vlastní šest „tichých a čistých“ nákladních vozidel s návěsy. Jeho 
hlavní činnost spočívá v přepravě dřeva z Německa do Itálie a oceli z Itálie do 
Německa. Za tímto účelem nákladní vozidla užívají v zásadě dálnici Brenner. 

16      Schmidberger podala žalobu k Landesgericht Innsbruck (Rakousko) směřující 
k odsouzení Rakouské republiky k náhradě škody ve výši 140 000 ATS z důvodu, že 
pět z jeho kamionů nemohlo užít dálnici Brenner po dobu čtyř po sobě následujících 
dnů kvůli tomu, že jednak čtvrtek 11. června 1998 byl v Rakousku den pracovního 
klidu, zatímco 13. a 14. června byly sobota a neděle, a jednak rakouské nařízení 
stanoví zákaz provozu kamionů nad 7,5 t během větší části víkendů a dnů pracovního 
klidu. Tato dálnice tvoří jedinou tranzitní trasu, kterou mohou použít jeho vozidla mezi 
Německem a Itálií. Nezakázání shromáždění a chybějící zásah rakouských orgánů, 
který by zabránil zablokování tohoto dálničního spoje, tvoří překážku volného pohybu 
zboží. Jelikož tato překážka nemůže být odůvodněna právem na svobodu projevu 
a svobodu shromažďování manifestantů, představuje porušení práva Společenství, 
a může tudíž zakládat odpovědnost dotyčného členského státu. V tomto případě 
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škoda způsobená společnosti Schmidberger spočívala v zablokování jejích nákladních 
vozidel (50 000 ATS), fixních nákladech týkajících se řidičů (5000 ATS) a ušlém zisku 
vyplývajícím ze slev poskytnutých zákazníkům z důvodu podstatného zpoždění při 
převozu zboží a zároveň neuskutečnění šesti cest mezi Německem a Itálií (85 000 
ATS). 

17      Rakouská republika navrhla, aby žaloba byla zamítnuta z důvodu, že rozhodnutí 
nezakázat oznámené shromáždění bylo přijato po podrobném přezkoumání situace, 
co se týče skutkového stavu, že informace o datu uzavření dálnice Brenner byly 
zveřejněny předem v Rakousku, Německu i v Itálii a že toto shromáždění 
nezapříčinilo dopravní zácpy ani jiné nehody. Překážka volného pohybu způsobená 
manifestací je povolená, pokud překážka, kterou způsobí, není stálá a závažná. 
Posouzení dotčených zájmů musí převážit ve prospěch svobody projevu 
a shromažďování, neboť základní práva jsou v demokratické společnosti 
nedotknutelná. 

18      Landesgericht Innsbruck ve svém rozsudku ze dne 23. září 1999 shledal, že nebylo 
možné prokázat, že kamiony společnosti Schmidberger nemohly užít dálnici Brenner 
dne 12. a 13. června 1998, ani že nebylo možné, aby dotyčný podnik změnil trasy, 
a tím se vyhnul škodě poté, co se dozvěděl o uspořádání shromáždění, a zamítl 
žalobu z důvodu, že tato dopravní společnost jednak nesplnila podmínky (vycházející 
z rakouského hmotného práva) týkající se důkazního břemene ohledně uplatňované 
finanční škody, a jednak nesplnila svou povinnost (vycházející z rakouského 
procesního práva) předložit veškeré skutečnosti, na kterých je návrh založen, které 
jsou nezbytné k vyřešení sporu. 

19      Společnost Schmidberger pak podala odvolání proti tomuto rozsudku 
k Oberlandsgericht Innsbruck, který shledal, že pokud jsou dotčena práva, jako je 
tomu v tomto případě, která jsou alespoň částečně založená na právu Společenství, 
je třeba brát v úvahu požadavky práva Společenství. 

20      V tomto ohledu je nezbytné nejdříve určit, zda zásada volného pohybu zboží, 
případně ve spojení s článkem 5 Smlouvy, ukládá členskému státu, aby zaručil volný 
přístup k důležitým dopravním trasám, a zda tato povinnost převládá nad základními 
právy, jako je svoboda projevu a svoboda shromažďování, zaručenými články 10 a 11 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „EÚLP“). 

21      Pokud tomu tak je, předkládající soud se dále táže, zda takto zjištěné porušení práva 
Společenství je dostatečně závažné, aby založilo odpovědnost státu. Otázky výkladu 
podle něj vyvstávají zejména ohledně určení stupně přesnosti a jasnosti článků 5, 30, 
34 a 36 Smlouvy. 

22      V tomto případě může být odpovědnost státu založena buď na chybné normotvorbě 
– rakouský zákonodárce opomněl přizpůsobit nařízení týkající se svobody 
shromažďování povinnostem vyplývajícím z práva Společenství, a zejména zásadě 
volného pohybu zboží – nebo na správním porušení – příslušné vnitrostátní orgány 
jsou povinny, v souladu s povinností spolupráce a loajality upravenou v článku 5 
Smlouvy, vykládat vnitřní právo souladně s požadavky Smlouvy v oblasti volného 
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pohybu zboží, pokud jsou tyto povinnosti vyplývající z práva Společenství přímo 
použitelné. 

23      Zmíněný soud si zatřetí klade otázku o povaze a výši náhrady škody založené na 
odpovědnosti státu. Táže se, jakým kritériím závažnosti musí odpovídat důkaz 
ohledně příčiny a výše škody způsobené legislativním či správním porušením práva 
Společenství, a chce se zejména dozvědět, zda právo na náhradu škody existuje 
i v případě, kdy výši škody lze prokázat pouze paušálním odhadem. 

24      V poslední řadě má předkládající soud pochybnosti o vnitrostátních podmínkách 
uplatnění práva na náhradu škody založeného na odpovědnosti státu. Klade si otázku, 
zda rakouské právní předpisy týkající se důkazního břemene a povinnosti předložit 
veškeré skutečnosti nezbytné k vyřešení sporu dodržují zásadu právní účinnosti 
v rozsahu, v němž práva založená na právu Společenství nejsou vždy vymezena hned 
v plném rozsahu a žalobce je vystaven skutečným obtížím, co se týče přesného 
vymezení veškerých skutečností požadovaných rakouskou právní úpravou. 
V projednávaném případě je obsah práva na náhradu škody nejasný jak věcně, tak 
i co se týče její výše, takže je nutné položit předběžnou otázku. Odůvodnění soudu 
prvního stupně by přitom mohlo znemožňovat uplatnění práv založených na právu 
Společenství tím, že vede k zamítnutí návrhu na základě vnitrostátních právních 
zásad a obchází z důvodu čistě formálních relevantní otázky práva Společenství. 

25      Vzhledem k tomu, že řešení sporu vyžaduje výklad práva Společenství, rozhodl 
Oberlandesgericht Innsbruck o přerušení řízení a položil Soudnímu dvoru následující 
předběžné otázky: 

„1)   Musí být zásady volného pohybu zboží ve smyslu článků 28 ES (bývalý článek 
30) a dalších nebo jiných ustanovení práva Společenství vykládány v tom 
smyslu, že členský stát je povinen chránit důležité dopravní trasy před 
omezeními a překážkami jakékoli povahy buď úplně, nebo jak je to možné 
v rozumné míře, a to zároveň krom jiného v tom smyslu, že ohlášené 
shromáždění politické povahy, které se má konat na dopravní trase, nemůže 
být povoleno nebo musí být alespoň později rozpuštěno, pokud nebo jakmile se 
může konat mimo dopravní trasu se stejným dopadem na veřejnost? 

2)     Představuje opomenutí členského státu uvést ve vnitrostátních předpisech 
týkajících se práva shromažďovacího a svobody shromažďování, že při vážení 
svobody shromažďování a veřejného zájmu se musí přihlížet i k zásadám práva 
Společenství, především základním svobodám, a v projednávaném případě 
zejména ustanovením o volném pohybu zboží, dostatečně závažné porušení 
práva Společenství, které zakládá v případě, že jsou splněny ostatní podmínky, 
odpovědnost členského státu podle zásad práva Společenství, pokud je kvůli 
zmíněnému opomenutí povoleno a koná se shromáždění politické povahy 
v délce 28 hodin, kvůli němuž je uzavřena trasa podstatná pro dopravu zboží 
uvnitř Společenství, mimo jiné, většině nákladní automobilové dopravy po dobu 
4 dnů – s výjimkou krátkého přerušení v délce několika hodin – na základě 
obecného vnitrostátního zákazu provozu ve dny pracovního volna? 

3)     Představuje rozhodnutí vnitrostátního orgánu, podle kterého ustanovení práva 
Společenství, zejména ustanovení týkající se volného pohybu zboží a obecné 
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povinnosti spolupráce a loajality upravené v článku 10 ES (bývalý článek 5), 
nebrání shromáždění politické povahy v délce 28 hodin, kvůli němuž je trasa 
podstatná pro dopravu zboží uvnitř Společenství uzavřená, mimo jiné, většině 
nákladní automobilové dopravy po dobu 4 dnů – s výjimkou krátkého přerušení 
v délce několika hodin – na základě obecného vnitrostátního zákazu provozu ve 
dny pracovního volna, dostatečně závažné porušení práva Společenství, které 
zakládá odpovědnost členského státu podle zásad práva Společenství? 

4)     Musí sledovaný cíl shromáždění politické povahy povoleného vnitrostátním 
orgánem, a sice usilovat o zdravé životní prostředí a přitáhnout pozornost 
k nebezpečí hrozícímu zdraví obyvatel spočívajícímu ve stálém nárůstu tranzitu 
nákladních vozidel, převážit nad ustanoveními práva Společenství týkajícími se 
volného pohybu zboží ve smyslu článku 28 ES? 

5)     Může škoda založit právo na náhradu škody založené na odpovědnosti státu, 
i pokud poškozený, přestože může prokázat, že jsou splněny veškeré podmínky, 
aby realizoval zisk, spočívající v tomto případě v uskutečnění mezinárodní 
přepravy zboží nákladními vozidly, která využívá, ale která byla zablokována po 
dobu 4 dnů kvůli shromáždění trvajícímu 28 hodin, však nemůže prokázat, že 
konkrétní přeprava nemohla být uskutečněna? 

6)     V případě záporné odpovědi na čtvrtou otázku: 

Ukládají povinnost spolupráce a loajality vnitrostátních orgánů, zejména soudů, 
ve smyslu článku 10 ES (bývalý článek 5) a zásada efektivity nepoužít 
vnitrostátní pravidla hmotného nebo procesního práva, která omezují možnost 
dovolávat se práv přiznaných právem Společenství, jako v projednávané věci 
práva na náhradu škody způsobené státem, dokud obsah práva přiznaného 
právem Společenství nebyl úplně objasněn, po předložení předběžné otázky 
Soudnímu dvoru, je-li to nutné?“ 

K přípustnosti 

26      Rakouská republika vyjádřila pochyby co se týče přípustnosti této žádosti 
o rozhodnutí o předběžné otázce, když v podstatě tvrdila, že otázky položené 
Oberlandesgericht Insbruck jsou čistě hypotetické a irelevantní pro rozhodnutí sporu 
v původním řízení. 

27      Žaloba společnosti Schmidberger, směřující k uplatnění odpovědnosti členského 
státu za porušení práva Společenství, totiž podle Rakouské republiky předpokládá, že 
tato společnost předloží důkaz skutečné škody způsobené tvrzeným porušením. 

28      Společnosti Schmidberger se přitom před oběma vnitrostátními soudy, kterým byl 
spor v původním řízení předložen, nepodařilo prokázat existenci konkrétní osobní 
újmy – doložením tvrzení, podle kterého její nákladní vozidla musela užít dálnice 
Brenner v dny shromáždění, které se na ní konalo, v rámci dopravních činností mezi 
Německem a Itálií – ani, popřípadě, že dodržela svou povinnost omezit škodu, kterou 
údajně utrpěla, vysvětlením, z jakých důvodů nemohla využít jiné trasy než té, která 
byla uzavřena. 
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29      Za těchto okolností odpověď na položené otázky není nezbytná k tomu, aby 
předkládající soud mohl o věci rozhodnout, anebo přinejmenším je žádost 
o rozhodnutí o předběžné otázce předčasná, dokud nebyly před výše zmíněným 
soudem plně zjištěny podstatné skutečnosti a důkazy. 

30      V tomto ohledu je třeba připomenout, že z ustálené judikatury vyplývá, že postup 
stanovený v článku 234 ES je nástrojem spolupráce mezi Soudním dvorem 
a vnitrostátními soudy, díky němuž Soudní dvůr poskytuje vnitrostátním soudům 
výklad práva Společenství, jenž je pro ně nezbytný k vyřešení sporů, které tyto soudy 
mají rozhodnout (viz zejména rozsudky ze dne 18. října 1990, Dzodzi, C-297/88 
a C-197/89, Recueil, s. I-3763, bod 33; ze dne 8. listopadu 1990, Gmurzynska-
Bscher, C-231/89, Recueil, s. I-4003, bod 18; ze dne 16. července 1992, Meilicke, 
C-83/91, Recueil, s. I-4871, bod 22, a ze dne 17. listopadu 2002, Baumbast a R, 
C-413/99, Recueil, s. I-7091, bod 31). 

31      V rámci této spolupráce je věcí vnitrostátního soudu, kterému byl spor předložen, 
jenž má jako jediný přímou znalost skutkového základu sporu a musí nést 
odpovědnost za soudní rozhodnutí, které bude vydáno, posoudit s ohledem na 
konkrétní okolnosti věci jak nezbytnost rozhodnutí o předběžné otázce pro vydání 
svého rozsudku, tak i relevanci otázek, které klade Soudnímu dvoru. V důsledku toho, 
jestliže se položené otázky týkají výkladu práva Společenství, je Soudní dvůr v zásadě 
povinen rozhodnout (viz zejména rozsudky ze dne 15. prosince 1995, Bosman, 
C-415/93, Recueil, s. I-4921, bod 59; ze dne 13. března 2001, PreussenElektra, 
C-379//98, Recueil, s. I-2099, bod 38; ze dne 10. prosince 2002, Der Weduwe, 
C-153/00, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 31, a ze dne 21. ledna 
2003, Bacardi-Martini a Cellier des Dauphins, C-318/00, dosud nezveřejněný ve 
Sbírce rozhodnutí, bod 41). 

32      Soudní dvůr nicméně rovněž judikoval, že za výjimečných podmínek mu přísluší 
zkoumat podmínky, za kterých mu byla věc předložena vnitrostátním soudem (viz 
v tomto smyslu výše uvedený rozsudek PreussenElektra, bod 39). Duch spolupráce, 
který musí vládnout při fungování řízení o předběžné otázce, totiž znamená, že 
vnitrostátní soud musí zase brát ohled na úkol svěřený Soudnímu dvoru, jímž je 
podílet se na výkonu spravedlnosti ve členských státech, a nikoli formulovat poradní 
nálezy k obecným nebo hypotetickým otázkám (výše uvedené rozsudky Bosman, bod 
60; Der Weduwe, bod 32, a Bacardi-Martini a Cellier des Dauphins, bod 42). 

33      Soudní dvůr tak měl za to, že nemůže rozhodnout o předběžné otázce položené 
vnitrostátním soudem, je-li zjevné, že výklad nebo posouzení platnosti předpisu 
Společenství, o které vnitrostátní soud požádal, nemají žádný vztah k realitě nebo 
předmětu sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také 
pokud Soudní dvůr nedisponuje skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro 
užitečnou odpověď na otázky, které jsou mu položeny (viz výše uvedené rozsudky 
Bosman, bod 61, a Bacardi-Martini a Cellier des Dauphins, bod 43). 

34      V daném případě je nutno konstatovat, že není zjevné, že otázky položené 
předkládajícím soudem spadají pod jeden z případů, na které se vztahuje judikatura 
uvedená v předchozím bodu. 
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35      Žaloba podaná společností Schmidberger totiž směřuje k odsouzení Rakouské 
republiky k náhradě škody, která byla této společnosti způsobena tvrzeným 
porušením práva Společenství spočívajícím v tom, že rakouské orgány nezakázaly 
shromáždění, které způsobilo úplné zablokování dopravy na dálnici Brenner po dobu 
téměř 30 hodin bez přerušení. 

36      Z toho vyplývá, že žádost o výklad práva Společenství podaná předkládajícím 
soudem spadá nepochybně do rámce skutečného sporu mezi účastníky původního 
řízení, který tedy nelze považovat za hypotetický. 

37      Z předkládacího usnesení navíc vyplývá, že vnitrostátní soud předložil přesně 
a podrobně důvody, na základě kterých považuje k vyřešení sporu, který mu byl 
předložen, za nezbytné položit Soudnímu dvoru různé otázky výkladu práva 
Společenství, k nimž patří zejména otázka týkající se skutečností, k nimž se má 
přihlížet při dokazování škody, kterou údajně utrpěla společnost Schmidberger. 

38      Krom toho z vyjádření předložených členskými státy v odpověď na oznámení 
předkládacího usnesení a Komisí, v souladu s článkem 23 statutu Soudního dvora, 
vyplývá, že informace obsažené v tomto usnesení jim umožnily zaujmout užitečné 
stanovisko ke všem otázkám předloženým Soudnímu dvoru. 

39      Je třeba dodat, že z čl. 234 druhého pododstavce ES jasně vyplývá, že 
vnitrostátnímu soudu přísluší rozhodnout, v jakém stadiu řízení je důvodné položit 
předběžnou otázku Soudnímu dvoru (viz rozsudky ze dne 10. března 1981, Irish 
Creamery Milk Suppliers Association a další, 36/80 a 71/80, Sb. rozh. s. 735, bod 5, 
a ze dne 30. března 2000, Jämo, C-236/98, Recueil, s. I-2189, bod 30). 

40      Je též nesporné, že předkládající soud právně dostačujícím způsobem vymezil 
skutkový i právní rámec, v němž předložil svou žádost o výklad práva Společenství, 
a že poskytl Soudnímu dvoru veškeré informace potřebné k užitečné odpovědi na 
uvedenou otázku. 

41      Krom toho se nezdá být nelogické, že předkládající soud žádá Soudní dvůr, aby 
nejprve určil, jaké druhy škody lze zohlednit v rámci odpovědnosti členského státu 
v případě porušení práva Společenství tímto členským státem – a vyzývá jej zejména 
k tomu, aby objasnil otázku, zda náhrada škody závisí pouze na škodě skutečně 
způsobené, nebo zda zahrnuje zároveň paušálně vyčíslený ušlý zisk, jakož i otázku, 
do jaké míry se poškozený musí pokusit zabránit této škodě nebo ji zmírnit – před 
tím, než tento soud rozhodne o různých konkrétních důkazech, které byly uznány za 
relevantní Soudním dvorem v rámci posouzení skutečné škody způsobené společnosti 
Schmidberger. 

42      V poslední řadě, v rámci žaloby na náhradu škody vůči členskému státu se 
předkládající soud netáže Soudního dvora pouze na podmínku vztahující se 
k existenci škody a na druhy škody, které mohou být způsobeny, a na příslušné 
způsoby jejich dokazování, ale zároveň pokládá za nezbytné položit několik otázek 
ohledně jiných podmínek, které musí být splněny k založení této odpovědnosti, 
a zejména ohledně toho, zda počínání příslušných vnitrostátních orgánů ve sporu, 
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který je předmětem původního řízení, je porušením práva Společenství a zda toto 
porušení je takové povahy, aby zakládalo právo poškozeného na náhradu škody. 

43      S ohledem na souhrn předcházejících úvah nelze tvrdit, že ve věci v původním řízení 
by Soudní dvůr odpovídal na otázku zjevně hypotetickou či nerelevantní pro 
rozhodnutí, které má předkládající soud vydat. 

44      Z uvedených úvah naopak vyplývá, že otázky položené tímto soudem odpovídají 
objektivní potřebě pro rozhodnutí sporu, který tento soud řeší a v rámci kterého má 
vydat rozhodnutí, které bude moci zohlednit rozsudek Soudního dvora, a informace, 
které byly Soudnímu dvoru poskytnuty zejména v předkládacím usnesení, mu umožní 
podat na zmíněné otázky užitečnou odpověď. 

45      V důsledku toho je žádost Oberlandesgericht Innsbruck o rozhodnutí o předběžné 
otázce přípustná. 

K předběžným otázkám 

46      Na úvod je vhodné zdůraznit, že otázky, které položil předkládající soud, zahrnují 
dva problémy, které spolu sice souvisejí, ale přesto jsou odlišné. 

47      Předkládající soud se totiž na jedné straně táže Soudního dvora, zda úplné uzavření 
dálnice Brenner nepřetržitě po dobu téměř 30 hodin, ke kterému došlo za takových 
podmínek jako ve sporu, který je předmětem původního řízení, představuje překážku, 
která není slučitelná s volným pohybem zboží, a musí být proto považována za 
porušení práva Společenství. Na druhé straně se otázky vztahují konkrétněji 
k podmínkám, na základě kterých může vzniknout odpovědnost členského státu za 
škody způsobené jednotlivcům porušením práva Společenství. 

48      Co se týká posledně zmíněné otázky, předkládající soud žádá zejména o upřesnění 
k otázce, zda a případně do jaké míry za takových podmínek jako ve věci v původním 
řízení, která je mu předložena, má porušení práva Společenství – pokud bylo 
prokázáno – charakter dostatečně zjevný a závažný pro vznik odpovědnosti 
příslušného členského státu. Předkládající soud se zároveň táže Soudního dvora na 
povahu a důkaz škody, která má být nahrazena. 

49      Jelikož tato druhá řada otázek logicky vyžaduje přezkoumání pouze v případě, že na 
první otázku, která je vymezena v první větě bodu 47 tohoto rozsudku, bude 
odpověděno kladně, je třeba, aby Soudní dvůr rozhodl nejdříve o jednotlivých 
aspektech vznesených v rámci výše zmíněné problematiky, která je v podstatě 
předmětem první a čtvrté otázky. 

50      Ve světle skutečností, které vyplývají ze spisu ve věci v původním řízení předaného 
předkládajícím soudem a z písemných a ústních vyjádření předložených Soudnímu 
dvoru, je třeba chápat zmíněné otázky jako směřující k určení, zda skutečnost, že 
příslušné orgány členského státu nezakázaly shromáždění, jehož účelem je v zásadě 
ochrana životního prostředí, které vedlo k úplnému zablokování důležitého 
komunikačního spoje, jakým je dálnice Brenner, nepřetržitě po dobu téměř 30 hodin, 
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představuje neodůvodněnou překážku základní zásadě volného pohybu zboží 
upravené v článcích 30 a 34 Smlouvy, případně vykládaných ve spojení s článkem 5 
Smlouvy. 

 K existenci překážky volnému pohybu zboží 

51      V tomto ohledu je důležité předeslat, že volný pohyb zboží tvoří jednu ze základních 
zásad Společenství. 

52      Článek 3 Smlouvy o ES (nyní po změně článek 3 ES), který je zařazený v první části 
Smlouvy o ES s názvem „Zásady“, stanoví pod písm. c), že pro účely vymezené 
v článku 2 této smlouvy činnost Společenství zahrnuje vnitřní trh, který se vyznačuje 
odstraněním překážek mezi členskými státy, zejména volného pohybu zboží. 

53      Článek 7a Smlouvy o ES (nyní po změně článek 14 ES) stanoví v druhém 
pododstavci, že vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn 
volný pohyb zboží v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

54      Tato základní zásada je provedena zejména v článcích 30 a 34 Smlouvy. 

55      Konkrétně článek 30 stanoví, že množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá 
opatření s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázána. Stejně tak 
článek 34 zakazuje mezi členskými státy množstevní omezení vývozu a opatření 
s rovnocenným účinkem. 

56      Od vydání rozsudku ze dne 11. července 1974, Dassonville (8/74, Recueil, s. 837, bod 
5), je ustálenou judikaturou, že tato ustanovení, nahlížená ve svém kontextu, musí 
být chápána jako ustanovení směřující k odstranění veškerých přímých či nepřímých, 
stávajících či potenciálních překážek, které by bránily obchodu uvnitř Společenství 
(viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 9. prosince 1997, Komise v. Francie, C-265/95, 
Recueil, s. I-6959, bod 29). 

57      Soudní dvůr tak zejména judikoval, že jako prostředek, který je nezbytný k realizaci 
trhu bez vnitřních hranic, článek 30 Smlouvy nezakazuje pouze opatření státního 
původu, která sama vytvářejí omezení obchodu mezi členskými státy, ale může být 
použit i tehdy, pokud členský stát nepřijal požadovaná opatření, aby odstranil 
překážky bránící volnému pohybu zboží, jejichž příčiny nejsou státního původu (výše 
uvedený rozsudek Komise v. Francie, bod 30). 

58      Skutečnost, že některý členský stát nezasáhne nebo případně nepřijme dostatečná 
opatření, aby odstranil překážky bránící volnému pohybu zboží, vytvořené zejména 
v důsledku akcí jednotlivců na jeho území zaměřených proti výrobkům ostatních 
členských států, může narušovat obchod uvnitř Společenství stejně jako konání (výše 
uvedený rozsudek Komise v. Francie, bod 31). 

59      Následkem toho články 30 a 34 Smlouvy ukládají členským státům nejenom 
povinnost, že samy nesmějí přijímat akty, které mohou představovat překážku 
obchodu, nebo si počínat tak, aby z tohoto jednání taková překážka vyplývala, ale ve 
spojení s článkem 5 Smlouvy jim rovněž ukládají povinnost přijmout veškerá 
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nezbytná a vhodná opatření, aby na svém území zajistily dodržování této základní 
svobody (výše uvedený rozsudek Komise v. Francie, bod 32). V souladu s uvedeným 
článkem 5 totiž členské státy přijmou veškerá obecná i zvláštní opatření k zajištění 
plnění závazků, které vyplývají z této smlouvy, a zdrží se jakýchkoli opatření, jež by 
mohla ohrozit dosažení cílů této smlouvy. 

60      Vzhledem k základní úloze přiznané volnému pohybu zboží v systému Společenství, 
a zejména jejímu významu pro správnou funkci vnitřního trhu, tento závazek, 
ukládající každému členskému státu, aby zaručil volný pohyb výrobků na svém území 
tak, že přijme nezbytná a vhodná opatření za účelem odstranit veškeré překážky 
vycházející z aktů jednotlivců, platí, aniž by bylo namístě rozlišovat podle toho, zda 
jsou takovými akty dotčeny dovozní či vývozní toky, nebo pouhý tranzit zboží. 

61      Z bodu 53 výše uvedeného rozsudku Komise v. Francie totiž vyplývá, že věc, která 
vedla k vydání tohoto rozsudku, se netýkala pouze dovozu, ale i tranzitu výrobků 
pocházejících z jiných členských států přes Francii. 

62      Z toho plyne, že pokud jde o takovou situaci, jako je situace dotčená v původním 
řízení, jsou příslušné vnitrostátní orgány, pokud jsou vystaveny překážkám účinného 
výkonu základní svobody přiznané Smlouvou, jako je volný pohyb zboží, které plynou 
z činností soukromých osob, povinny přijmout přiměřená opatření k zaručení této 
svobody v příslušném členském státě, přestože, jako je tomu ve věci v původním 
řízení, je toto zboží pouze prováženo přes Rakousko, aby bylo dopraveno do Itálie 
nebo do Německa. 

63      Je třeba dodat, že výše zmíněná povinnost členského státu je o to podstatnější, 
jedná-li se o hlavní dálniční spoj, kterým je dálnice Brenner, jež představuje jednu 
z hlavních pozemních komunikací pro obchodní výměnu mezi severní Evropou 
a severem Itálie. 

64      Z předchozích úvah vyplývá, že skutečnost, že příslušné orgány členského státu 
nezakázaly shromáždění, které způsobilo úplnou blokádu důležitého komunikačního 
spoje, kterým je dálnice Brenner, nepřetržitě na téměř 30 hodin, je s to omezit 
obchod se zbožím uvnitř Společenství, a musí tudíž být považována za opatření 
s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení, v zásadě neslučitelné se závazky, 
které plynou z práva Společenství, vyplývajícími z článků 30 a 34 Smlouvy, 
vykládaných ve spojení s článkem 5 Smlouvy, pokud tento nedostatek zákazu 
nemůže být objektivně odůvodněn. 

K případnému odůvodnění překážky 

65      V rámci čtvrté otázky se předkládající soud v podstatě táže, zda účel shromáždění 
z 12. a 13. června 1998 – během kterého manifestanti chtěli přitáhnout pozornost 
veřejnosti k ohrožení životního prostředí a veřejného zdraví způsobenému stále se 
zvyšujícím provozem nákladních vozidel na dálnici Brenner a podnítit příslušné 
orgány k tomu, aby posílily opatření ke snížení tohoto provozu a znečištění ve vysoce 
citlivém regionu Alp, které z něj vyplývá – může způsobit, že není třeba plnit závazky 
vznikající z práva Společenství v oblasti volného pohybu zboží. 



 
 

101 
 

66      I když ochrana životního prostředí a veřejného zdraví, zejména ve výše zmíněném 
regionu, může za určitých podmínek představovat legitimní cíl obecného zájmu, který 
může odůvodňovat omezení základních svobod zaručených Smlouvou, k nimž patří 
volný pohyb zboží, je vhodné poukázat, jak to učinil generální advokát v bodu 54 
svého stanoviska, na to, že konkrétní cíle výše zmíněného shromáždění nejsou jako 
takové rozhodující v kontextu takového soudního řízení, jako je řízení zahájené 
společností Schmidberger, které směřuje k založení odpovědnosti členského státu za 
tvrzené porušení práva Společenství, které je vyvozováno z toho, že vnitrostátní 
orgány nezabránily vzniku překážky provozu na dálnici Brenner. 

67      Za účelem stanovení podmínek, za kterých může být založena odpovědnost 
členského státu, zvláště co se týká otázky, zda členský stát porušil právo 
Společenství, je totiž nutné brát v úvahu pouze jednání či opomenutí přičitatelná 
zmíněnému členskému státu. 

68      V tomto případě je tedy třeba přihlížet výhradně k cíli sledovanému vnitrostátními 
orgány při jejich rozhodnutí o konkludentním povolení nebo o nezakázání výše 
zmíněného shromáždění. 

69      V tomto ohledu přitom ze spisu ve věci v původním řízení vyplývá, že rakouské 
orgány vycházely z úvah souvisejících s ochranou základních práv manifestantů 
v oblasti svobody projevu a svobody shromažďovací, která jsou zakotvena 
a zaručena EÚLP a rakouskou ústavou. 

70      V předkládacím usnesení vnitrostátní soud též zmiňuje otázku, zda zásada volného 
pohybu zboží zaručená Smlouvou má přednost před výše zmíněnými základními 
právy. 

71      V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury jsou základní 
práva nedílnou součástí obecných právních zásad, jejichž dodržování Soudní dvůr 
zajišťuje, přičemž za tímto účelem vychází z ústavních tradic společných členským 
státům, jakož i z poznatků, které skýtají mezinárodně právní instrumenty týkající se 
ochrany lidských práv, na jejichž tvorbě členské státy spolupracovaly nebo k nimž 
přistoupily. Zvláštní význam přísluší v této souvislosti EÚLP (viz zejména rozsudky ze 
dne 18. června 1991, ERT, C-260/89, Recueil, s. I-2925, bod 41; ze dne 6. března 
2001, Connolly v. Komise, C-274/99 P, Recueil, s. I-1611, bod 37, a ze dne 22. října 
2002, Roquette Frères, C-94/00, Recueil, s. I-9011, bod 25). 

72      Zásady vycházející z této judikatury byly potvrzeny v preambuli Jednotného 
evropského aktu a poté v čl. F odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (výše uvedený 
rozsudek Bosman, bod 79). Podle tohoto ustanovení „Unie ctí základní práva 
zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod 
podepsanou v Římě dne 4. listopadu 1950 a ta, jež vyplývají z ústavních tradic 
společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství“. 

73      Z toho plyne, že opatření neslučitelná s ochranou takto přiznaných lidských práv 
nejsou ve Společenství přijatelná (viz zejména výše uvedený rozsudek ERT, bod 41, 
a rozsudek ze dne 29. května 1997, Kremzow, C-299/95, Recueil, s. I-2629, bod 14). 
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74      Jelikož Společenství, jakož i členské státy jsou tímto způsobem vázány ctít základní 
práva, představuje ochrana těchto práv oprávněný zájem, který v zásadě 
odůvodňuje omezení povinností stanovených právem Společenství, i pokud vyplývají 
z takové základní svobody zaručené Smlouvou, jako je volný pohyb zboží. 

75      Je proto ustálenou judikaturou, že spadá-li vnitrostátní situace do působnosti práva 
Společenství, jako je tomu ve věci v původním řízení, je Soudní dvůr, je-li mu podána 
žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, povinen poskytnout všechny prvky výkladu 
nezbytné k tomu, aby vnitrostátní soud posoudil soulad této situace se základními 
právy, jejichž dodržování Soudní dvůr zajišťuje, tak jak vyplývají zejména z EÚLP (viz 
v tomto smyslu rozsudek ze dne 30. září 1987, Demirel, 12/86, Recueil, s. 3719, bod 
28). 

76      V daném případě se vnitrostátní orgány opíraly o nezbytnost chránit základní práva 
zaručená EÚLP a ústavou příslušného členského státu, aby povolily omezení jedné ze 
základních svobod zakotvených ve Smlouvě. 

77      V projednávané věci tudíž vyvstává otázka nezbytnosti uvést v soulad požadavky 
ochrany základních práv ve Společenství s požadavky vyplývajícími ze základní 
svobody zakotvené ve Smlouvě, a konkrétněji otázka příslušného rozsahu svobody 
projevu a svobody shromažďovací, které jsou zaručeny články 10 a 11 EÚLP, 
a volného pohybu zboží v případě, kdy svoboda projevu a svoboda shromažďovací 
jsou uplatňovány jako odůvodnění omezení volného pohybu zboží. 

78      K tomu je třeba zaprvé poznamenat, že volný pohyb zboží představuje sice jednu ze 
základních zásad v systému Smlouvy, ale může být za určitých podmínek předmětem 
omezení z důvodů vyjmenovaných v článku 36 této Smlouvy nebo na základě 
kategorických požadavků obecného zájmu uznávaných v souladu s ustálenou 
judikaturou Soudního dvora od vydání rozsudku ze dne 20. února 1979, Rewe-
Zentral, zvaného „Cassis de Dijon“ (120/78, Recueil, s. 649). 

79      Zadruhé, jsou-li základní práva dotčená ve věci v původním řízení výslovně uznána 
EÚLP a tvoří základy demokratické společnosti, ze samotného znění odstavce 2 
článků 10 a 11 této úmluvy však vyplývá, že svoboda projevu a svoboda 
shromažďovací mohou být rovněž předmětem omezení odůvodněných cíli obecného 
zájmu, pokud jsou tyto odchylky upravené zákonem, vycházejí z jednoho nebo 
několika s ohledem na výše zmíněná ustanovení legitimních cílů a jsou nezbytné 
v demokratické společnosti, to znamená, jsou odůvodněné naléhavou společenskou 
potřebou, a zejména přiměřené sledovanému legitimnímu cíli (viz v tomto smyslu 
rozsudky ze dne 26. června 1997, Familiapress, C-368/95, Recueil, s. I-3689, bod 26, 
a ze dne 11. července 2002, Carpenter, C-60/00, Recueil, s. I-6279, bod 42, a také 
ESLP, rozsudek Steel a další v. Spojené království ze dne 23. září 1998, Sbírka 
rozsudků a rozhodnutí 1998-VII, § 101). 

80      Práva na svobodu projevu a svobodu pokojného shromažďování zaručená EÚLP 
nejsou ani – na rozdíl od jiných základních práv zakotvených v téže úmluvě, jako je 
právo každého na život nebo zákaz mučení a nelidských či ponižujících trestů nebo 
zacházení, která nepřipouští žádná omezení – absolutními výsadami, ale musejí být 
brána v úvahu s ohledem na svou funkci ve společnosti. Výkon těchto práv může tedy 
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být omezen v rozsahu, v němž tato omezení skutečně odpovídají cílům obecného 
zájmu a nepředstavují, vzhledem k cíli sledovanému těmito omezeními, nepřiměřený 
a neúnosný zásah, jímž by byla ohrožena samotná podstata chráněných práv (viz 
v tomto smyslu rozsudky ze dne 8. dubna 1992, Komise v. Německo, C-62/90, 
Recueil, s. I-2575, bod 23, a ze dne 5. října 1994, X v. Komise, C-404/92 P, Recueil, 
s. I-4737, bod 18). 

81      Za těchto podmínek je třeba zvážit proti sobě stojící zájmy a určit, vzhledem 
k veškerým okolnostem každého jednotlivého případu, zda byla dodržena správná 
rovnováha mezi těmito zájmy. 

82      V tomto ohledu mají příslušné orgány širokou posuzovací pravomoc. Je však třeba 
prověřit, zda jsou omezení obchodu uvnitř Společenství přiměřená vzhledem 
k sledovanému legitimnímu cíli, kterým je v daném případě ochrana základních práv. 

83      Co se týká věci v původním řízení, je nutné zdůraznit, že okolnosti, které ji 
charakterizují, se zřetelně odlišují od situace ve věci, v níž byl vydán výše uvedený 
rozsudek Komise v. Francie, na nějž se odvolává Schmidberger jako na relevantní 
precedent v kontextu žaloby, kterou podala v Rakousku. 

84      Ve srovnání se skutkovým stavem, z něhož Soudní dvůr vycházel v bodech 38 až 53 
výše uvedeného rozsudku Komise v. Francie, je vhodné poukázat na to, že se zaprvé 
shromáždění v původním řízení konalo po podání žádosti o povolení předložené na 
základě vnitrostátního práva a poté, co příslušné orgány rozhodly jej nezakázat. 

85      Zadruhé, z důvodu přítomnosti manifestantů na dálnici Brenner byl dopravní provoz 
omezen pouze na jediné dopravní trase, jednorázově a po dobu necelých 30 hodin. 
Překážka volnému pohybu zboží plynoucí ze zmíněného shromáždění měla navíc 
omezený rozsah ve srovnání se zeměpisným rozsahem a vnitřní závažností narušení, 
ke kterému došlo ve věci, jež vedla k vydání výše uvedeného rozsudku Komise 
v. Francie. 

86      Zatřetí není zpochybňováno, že při zmíněném shromáždění občané vykonávali svá 
základní práva veřejně projevovat názory, které považují za důležité v životě 
společnosti; zároveň je nesporné, že cílem této veřejné manifestace nebylo zamezení 
výměny zboží konkrétního druhu či původu. Naopak ve výše uvedené věci Komise 
v. Francie bylo sledovaným cílem manifestantů jasně zamezení oběhu určitých 
výrobků pocházejících z jiných členských států než Francouzské republiky, a to nikoli 
pouze zamezením dopravy dotyčného zboží, ale též ničením tohoto zboží směřujícího 
do Francie nebo při tranzitu Francií, a dokonce když bylo zboží již vystaveno 
v obchodech dotyčného členského státu. 

87      Začtvrté je vhodné připomenout, že v daném případě příslušné orgány přijaly různá 
organizační a doprovodná opatření, aby se co nejvíce omezilo narušení silniční 
dopravy. Výše zmíněné orgány včetně policejních sil, pořadatelé manifestace a různé 
automobilové asociace zejména spolupracovali, aby zaručili řádný průběh 
shromáždění. Dlouho přede dnem, kdy se shromáždění mělo konat, zahájila média 
a automobilové kluby rozsáhlou informační kampaň jak v Rakousku, tak v sousedních 
zemích a byly určeny různé alternativní dopravní trasy, takže dotčené hospodářské 
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subjekty byly řádně informovány o omezení dopravy v den a v místě 
předpokládaného shromáždění, a mohly tak včas přijmout veškerá nezbytná 
opatření, aby těmto omezením čelily. Navíc byla přijata pořádková opatření přímo na 
místě, kde se shromáždění mělo konat. 

88      Krom toho není sporu, že izolovaná akce, o kterou se v tomto případě jedná, 
nevyvolala všeobecný pocit nebezpečí, který by měl odstrašující účinek na obchodní 
toky uvnitř Společenství jako celek, na rozdíl od závažných a opakovaných 
narušování veřejného pořádku ve věci, která vedla k vydání výše uvedeného 
rozsudku Komise v. Francie. 

89      Konečně co se týká jiných možností společnosti Schmidberger vzhledem ke zmíněné 
manifestaci, je třeba mít s přihlédnutím k široké posuzovací pravomoci členských 
států za to, že za takových podmínek jako v projednávaném případě příslušné 
vnitrostátní orgány mohly usoudit, že úplný zákaz zmíněného shromáždění by 
představoval nepřijatelný zásah do základních práv manifestantů shromažďovat se 
a pokojně a veřejně vyjadřovat své názory. 

90      Uložení přísnějších podmínek týkajících se jak místa – např. na okraji dálnice vedoucí 
přes Brenner – tak doby trvání – omezení pouze na několik hodin – dotyčného 
shromáždění by mohlo být chápáno jako nadměrné omezení, které by mohlo zbavit 
akci podstatné části jejího významu. Pokud příslušné vnitrostátní orgány musí 
usilovat o to, aby co nejvíce omezily nevyhnutelné účinky, které má manifestace na 
veřejné silnici na svobodu pohybu, musí poměřovat tento zájem se zájmem 
manifestantů, kteří chtějí přitáhnout pozornost veřejnosti k cílům této akce. 

91      Je sice pravda, že akce takového druhu s sebou zpravidla přinášejí určité nepříjemné 
následky pro osoby, které se akce neúčastní, zejména co se týče svobody pohybu, 
avšak tyto nepříjemné následky je v zásadě třeba strpět, je-li sledovaným cílem 
v podstatě veřejné a legitimní vyjádření názoru. 

92      V tomto ohledu Rakouská republika tvrdí, aniž by jí bylo v tomto bodu oponováno, 
že veškerá možná náhradní řešení by každopádně obnášela riziko obtížně 
kontrolovatelných reakcí způsobilých zapříčinit daleko závažnější narušení obchodu 
uvnitř Společenství a veřejného pořádku, jako jsou nepovolené manifestace, střety 
mezi zastánci a odpůrci hnutí, které pořádá manifestaci, nebo násilné akty ze strany 
manifestantů, kteří se cítí být poškození při výkonu svých základních práv. 

93      Následkem toho vnitrostátní orgány s přihlédnutím k široké posuzovací pravomoci, 
která jim musí být v této záležitosti přiznána, mohly mít důvodně za to, že legitimního 
cíle zmíněné manifestace nebylo možné dosáhnout jinými opatřeními, která by méně 
omezovala obchod uvnitř Společenství. 

94      S ohledem na předcházející úvahy je tedy třeba odpovědět na první a čtvrtou otázku 
tak, že skutečnost, že příslušné orgány členského státu za takových okolností jako ve 
věci v původním řízení nezakázaly shromáždění, není v rozporu s články 30 a 34 
Smlouvy, ve spojení s jejím článkem 5. 
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K podmínkám odpovědnosti členského státu 

95      Z odpovědi na první a čtvrtou otázku vyplývá, že vzhledem ke všem okolnostem 
v takové věci, o níž rozhoduje předkládající soud, nelze příslušným vnitrostátním 
orgánům vytýkat porušení práva Společenství, které by zakládalo odpovědnost 
dotyčného státu. 

96      Za těchto podmínek není namístě rozhodovat o ostatních položených otázkách, 
které se týkají podmínek založení odpovědnosti členského státu za škody způsobené 
jednotlivcům z důvodu porušení práva Společenství tímto členským státem. 

K nákladům řízení 

97      Výdaje vzniklé rakouské, řecké, italské, nizozemské a finské vládě a Komisi, které 
předložily Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují. Vzhledem k tomu, že řízení má, 
pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke 
sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení 
příslušný uvedený soud. 

Z těchto důvodů 

SOUDNÍ DVŮR 

rozhodl o otázkách, které mu byly předloženy Oberlandesgericht Insbruck usnesením 
ze dne 1. února 2000, takto: 

Skutečnost, že příslušné orgány členského státu za takových okolností jako 
v původním řízení nezakázaly shromáždění, není v rozporu s články 30 a 34 
Smlouvy o ES (nyní po změně články 28 ES a 29 ES), ve spojení s článkem 5 
Smlouvy o ES (nyní článek 10 ES). 
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 
14. října 2004 (1) 

„Volný pohyb služeb – Volný pohyb zboží – Omezení – Veřejný pořádek – Lidská 
důstojnost – Ochrana základních hodnot zakotvených vnitrostátní ústavou – ‚Hry na 

zabíjení‘” 

Ve věci C-36/02, 

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, 

podaná rozhodnutím Bundesverwaltungsgericht (Německo) ze dne 24. října 2001, které 
došlo Soudnímu dvoru dne 12. února 2002, v řízení mezi: 

Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH 

proti 

Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, 

 

SOUDNÍ DVŮR (první senát), 

ve složení P. Jann, předseda senátu, A. Rosas (zpravodaj), R. Silva de Lapuerta, K. 
Lenaerts a S. von Bahr, soudci, 

generální advokátka: C. Stix-Hackl, 
vedoucí soudní kanceláře: M.-F. Contet, vrchní rada, 

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 4. února 2004, 

s ohledem na vyjádření předložená: 

– 

za Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH P. Tuxhornem, Rechtsanwalt, 

– 

za Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn F. Montagem, Rechtsanwalt, 

– 

za německou vládu W.-D. Plessingem, jako zmocněncem, 

– 

za Komisi Evropských společenství M. Patakia a C. Schmidt, jako zmocněnci, 

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 18. března 2004, 

vydává tento 
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Rozsudek 

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článků 49 ES až 55 ES 
o volném pohybu služeb a článků 28 ES až 30 ES o volném pohybu zboží. 

2 Tato žádost byla předložena v rámci opravného prostředku „Revision” podaného 
k Bundesverwaltungsgericht společností Omega Spielhallen- und 
Automatenaufstellungs-GmbH (dále jen „Omega”), kterým žalobkyně zpochybňuje 
slučitelnost vyhlášky o zákazu, kterou vůči ní vydala Oberbürgermeisterin der 
Bundesstadt Bonn (dále jen „pořádkový orgán Bonn”) dne 14. září 1994, s právem 
Společenství. 

Skutkové okolnosti, původní řízení a předběžná otázka 

3 Omega, která je společností podle německého práva, provozovala v Bonnu 
(Německo) ode dne 1. srpna 1994 zařízení pod názvem „laserdrome”, obvykle určené 
k provádění „laserového sportu”. Toto zařízení pokračovalo ve svém provozu i po 14. 
září 1994, neboť Omega obdržela povolení k prozatímnímu pokračování v provozu 
usnesením Verwaltungsgericht Köln (Německo) ze dne 18. listopadu 1994. Vybavení 
užívané Omega v jejím zařízení, zahrnující zejména laserové zaměřovací přístroje 
podobné samopalům, jakož i senzorové snímače umístěné ve střeleckých drahách 
nebo na vestách nošených hráči, bylo původně vyvinuto z dětské hračky volně 
přístupné na trhu. Protože se toto vybavení ukázalo jako technicky nedostatečné, 
Omega se od neurčitého data, ale v době po dni 2. prosince 1994, zásobila 
vybavením, které dodává britská společnost Pulsar International Ltd (nyní Pulsar 
Advanced Games Systems Ltd, dále jen „Pulsar”). Nicméně franšízová smlouva 
s Pulsar byla uzavřena teprve dne 29. května 1997. 

4 Ještě před otevřením „laserdrome” pro veřejnost část obyvatelstva protestovala proti 
tomuto záměru. Na začátku roku 1994 nakázal pořádkový orgán Bonn společnosti 
Omega, aby mu dodala přesný popis průběhu hry určené pro tento „laserdrome”, a 
dopisem ze dne 22. února 1994 jí sdělil svůj záměr vydat vyhlášku o zákazu v případě, 
že tam bude možné „hrát na zabíjení” osob. Omega odpověděla dne 18. března 1994, 
že se jedná pouze o zasažení upevněných senzorových přijímačů umístěných ve 
střeleckých drahách. 

5 Vzhledem k tomu, že pořádkový orgán Bonn zjistil, že hra provozovaná 
v „laserdrome” měla rovněž za cíl zasáhnout senzory umístěné na vestách nošených 
hráči, vydal vůči společnosti Omega vyhlášku, kterou jí zakázal „povolit nebo 
tolerovat v jejím […] zařízení hry, jejímž předmětem je střílet do lidských terčů 
prostřednictvím laserového paprsku nebo jiných technických vybavení (například 
infračervených paprsků), tedy jejichž cílem je na základě registrování zásahů ‚hrát na 
zabíjení‘ osob”, a uložil penále 10 000 DEM za každou hru hranou v rozporu s touto 
vyhláškou. 

6 Tato vyhláška byla vydána na základě zmocnění v  § 14 odst. 1 
Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (zákon použitelný na pořádkové 
orgány v Severním Porýní-Vestfálsku, dále jen „OBG NW”), který stanoví: 
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„Pořádkové orgány mohou přijmout nezbytná opatření pro zamezení nebezpečí 
ohrožujícího v jednotlivých případech veřejnou bezpečnost nebo pořádek.” 

7 Podle vyhlášky o zákazu ze dne 14. září 1994 představují hry, které probíhaly 
v zařízení provozovaném společností Omega, nebezpečí pro veřejný pořádek, 
protože simulované akty zabíjení a s tím spojené zlehčování násilí jsou v rozporu se 
základními hodnotami převládajícími ve veřejném mínění. 

8 Správní opravný prostředek podaný společností Omega proti této vyhlášce byl 
zamítnut Bezirksregierung (místní správní orgán) Köln dne 6. listopadu 1995. 
Rozsudkem ze dne 3. září 1998 zamítl Verwaltungsgericht Köln její žalobu. Odvolání 
podané společností Omega bylo dne 27. září 2000 rovněž zamítnuto 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Německo). 

9 Následně Omega podala opravný prostředek „Revision“ k Bundesverwaltungsgericht. 
Na podporu svého opravného prostředku se mezi četnými dalšími důvody dovolává 
toho, že sporná vyhláška zasahuje do práva Společenství, obzvláště do volného 
pohybu služeb zakotveného v článku 49 ES, protože v jejím „laserdrome” měla být 
užívána vybavení a technika dodaná britskou společností Pulsar. 

10 Bundesverwaltungsgericht má za to, že za použití vnitrostátního práva musí být 
opravný prostředek „Revision“ podaný Omega zamítnut. Nicméně se táže, zda je toto 
řešení v souladu s právem Společenství, obzvláště s články 49 ES až 55 ES o volném 
pohybu služeb a články 28 ES až 30 ES o volném pohybu zboží. 

11 Podle předkládajícího soudu Oberverwaltungsgericht rozhodl správně, že obchodní 
provozování „hry na zabíjení” v „laserdrome” Omega představuje zásah do lidské 
důstojnosti, pojmu zakotveného v čl. 1 odst. 1 první větě německé ústavy. 

12 Předkládající soud líčí, že lidská důstojnost je ústavní zásada, kterou je možné porušit 
buď ponižujícím zacházením s protivníkem, což není v projednávaném případě dáno, 
nebo tím, že u hráče je vzbuzen nebo posilován postoj popírající základní právo 
každého být uznáván a respektován, jako je tomu v projednávaném případě 
předváděním fiktivních násilných aktů za účelem hry. Nejvyšší ústavní hodnota, jako 
je lidská důstojnost, nemůže jít stranou v rámci zábavní hry. Základní práva 
dovolávaná společností Omega nemohou s ohledem na vnitrostátní právo tento 
závěr změnit. 

13 Co se týče použití práva Společenství, předkládající soud se domnívá, že dotčená 
vyhláška porušuje volný pohyb služeb upravený článkem 49 ES. Omega totiž uzavřela 
franšízovou smlouvu s britskou společností, která tak nemůže poskytovat služby své 
německé klientce, přestože poskytuje srovnatelné služby v členském státě, kde má 
své sídlo. Je třeba přezkoumat zároveň i zásah do volného pohybu zboží upraveného 
článkem 28 ES, jelikož si Omega přeje nabýt ve Spojeném království zboží pro 
vybavení svého „laserdrome”, zejména laserové zaměřovací přístroje. 

14 Předkládající soud má za to, že věc v původním řízení nabízí příležitost k bližšímu 
upřesnění podmínek, jakým právo Společenství podrobuje omezení určitého druhu 
poskytování služeb nebo dovozu určitého zboží. Konstatuje, že podle judikatury 
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Soudního dvora překážky volného pohybu služeb vyplývající z vnitrostátních opatření 
použitelných bez rozdílu mohou být připuštěny pouze tehdy, pokud jsou tato opatření 
odůvodněna naléhavými důvody obecného zájmu, pokud jsou způsobilá zaručit 
uskutečnění cíle, který sledují, a pokud nepřekračují meze toho, co je k dosažení 
tohoto cíle nezbytné. Pro účel posouzení nezbytnosti a proporcionality těchto 
opatření je nerozhodné, že jiný členský stát přijal odlišná ochranná opatření (viz 
rozsudky ze dne 21. září 1999, Läärä a další, C-124/97, Recueil, s. I-6067, body 31, 
35 a 36, a ze dne 21. října 1999, Zenatti, C-67/98, Recueil, s. I-7289, body 29, 33 a 
34). 

15 Předkládající soud se však táže, zda ve světle rozsudku ze dne 24. března 1994, 
Schindler (C-275/92, Recueil, s. I-1039) je existence společného právního pojetí ve 
všech členských státech podmínkou nezbytnou k tomu, aby tyto státy byly oprávněny 
omezit dle svého uvážení určitý druh poskytování služeb chráněný Smlouvou o ES. 
Na základě takového výkladu výše uvedeného rozsudku Schindler může být sporná 
vyhláška stěží potvrzena, pokud nelze dospět k určení existence společného právního 
pojetí, co se týče toho, jak jsou v členských státech posuzovány zábavní hry simulující 
akty zabíjení. 

16 Předkládající soud konstatuje, že oba výše uvedené rozsudky Läärä a další a Zenatti, 
vydané po výše uvedeném rozsudku Schindler, mohou vyvolávat dojem, že Soudní 
dvůr se již s ohledem na omezení volného pohybu služeb nedrží striktně společného 
právního pojetí. V takovém případě by podle předkládajícího soudu právo 
Společenství nebránilo potvrzení dotčené vyhlášky. Z důvodu zásadního významu 
zásady lidské důstojnosti není na místě, jak podle práva Společenství, tak podle 
německého práva, se blíže zabývat proporcionalitou vnitrostátního opatření 
omezujícího volný pohyb služeb. 

17 Za těchto okolností se Bundesverwaltungsgericht rozhodl přerušit řízení a položit 
Soudnímu dvoru tuto předběžnou otázku: 

„Je slučitelné s ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství týkajícími se 
volného pohybu služeb a volného pohybu zboží, aby vnitrostátní právo zakázalo 
určitou hospodářskou činnost – v daném případě provoz tzv. ‚laserdrome‘, kde jsou 
simulovány akty zabíjení – protože tato činnost je v rozporu se základními hodnotami 
zakotvenými ústavou?” 

K přípustnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce 

18 Pořádkový orgán Bonn si klade otázku přípustnosti předběžné otázky a konkrétněji 
použitelnosti pravidel práva Společenství o základních svobodách v tomto sporu. 
Podle něho se vyhláška o zákazu vydaná dne 14. září 1994 netýkala žádné činnosti 
s přeshraničním charakterem, a tedy nemohla omezit základní svobody zaručené 
smlouvou. Podotýká, že ke dni přijetí této vyhlášky nebylo vybavení, které Pulsar 
nabídl poskytnout společnosti Omega, ještě dodáno a žádná franšízová smlouva 
Omega nezavazovala přijmout variantu hry dotčenou zákazem. 

19 Je nicméně třeba konstatovat, že podle ustálené judikatury je věcí pouze 
vnitrostátních soudů, které rozhodují spor a které musí nést odpovědnost za přijaté 
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soudní rozhodnutí, posoudit s ohledem na zvláštnosti věci jak nezbytnost rozhodnutí 
o předběžné otázce pro vydání jejich rozsudku, tak i relevanci otázek, které kladou 
Soudnímu dvoru. V důsledku toho, jestliže se položené otázky týkají výkladu práva 
Společenství, je Soudní dvůr v zásadě povinen rozhodnout (viz zejména rozsudky ze 
dne 13. března 2001, PreussenElektra, C-379/98, Recueil, s. I-2099, bod 38; ze dne 
22. ledna 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Recueil, s. I-607, bod 18; ze dne 27. 
února 2003, Adolf Truley, C-373/00, Recueil, s. I-1931, bod 21; ze dne 22. května 
2003, Korhonen a další, C-18/01, Recueil, s. I-5321, bod 19, a ze dne 29. dubna 2004, 
Kapper, C-476/01, dosud nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí, bod 24). 

20 Kromě toho z téže judikatury vyplývá, že odmítnout rozhodnutí o předběžné otázce 
položené vnitrostátním soudem je možné pouze tehdy, pokud je zjevné, že žádaný 
výklad práva Společenství nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu 
v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém, nebo také pokud Soudní 
dvůr nedisponuje skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou 
odpověď na otázky, které jsou mu položeny (viz výše uvedené rozsudky 
PreussenElektra, bod 39; Canal Satélite Digital, bod 19; Adolf Truley, bod 22; 
Korhonen a další, bod 20, a Kapper, bod 25). 

21 Tak tomu není v projednávaném případě. I když totiž vyplývá ze spisu, že v okamžiku 
přijetí vyhlášky dne 14. září 1994 Omega ještě formálně neuzavřela smlouvy o dodání 
nebo franšízové smlouvy se společností usazenou ve Spojeném království, stačí 
konstatovat, že tato vyhláška je v každém případě s ohledem na její působení do 
budoucna a s ohledem na obsah zákazu, který stanoví, způsobilá omezit budoucí 
vývoj smluvních vztahů mezi oběma obchodními partnery. Není tedy zjevné, že 
otázka položená předkládajícím soudem, která se týká výkladu ustanovení smlouvy 
zaručujících svobody volného pohybu služeb a zboží, nemá žádný vztah k realitě nebo 
předmětu sporu v původním řízení. 

22 Z toho plyne, že předběžná otázka položená Bundesverwaltungsgericht musí být 
prohlášena za přípustnou. 

K předběžné otázce 

23 Svou předběžnou otázkou usiluje předkládající soud zjistit jednak to, zda zákaz 
hospodářské činnosti z důvodů vztahujících se k ochraně základních hodnot 
zakotvených vnitrostátní ústavou, jako je v daném případě lidská důstojnost, je 
slučitelný s právem Společenství, a jednak to, zda oprávnění členských států omezit 
z těchto důvodů základní svobody zaručené smlouvou, a sice volný pohyb služeb a 
zboží, podléhá, jak by mohlo být dovozováno z výše uvedeného rozsudku Schindler, 
podmínce, že toto omezení spočívá na společném právním pojetí ve všech členských 
státech. 

24 Na úvod je třeba určit, do jaké míry může být omezením, které konstatoval 
vnitrostátní soud, dotčen výkon volného pohybu služeb a volného pohybu zboží, které 
jsou upraveny v různých ustanoveních smlouvy. 

25 V tomto ohledu je na místě konstatovat, že sporná vyhláška tím, že společnosti 
Omega zakazuje provozovat její „laserdrome” po vzoru hry vyvinuté společností 
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Pulsar a legálně touto společností uvedené na trh ve Spojeném království, zejména 
v režimu franšízy, omezuje volný pohyb služeb, který článek 49 ES zaručuje jak 
poskytovatelům, tak příjemcům těchto služeb usazeným v jiném členském státě. 
Kromě toho, jelikož provozování vzoru hry vyvinuté společností Pulsar vyžaduje užití 
zvláštního vybavení, které je rovněž uváděno na trh ve Spojeném království 
dovoleným způsobem, zákaz uložený společnosti Omega ji odrazuje od nabytí 
dotčeného vybavení, čímž zasahuje do volného pohybu zboží zaručeného článkem 
28 ES. 

26 Nicméně je třeba připomenout, že pokud je vnitrostátním opatřením dotčen jak volný 
pohyb služeb, tak volný pohyb zboží, Soudní dvůr je zkoumá v zásadě jen s ohledem 
na jednu z těchto dvou základních svobod, jestliže se ukáže, že za daných  okolností 
případu je jedna z těchto svobod oproti druhé zcela druhořadá a může k ní být 
přiřazena (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky Schindler, bod 22; Canal 
Satélite Digital, bod 31, a ze dne 25. března 2004, Karner, C-71/02, dosud 
nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí, bod 46). 

27 Za okolností věci v původním řízení aspekt volného pohybu služeb převažuje nad 
aspektem volného pohybu zboží. Pořádkový orgán Bonn a Komise Evropských 
společenství totiž správně zdůraznily, že sporná vyhláška omezuje dovoz zboží, jen 
pokud jde o vybavení speciálně vyvinuté pro zakázanou variantu laserové hry, 
přičemž jde o nevyhnutelný následek uloženého omezení vůči službám poskytovaným 
společností Pulsar. V důsledku toho, jak se domnívala generální advokátka v bodě 32 
svého stanoviska, není na místě zkoumat samostatně slučitelnost této vyhlášky 
s ustanoveními Smlouvy o volném pohybu zboží. 

28 Co se týče odůvodnění omezení volného pohybu služeb uloženého vyhláškou ze dne 
14. září 1994, článek 46 ES, použitelný na tuto oblast podle článku 55 ES, připouští 
omezení odůvodněná z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo 
ochrany zdraví. V daném případě vyplývá ze spisu, že důvody, kterých se dovolával 
pořádkový orgán Bonn při přijetí vyhlášky o zákazu, uvádějí výslovně skutečnost, že 
dotyčná činnost představuje nebezpečí pro veřejný pořádek. Kromě toho odkaz na 
nebezpečí ohrožující veřejný pořádek se zároveň nachází v § 14 odst. 1 OBG NW, 
který opravňuje pořádkový orgán přijmout nezbytná opatření k zamezení tohoto 
nebezpečí. 

29 V tomto řízení je nesporné, že sporná vyhláška byla přijata nezávisle na jakémkoliv 
přihlédnutí ke státní příslušnosti poskytovatele nebo příjemce služeb, jež byly 
předmětem omezení. V každém případě vzhledem k tomu, že opatření k ochraně 
veřejného pořádku spadají do výjimky z volného pohybu služeb uvedené v článku 46 
ES, není třeba ověřovat, zda jsou tato opatření použitelná bez rozdílu jak na 
vnitrostátní poskytovatele služeb, tak i na poskytovatele služeb usazené v jiných 
členských státech. 

30 Nicméně možnost členského státu využít výjimku stanovenou Smlouvou nebrání 
soudní kontrole opatření, kterými byla tato výjimka použita (viz rozsudek ze dne 4. 
prosince 1974, Van Duyn, 41/74, Recueil, s. 1337, bod 7). Navíc pojem „veřejný 
pořádek” v kontextu práva Společenství, a zejména když má odůvodnit odchylku od 
základní svobody poskytování služeb, musí být chápán restriktivně, takže jeho dosah 
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nemůže být určován jednostranně každým členským státem bez kontroly ze strany 
orgánů Společenství (viz obdobně s volným pohybem pracovníků, výše uvedené 
rozsudky Van Duyn, bod 18, a ze dne 27. října 1977, Bouchereau, 30/77, Recueil, s. 
1999, bod 33). Z toho vyplývá, že je možné se dovolávat veřejného pořádku jen 
v případě skutečné a dostatečně závažné hrozby, kterou je dotčen základní 
společenský zájem (viz rozsudek ze dne 14. března 2000, Église de scientologie, C-
54/99, Recueil, s. I-1335, bod 17). 

31 Ovšem zvláštní okolnosti, které mohou odůvodnit použití institutu veřejného 
pořádku, se mohou lišit země od země a v čase. Je tedy třeba v tomto ohledu přiznat 
příslušným vnitrostátním orgánům určitou volnou úvahu v mezích stanovených 
Smlouvou (výše uvedené rozsudky Van Duyn, bod 18, a Bouchereau, bod 34). 

32 Ve věci v původním řízením příslušné orgány usoudily, že činnost dotčená vyhláškou 
o zákazu ohrožuje veřejný pořádek z důvodu skutečnosti, že podle pojetí 
převládajícího ve veřejném mínění obchodní provozování zábavních her zahrnujících 
simulaci aktů zabíjení zasahuje do základní hodnoty zakotvené vnitrostátní ústavou, 
a sice do lidské důstojnosti. Podle Bundesverwaltungsgericht vnitrostátní soudy, 
které měly rozhodovat o věci, sdílely a potvrdily pojetí potřeby ochrany lidské 
důstojnosti, na kterém spočívá napadená vyhláška, takže je v důsledku toho třeba 
mít za to, že toto pojetí je v souladu s ustanoveními německé ústavy. 

33 V této souvislosti je třeba uvést, že podle ustálené judikatury jsou základní práva 
nedílnou součástí obecných právních zásad, jejichž dodržování Soudní dvůr zajišťuje, 
přičemž za tímto účelem vychází z ústavních tradic společných členským státům, 
jakož i z poznatků, které skýtají mezinárodně právní instrumenty týkající se ochrany 
lidských práv, na jejichž tvorbě členské státy spolupracovaly nebo k nimž přistoupily. 
Zvláštní význam přísluší v této souvislosti Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod (viz zejména rozsudky ze dne 18. června 1991, ERT, C-260/89, 
Recueil, s. I-2925, bod 41; ze dne 6. března 2001, Connolly v. Komise, C-274/99 P, 
Recueil, s. I-1611, bod 37; ze dne 22. října 2002, Roquette Frères, C-94/00, Recueil, 
s. I-9011, bod 25, a ze dne 12. června 2003, Schmidberger, C-112/00, Recueil, s. I-
5659, bod 71). 

34 Jak vyložila generální advokátka v bodech 82 až 91 svých závěrů, právní pořádek 
Společenství nepopiratelně směřuje k zajištění respektování lidské důstojnosti jako 
jedné z obecných právních zásad. Je tedy bez pochyb, že cíl ochrany lidské 
důstojnosti je slučitelný s právem Společenství, aniž by v tomto ohledu mělo význam, 
že v Německu přísluší zásadě respektování lidské důstojnosti zvláštní postavení jako 
nezávislému základnímu právu. 

35 Vzhledem k tomu, že dodržovat základní práva jsou povinny jak Společenství, tak i 
členské státy, zakládá ochrana těchto práv legitimní zájem, který v zásadě 
odůvodňuje omezení povinností uložených právem Společenství, byť by se jednalo o 
povinnosti uložené na základě základní svobody zaručené smlouvou, jako je volný 
pohyb služeb (viz, co se týče volného pohybu zboží, výše uvedený rozsudek 
Schmidberger, bod 74). 
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36 Nicméně je třeba konstatovat, že opatření omezující volný pohyb služeb mohou být 
odůvodněna důvody veřejného pořádku, jen pokud jsou tato opatření nezbytná pro 
ochranu zájmů, které mají zaručit, a jen potud, pokud tyto cíle nemohou být dosaženy 
méně omezujícími opatřeními (viz, co se týče volného pohybu kapitálu, výše uvedený 
rozsudek Église de scientologie, bod 18). 

37 V tomto ohledu není nezbytné, aby omezující opatření nařízené orgány jednoho 
členského státu odpovídalo pojetí sdílenému všemi členskými státy, pokud jde 
o způsob ochrany dotčeného základního práva nebo legitimního zájmu. Ačkoli je 
pravdou, že se v bodě 60 výše uvedeného rozsudku Schindler Soudní dvůr odvolal 
na morální, náboženské nebo kulturní úvahy, na základě kterých všechny členské 
státy podrobují organizaci loterií a jiných peněžních her omezením, nezamýšlel 
uvedením tohoto společného pojetí vyslovit obecné kritérium pro posouzení 
proporcionality každého vnitrostátního opatření, které omezuje výkon hospodářské 
činnosti. 

38 Naopak, jak vyplývá z ustálené judikatury od výše uvedeného rozsudku Schindler, 
nezbytnost a proporcionalita přijatých ustanovení nejsou vyloučeny jen z toho 
důvodu, že jeden členský stát zvolil systém ochrany odlišný od toho, který byl přijat 
jiným členským státem (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky Läärä a další, bod 
36; Zenatti, bod 34, a ze dne 11. září 2003, Anomar a další, C-6/01, dosud 
nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí, bod 80). 

39 V daném případě je na místě jednak shledat, že podle předkládajícího soudu zákaz 
obchodního provozování zábavních her předpokládajících simulaci násilných aktů 
vůči osobám, zejména předvádění aktů usmrcení lidských bytostí, odpovídá úrovni 
ochrany lidské důstojnosti, kterou měla vnitrostátní ústava zajistit na území Spolkové 
republiky Německo. Kromě toho je třeba určit, že při zakázání pouze té varianty 
laserové hry, jejímž předmětem je střílet na lidské terče, a tedy hrát na „zabíjení 
osob”, sporná vyhláška nepřesáhla to, co je nezbytné pro dosažení cíle sledovaného 
příslušnými vnitrostátními orgány. 

40 Za těchto podmínek vyhláška ze dne 14. září 1994 nemůže být považována za 
opatření, které neodůvodněně zasahuje do volného pohybu služeb. 

41 S ohledem na výše uvedené úvahy je na místě odpovědět na položenou otázku tak, 
že právo Společenství nebrání tomu, aby hospodářská činnost spočívající 
v obchodním provozování her simulujících akty zabíjení byla předmětem 
vnitrostátního zakazujícího opatření přijatého z důvodů ochrany veřejného pořádku 
vzhledem ke skutečnosti, že tato činnost zasahuje do lidské důstojnosti. 

K nákladům řízení 

42 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu 
incidenčního řízení ve sporu probíhajícím před předkládajícím soudem, k rozhodnutí 
o nákladech řízení je příslušný výše uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných 
vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření těchto účastníků se nenahrazují. 
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Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto: 

Právo Společenství nebrání tomu, aby hospodářská činnost spočívající 
v obchodním provozování her simulujících akty zabíjení byla předmětem 
vnitrostátního zakazujícího opatření přijatého z důvodů ochrany veřejného 
pořádku vzhledem ke skutečnosti, že tato činnost zasahuje do lidské důstojnosti. 
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 

14. dubna 2005 (*) 

„Životní prostředí – Skládky odpadů – Směrnice 1999/31 – Vnitrostátní právní 
úprava stanovící více omezující normy – Slučitelnost“ 

Ve věci C-6/03, 

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 
234 ES, podaná rozhodnutím Verwaltungsgericht Koblenz (Německo) ze dne 
4. prosince 2002, došlým Soudnímu dvoru dne 8. ledna 2003, v řízení 

Deponiezweckverband Eiterköpfe 

proti 

Land Rheinland-Pfalz, 

SOUDNÍ DVŮR (první senát), 

ve složení P. Jann, předseda senátu, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (zpravodaj), 
M. Ilešič a E. Levits, soudci, 

generální advokát:  D. Ruiz-Jarabo Colomer, 

vedoucí soudní kanceláře:  K. Sztranc, rada, 

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 15. září 2004, 

s ohledem na vyjádření předložená: 

–       za Deponiezweckverband Eiterköpfe  W. Klettem, G. Moestou a A. Oexlem, 
Rechtsanwälte, 

–       za Land Rheinland-Pfalz P. Delormem, jako zmocněncem, ve spolupráci s D. 
Sellnerem, Rechtsanwalt, 

–       za německou vládu W.-D. Plessingem, M. Lummou a  A. Tiemann, jako 
zmocněnci, 

–       za nizozemskou vládu H. G. Sevenster, jako zmocněnkyní, 

–       za rakouskou vládu E. Riedlem a M. Hauerem, jako zmocněnci, 

–       za Komisi Evropských společenství U. Wölkerem a M. Konstantinidisem, jako 
zmocněnci, 
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po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 
30. listopadu 2004, 

vydává tento 

Rozsudek 

1       Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 5 směrnice Rady 
1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst L 182, s. 1; Zvl. vyd. 
15/04, s. 228, dále jen „směrnice“), jakož i článku 176 ES a zásady proporcionality. 

2       Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi sdružením Deponiezweckverband 
Eiterköpfe (dále jen „Deponiezweckverband“) a Land Rheinland-Pfalz (Spolkovou 
zemí Porýní-Falcko) ohledně povolení provozovat skládku. 

Právní rámec 

Právo Společenství 

3       V rámci politiky Společenství v oblasti životního prostředí článek 176 ES stanoví: 

„Ochranná opatření přijatá podle článku 175 nejsou překážkou tomu, aby každý 
členský stát zachovával nebo zaváděl přísnější ochranná opatření. Tato opatření musí 
být slučitelná s touto smlouvou. Oznamují se Komisi“. 

4       Směrnice byla přijata na základě čl. 130s odst. 1 Smlouvy o ES (nyní po změně čl. 175 
odst. 1 ES). 

5       Článek 1 odst. 1 směrnice stanoví: 

„Se zřetelem ke splnění požadavků směrnice 75/442/EHS, zejména článků 3 a 4, si 
tato směrnice klade za cíl stanovit pomocí přísných technických a provozních 
požadavků na odpady a skládky opatření, postupy a návody pro předcházení nebo 
maximální omezení negativních účinků skládkování odpadů na životní prostředí, 
a zejména znečištění povrchových vod, podzemních vod, půdy a ovzduší a také 
globální účinky včetně skleníkového efektu, jakož i veškerá z toho plynoucí rizika 
ohrožení lidského zdraví, a to v průběhu celého životního cyklu skládky. “ 

6       Článek 2 písm. a) směrnice vymezuje „odpad“ jako jakoukoliv látku nebo předmět, 
na které se vztahuje směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 
o odpadech (Úř. věst. L 194, s. 39; Zvl. vyd. 15/01, s. 23). Tato směrnice vymezuje ve 
svém čl. 1 písm.a) „odpad” jako: „jakoukoliv látku nebo předmět, které držitel 
odstraňuje nebo které podle platných vnitrostátních právních předpisů musí 
odstranit“. 

7       „Komunální odpady“ jsou vymezeny v čl. 2 písm. b) směrnice, jako „odpady 
z domácností a rovněž ostatní odpady obdobné povahy nebo složení jako odpady 
z domácností“. 



 
 

117 
 

8       Podle čl. 2 písm. m) směrnice se „biologicky rozložitelným odpadem” rozumí „veškerý 
odpad podléhající anaerobnímu či aerobnímu rozkladu, jako jsou potravinářské 
a zahradní odpady a rovněž papír a lepenka“. 

9       Článek 3 odst. 1 směrnice stanoví: 

„Členské státy použijí tuto směrnici na veškeré skládky podle čl. 2 písm. g).“ 

10     Podle článku 5 odstavce 1 a 2 směrnice: 

„1. Členské státy stanoví vnitrostátní strategii za účelem provádění omezení 
biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku nejpozději dva roky po dni 
stanoveném v čl. 18 odst. 1 a oznámí tuto strategii Komisi. Tato strategie by měla 
obsahovat opatření zaměřená na dosažení cílů stanovených v odstavci 2, zejména 
pomocí recyklace, kompostování, výroby bioplynu nebo materiálového 
a energetického využití. […] 

2.      Tato strategie zajistí, aby: 

a)      nejpozději do pěti let ode dne stanoveného v čl. 18 odst. 1 bylo množství 
komunálních biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku sníženo 
na 75 % (hmotnostních) z celkového množství biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995 nebo během posledního 
roku před rokem 1995, pro který jsou k dispozici normalizované údaje Eurostat; 

b)      nejpozději osm let ode dne stanoveného v čl. 18 odst. 1 bylo množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky sníženo na 50 % 
(hmotnostních) z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních 
odpadů vyprodukovaných v roce 1995 nebo v průběhu posledního roku před 
rokem 1995, pro který jsou k dispozici normalizované údaje Eurostat; 

c)      nejpozději patnáct let ode dne stanoveného v čl. 18 odst. 1 bylo množství 
biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládku sníženo 
na 35 % (hmotnostních) z celkového množství biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995 nebo v průběhu posledního 
roku před rokem 1995, pro který jsou k dispozici normalizované údaje Eurostat. 

[…]“ 

11     Článek 6 písm. a) směrnice upřesňuje, že: 

„Členské státy přijmou opatření, aby: 

a)      odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě. Toto ustanovení 
nelze vztahovat na inertní odpady, u kterých není úprava technicky proveditelná 
nebo na jakékoli jiné odpady, u nichž taková úprava nepřispívá k naplnění cílů této 
směrnice stanovených v článku 1 tím, že by došlo ke snížení množství odpadů nebo 
rizika pro zdraví lidí nebo životní prostředí.“ 
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12     Den stanovený v čl. 18 odst. 1 směrnice, který je uveden v článku 5 této směrnice, je 
16. červenec 2001. Jedná se o den, ke kterému jsou nejpozději členské státy povinny 
provést směrnici do svého vnitrostátního práva. 

Vnitrostátní právo 

13      Nařízení o ekologickém skladování komunálních odpadů (Verordnung über die 
umweltverträgliche Ablagerung von Siedlungsabfällen) ze dne 20. února 2001 (BGBl. 
2001 I, s. 305, dále jen „nařízení z roku 2001“), bylo přijato za účelem provedení 
směrnice do vnitrostátního německého práva. 

14     „Komunální odpady“ jsou vymezeny v čl. 2 bod 1 nařízení z roku 2001 jako „odpady 
z domácností a rovněž ostatní odpady obdobné povahy nebo složení jako odpady 
z domácností“. 

15     „Odpady, které mohou být odstraňovány jako komunální odpady“ jsou vymezeny 
v čl. 2 bodu 2 nařízení z roku 2001 jako „odpady, které vzhledem ke své povaze nebo 
složení mohou být odstraňovány jako komunální odpady nebo s nimi, zejména 
odpadní kaly pocházející z čistíren městských odpadních vod nebo odpadní vody 
vykazující obdobně nízkou zátěž znečištěním, fekálie a fekální kaly, zůstatky z čistíren 
odpadních vod, kaly pocházející z čištění vody, stavební odpady a odpady zvláště 
spojené s výrobou […]“. 

16     Článek 3 odst. 3 tohoto nařízení stanoví: 

„Komunální odpady a odpady ve smyslu čl. 2 bodu 2, s výjimkou odpadů 
upravovaných mechanicko-biologicky, mohou být skladovány pouze pokud 
odpovídají referenčním kritériím přílohy 1 pro skládky kategorie I nebo II“. 

17     Článek 4 odst. 1 téhož nařízení stanoví: 

„Odpady upravované mechanicko-biologicky mohou být skladovány, pouze pokud 

[…] 

odpady vyhovují referenčním kritériím přílohy 2 […]“. 

18     Příloha 1 nařízení z roku 2001 stanoví, že při klasifikaci odpadů na skládkách je třeba 
respektovat následující referenční hodnoty: 

Číslo Ukazatelé Referenční hodnoty  

Skládka 
kategorie I 

Skládka 
kategorie II  

2 Organická část v suchém 
zůstatku původní látky 

    
 



 
 

119 
 

2.01 Určená jako zápalná ztráta < nebo = 3 % 
hmoty 

< nebo = 5 % 
hmoty  

2.02 Určená jako TOC [celkový 
organický uhlík] 

< nebo = 1 % 
hmoty 

< nebo = 3 % 
hmoty  

4 Kritéria eluátu      

4.03 TOC < nebo = 
20 mg/l 

< nebo = 
100 mg/l  

19     Příloha 2 téhož nařízení stanoví, že při klasifikaci odpadů, upravovaných předem na 
skládkách mechanicko-biologicky, je třeba respektovat následující referenční 
hodnoty: 

Číslo Ukazatelé Referenční 
hodnoty 

2 Organická část v suchém 
zůstatku původní látky 
určená jako TOC 

< nebo = 
18 % hmoty 

4 Kritéria eluátu   

4.03 TOC < nebo = 
250 mg/l 

5 Biologická rozložitelnost 
suchého zůstatku 
původní látky určená 
jako aerobní činnost 
(AT4) nebo 

< nebo = 
5 mg/g 

  určená jako míra tvorby 
plynu při testu 
fermentace (GB21) 

< nebo = 
20 l/kg“ 

20     Nařízení z roku 2001 vstoupilo v platnost dne 1. března 2001. Jako přechodné 
ustanovení článek 6 tohoto nařízení stanoví, že za určitých podmínek mohou být až 
do dne 31. května 2005 povoleny skládky odpadů, které nejsou v souladu s kritérii 
této právní úpravy a až do dne 15. července 2009 může být povoleno skladování 
odpadů, které jsou v souladu na starých skládkách, které nejsou v souladu 
s požadavky této právní úpravy. 

Spor v původním řízení a předběžné otázky 

21     Žalobce v původním řízení, Deponiezweckverband, je sdružením Landkreise 
(správních obvodů) Mayen-Koblenz a Cochem-Zell a města Koblenz, které provozuje 
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ústřední skládku Eiterköpfe. Usiluje o to, aby od Land Rheinland-Pfalz, žalované 
v původním řízení, získal povolení k plnění, po dni 31. března 2005 a nejpozději do 
dne 31. prosince 2013, dvou sekcí skládky odpady, které byly předem upraveny pouze 
mechanicky. Land Rheinland-Pfalz trvá na tom, že použitelná vnitrostátní právní 
úprava toto neumožňuje. 

22     Verwaltungsgericht Koblenz, kterému byl spor předložen, cítil pochybnosti ohledně 
slučitelnosti této vnitrostátní právní úpravy s čl. 5 odstavci 1 a 2 směrnice, jakož i se 
zásadou proporcionality práva Společenství. Proto se rozhodl přerušit řízení a položit 
Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: 

„1)      Musejí být čl. 5 odst. 1 směrnice a pravidla Společenství týkající se strategie 
omezení biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku vykládány 
v tom smyslu, že v souladu s článkem 176 ES a při odchýlení se od opatření 
uvedených v čl. 5. odst. 2 směrnice, a sice omezení množství komunálních 
biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku na určité hmotnostní 
procento z celkového množství komunálních biologicky rozložitelných odpadů 
ve vztahu k danému kalendářnímu roku, mohou být tato opatření zpřísněna 
vnitrostátním opatřením, jehož účelem je provedení pravidel Společenství 
a které stanoví, že komunální odpady a odpady, které mohou být ukládány jako 
komunální odpady mohou být skladovány pouze pokud je respektováno 
referenční kritérium ,organická část v suchém zůstatku původní látky‘ – zápalná 
ztráta nebo celkový organický uhlík (TOC)? 

2)      a)     Musejí být v případě kladné odpovědi pravidla Společenství stanovená 
v čl. 5 odst. 2 směrnice vykládána v tom smyslu, že požadavky v něm 
uložené, a sice: 

–       75 % hmotnostních ode dne 16. července 2006, 

–       50 % hmotnostních ode dne 16. července 2009 a 

–       35 % hmotnostních ode dne 16. července 2016, 

jsou splněny, při respektování zásady proporcionality práva Společenství, 
vnitrostátní právní úpravou, která stanoví, že pro komunální odpady 
a odpady, které mohou být ukládány jako komunální odpady musí být ode 
dne 1. června 2005 organická část v suchém zůstatku původní látky nižší 
nebo rovná 5 % hmoty, když je určená jako zápalná ztráta a nižší nebo 
rovná 3 % hmoty, když je určená jako TOC, a že odpady upravované 
mechanicko-biologicky mohou být ode dne 1. března 2001 skladovány na 
starých skládkách nejdéle do dne 15. července 2009 a v jednotlivých 
případech po tomto dni, pouze pokud organická část v suchém zůstatku 
původní látky je nižší nebo rovná 18% hmoty, když je určená jako TOC 
a biologická rozložitelnost suchého zůstatku původní látky je nižší nebo 
rovná 5 mg/g, když je určená jako aerobní činnost (AT4) nebo rovná nebo 
nižší 20 l/kg, když je určená jako míra tvorby plynu při testu fermentace 
(GB21)? 
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b)      Poskytuje zásada proporcionality práva Společenství širokou nebo úzkou 
posuzovací pravomoc při posuzování dopadů v případě překrývání 
neupravených odpadů odpady upravenými před skladováním tepelně 
nebo mechanicko-biologicky? Může se ze zásady proporcionality dovodit, 
že nebezpečí způsobené odpady, které byly před skladováním upraveny 
pouze mechanicky, může být kompenzováno jinými ochrannými 
opatřeními?“ 

K návrhu na znovuotevření ústní části řízení 

23     Podáním doručeným kanceláři Soudního dvora dne 27. prosince 2004, doplněným 
dopisem ze dne 16. února 2005, požádalo sdružení Deponiezweckverband 
o znovuotevření ústní části řízení za účelem toho, aby byly zohledněny určité 
znalecké zprávy. 

24     Podle bodu 62 stanoviska generálního advokáta „nebyly poskytnuty poznatky 
nezbytné pro provedení obezřelého posouzení“ a podle poznámky 35 v témže 
stanovisku „ve spisu chybí technické zprávy […]“. Nicméně sdružení 
Deponiezweckverband uplatňuje, že ve vnitrostátním řízení se ve spise nachází pět 
znaleckých zpráv obsahujících přesně ty informace, které uvádí generální advokát. 
Znovuotevření ústní části řízení je účelné pro to, aby je mohl zohlednit. 

25     Soudní dvůr může bez návrhu nebo na návrh generálního advokáta nebo účastníků 
řízení nařídit znovuotevření ústní části řízení v souladu s článkem 61 svého jednacího 
řádu, pokud má za to, že je věc nedostatečně objasněna nebo že musí být rozhodnuta 
na základě argumentu, který nebyl mezi účastníky řízení projednán (viz rozsudky ze 
dne 19. února 2002, Wouters a další, C-309/99, Recueil, s. I-1577, bod 42, a ze dne 
14. prosince 2004, Arnold André, C-434/02, Sb. rozh. s. I-11825, bod 27). Nicméně 
v projednávaném případě má Soudní dvůr po vyslechnutí generálního advokáta za 
to, že má k dispozici všechny nezbytné poznatky k tomu, aby odpověděl na položené 
otázky. V důsledku toho je namístě návrh na znovuotevření ústní části řízení 
zamítnout. 

K předběžným otázkám 

26     Otázky 1 a 2 a) je třeba projednat společně, jelikož se týkají výkladu směrnice se 
zřetelem k článku 176 ES. Zároveň je třeba projednat společně otázky 2 a) a 2 b), 
jelikož se týkají zásady proporcionality práva Společenství. 

Úvodní poznámka 

27     Úvodem je třeba připomenout, že právní úprava Společenství v oblasti životního 
prostředí nemá za cíl úplnou harmonizaci. I když článek 174 ES zmiňuje určité cíle 
Společenství, které mají být dosaženy, článek 176 ES stanoví pro členské státy 
možnost přijetí přísnějších ochranných opatření (rozsudek ze dne 22. června 2000, 
Fornasar a další, C-318/98, Recueil, s. I-4785, bod 46). Článek 176 ES podrobuje 
taková opatření pouze těm podmínkám že musí být slučitelná se Smlouvou 
a oznámena Komisi. 
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28     Podle čl. 174 odst. 2 ES je politika Společenství v oblasti životního prostředí zaměřena 
na vysokou úroveň ochrany, přičemž přihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých 
regionech Společenství. Je založena na zásadách obezřetnosti a prevence, odvracení 
ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí“. 

29     Směrnice byla přijata na základě čl. 130s odst. 1 Smlouvy o ES (nyní čl. 175 odst. 1 
ES), a tedy za účelem realizace cílů uvedených v článku 174 ES. 

30     Z devátého bodu odůvodnění a ze čl. 1 odst. 1 směrnice vyplývá, že směrnice zamýšlí 
naplňovat a upřesňovat cíle směrnice 75/442 tím, že stanoví opatření pro 
předcházení nebo maximální omezení možných negativních účinků skladování 
odpadů na životní prostředí. 

31     Podle čl. 5 odst. 1 směrnice musí členské státy stanovit vnitrostátní strategie za 
účelem snížení množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku. 
Podle téhož ustanovení by tyto vnitrostátní strategie měly obsahovat opatření 
zaměřená na dosažení cílů stanovených v čl. 5 odst. 2 směrnice. Toto posledně 
jmenované ustanovení stanoví, že uvedené vnitrostátní strategie musí zajistit, aby 
množství komunálních biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku bylo 
sníženo v určité procentní výši do určitého stanoveného data. Ze znění a ze 
systematiky těchto ustanovení jasně vyplývá, že stanoví minimální snížení, kterého 
členské státy musí dosáhnout, a že nebrání přijetí více omezujícího opatření z jejich 
strany. 

32     Z toho vyplývá, že článek 176 ES a směrnice stanoví pro členské státy možnost přijetí 
přísnějších ochranných opatření, která překračují minimální požadavky stanovené 
směrnicí [viz v tomto smyslu stran směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 
1991 o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 377, s. 20; Zvl. vyd. 15/02, s. 78) výše 
uvedený rozsudek Fornasar a další, bod 46]. 

K první otázce 

33     Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 5 ods. 1 a čl. 5 odst. 2 
směrnice vykládané se zřetelem k článku 176 ES jsou překážkou vnitrostátním 
opatřením, která kladou přísnější požadavky než požadavky směrnice ve věci 
ukládání odpadů. Otázka uvádí čtyři typy požadavků stanovených vnitrostátní právní 
úpravou. Je třeba je zkoumat postupně. 

34     Zaprvé, čl. 5 odst. 2 směrnice stanoví, že nejpozději v roce 2016 musí být množství 
komunálních biologicky rozložitelných odpadů sníženo postupně na 35 % 
hmotnostních z celkového množství takových odpadů vyprodukovaných v roce 1995. 
Ve srovnání s tím nařízení z roku 2001, zejména jeho články 3 odst. 3 a  4 odst. 1, 
jakož i jeho přílohy 1 a 2 stanoví nižší prahové hodnoty pro organická množství, která 
mohou zůstat v odpadech připuštěných k uložení na skládku. 

35     Pro definování mezních hodnot, které ukládá, používá toto nařízení kritéria zápalné 
ztráty a celkového organického uhlíku (TOC), zatímco čl. 5 odst. 2 směrnice užívá 
kritérium hmotnostních procent. 
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36     Je třeba v tomto ohledu konstatovat, že užití metody měření, jako je TOC nebo 
zápalná ztráta není samo o sobě cílem, jako jsou cíle uvedené v čl. 5 odst. 2 směrnice, 
ale pouze prostředkem pro dosažení takovýchto cílů. 

37     Protože si členské státy mohou vybrat prostředky pro dosažení cílů stanovených čl. 
5 odst. 2 směrnice, jsou taková kritéria měření, jaká jsou uvedena v nařízení z roku 
2001, slučitelná s požadavky směrnice. 

38     Co se týče prahových hodnot stanovených pro organická množství, která mohou 
zůstat v odpadech přijatých k uložení na skládku, je jasné, že takové vnitrostání 
opatření, o jaké jde v původním řízení, sleduje stejný cíl jako směrnice a to zejména 
snížení znečistění vody a vzduchu tím, že se sníží ukládání biologicky rozložitelných 
odpadů. 

39     Pro dosažení těchto prahových hodnot nařízení z roku 2001 vyžaduje, aby byly 
biologicky rozložitelné odpady podrobeny úpravě před svým uložením na skládku. 
V případě odpadů upravovaných mechanicko-biologicky zahrnuje tato úprava 
procesy jako drcení, třídění, kompostování a fermentaci. Pro jiné odpady je užívána 
tepelná úprava, v tomto případě spálení. 

40     Všechny tyto formy úpravy jsou v souladu se směrnicí. Článek 6 písm. a) směrnice 
ukládá členským státům přijmout opatření k tomu, aby odpady byly ukládány na 
skládku pouze po předchozí úpravě. Úprava je vymezena v čl. 2 písm. h) směrnice 
jako „fyzikální, tepelné, chemické nebo biologické procesy zahrnující třídění, které 
mění charakteristiky odpadů tak, že snižují jejich objem nebo jejich nebezpečné 
vlastnosti s cílem usnadnit manipulaci s nimi nebo podpořit jejich využití“. Z toho 
zvláště vyplývá, že směrnice stanoví tepelnou úpravu odpadů za účelem omezení 
jejich nebezpečných vlastností. 

41     Z výše uvedeného vyplývá, že prahové hodnoty a kritéria měření uvedené ve 
takovém vnitrostátním opatření, jako je opatření dotčené v původním řízení, sledují 
stejnou orientaci na ochranu životního prostředí jako směrnice. Jestliže taková právní 
úprava ukládá přísnější požadavky, než jsou požadavky této směrnice, představuje 
přísnější ochranné opatření ve smyslu článku 176 ES. 

42     Zadruhé čl. 5 odst. 2 směrnice stanoví, že členské státy sníží množství uvedených 
odpadů ve třech etapách, které skončí nejpozději v roce 2006, 2009 a 2016. Nařízení 
z roku 2001 ukládá kratší lhůty, a sice nejpozději do 31. května 2005. 

43     Použití výrazu „nejpozději“ v čl. 5 odst. 2, jakož i v článku 18 směrnice svědčí o tom, 
že členské státy mohou uplatnit kratší lhůty, pokud to pokládají za nezbytné (viz 
v tomto smyslu stran výrazu „přinejmenším“ rozsudek ze dne 22. června 1993, 
Gallaher a další, C-11/92, Recueil s. I-3545, bod 20). 

44     Pokud se členský stát v tomto rámci rozhodne stanovit kratší lhůty než lhůty ve 
směrnici, jedná se o přísnější ochranné opatření ve smyslu článku 176 ES. 
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45     Zatřetí čl. 5 odstavce 1 a 2 směrnice se týká pouze biologicky rozložitelných odpadů. 
Nařízení z roku 2001 naproti tomu zahrnuje nejenom biologicky rozložitelné odpady, 
ale zároveň organické odpady, které nejsou biologicky rozložitelné. 

46     Ačkoliv se článek 5 směrnice týká specificky strategie, jejímž předmětem je omezení 
biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku, je zjevné, že směrnice ve 
svém celku zahrnuje odpady v širokém smyslu slova, tak jak jsou vymezeny v jejím 
čl. 2 písm. a). 

47     Jednak směrnice stanoví ve svém čl. 1 odst. 1 striktní technické a provozní požadavky 
použitelné na odpady nebo skládky bez rozlišení podle druhu odpadu nebo skládky. 
Kromě toho čl. 3 odst. 1 téže směrnice stanoví, že členské státy použijí tuto směrnici 
na veškeré skládky, přičemž pojem skládka je vymezen v čl. 2 písm. g) směrnice jako 
„místo pro odstraňování odpadů […]“ bez jakéhokoliv omezení, co se týče druhu 
odpadů, které toto ustanovení zahrnuje. 

48     Právě v tomto rámci upřesňuje příloha II bod 2 šestý pododstavec směrnice, že 
kritéria ohledně přijetí odpadů na skládku mohou obsahovat omezení množství 
organických látek v odpadech. 

49     Z toho vyplývá, že takové vnitrostátní opatření, jako je opatření uvedené v bodu 45 
tohoto rozsudku, které za účelem povolení k uložení na skládku rozšiřuje omezení 
nejenom na biologicky rozložitelné látky, ale na organické látky celkově, sleduje 
stejné cíle jako směrnice. Jestliže takové opatření zahrnuje širší škálu látek než ty, 
které jsou uvedeny v článku 5 směrnice, jedná se o přísnější ochranné opatření ve 
smyslu článku 176 ES. 

50     Začtvrté čl. 5 odst. 2 směrnice se týká komunálních odpadů. Nařízení z roku 2001 se 
týká nejen komunálních odpadů, ale podle svého čl. 2 bod 3 a čl. 3 odst. 2 i odpadů, 
které mohou být odstraňovány jako komunální odpady nebo s nimi, zejména kaly 
pocházející z čistění odpadních vod, stavební odpady a odpady spojené s výrobou. 

51     I když je pravda, že se čl. 5 odst. 2 směrnice vztahuje pouze na komunální odpady, 
vnitrostátní strategie, která si klade za cíl omezení biologicky rozložitelných odpadů 
ukládaných na skládku, upravená v ostavci 1 tohoto článku, zahrnuje všechny odpady 
ve smyslu definice uvedené v čl. 2 písm. a) této směrnice. Stejně tak povinnost, 
uložená členským státům čl. 6 písm. a) směrnice, přijmout opatření, aby odpady byly 
ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě, platí jak pro komunální odpady, tak 
pro odpady, které nejsou komunální. Z čl. 1 odst. 1 směrnice kromě toho vyplývá, že 
tato si ve svém celku klade za cíl omezení odpadů ukládaných na skládku, aniž by 
rozlišovala mezi komunálními a jinými odpady. 

52     Z toho vyplývá, že takové vnitrostátní opatření, jako je opatření dotčené v původním 
řízení, jehož účelem je omezení odpadů ukládaných na skládku a které se použije na 
jiné než komunální odpady, je slučitelné se směrnicí a představuje přísnější ochranné 
opatření ve smyslu článku 176 ES. 

53     Z výše uvedeného vyplývá, že v každém ze čtyř zkoumaných případů je zamýšlené 
vnitrostátní opatření v souladu se směrnicí vykládanou se zřetelem k článku 176 ES. 
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54     Předkládající soud se kromě toho ptá, zda taková opatření mohou být jako celek 
považována za odporující směrnici. 

55     K této otázce je třeba uvést, že jelikož každé ze čtyř posuzovaných vnitrostátních 
opatření je jednotlivě v souladu s právem Společenství, není na místě je společně 
považovat za v rozporu s týmž právem Společenství. To platí také tehdy, když jsou 
limity pro připuštění biologicky rozložitelných odpadů na skládku, stanovené 
vnitrostátním opatřením, natolik nízké, že předpokládají mechanicko-biologickou 
úpravu nebo spálení takových odpadů před jejich uložením na skládku. 

56     V důsledku toho je na místě odpovědět na první otázku, že čl. 5 odstavce 1 a 2 
směrnice nebrání vnitrostátnímu opatření, které: 

–       stanoví nižší limity pro připuštění biologicky rozložitelných odpadů na skládku 
než ty, které stanoví směrnice, i když tyto limity jsou tak nízké, že předpokládají 
mechanicko-biologickou úpravu nebo spálení takových odpadů před jejich 
uložením na skládku, 

–       stanoví kratší lhůty než směrnice pro snížení množství odpadů ukládaných na 
skládku, 

–       použije se nejen na biologicky rozložitelné odpady, ale i na organické látky, 
které biologicky rozložitelné nejsou, a  

–       použije se nejen na komunální odpady, ale i na odpady, které mohou být 
odstraňovány jako komunální odpady. 

Ke druhé otázce 

57     Svou druhou otázkou se vnitrostátní soud v podstatě táže Soudního dvora na soulad 
vnitrostátních opatření takových, jako jsou opatření dotčená v původním řízení, se 
zásadou proporcionality práva Společenství. 

58     Za účelem poskytnutí odpovědi na tuto otázku je třeba připomenout, že pokud 
v rámci politiky Společenství v oblasti životního prostředí sleduje vnitrostátní 
opatření stejné cíle jako směrnice, překročení minimálních požadavků zavedených 
touto směrnicí je upraveno a povoleno článkem 176 ES za jím stanovených podmínek. 

59     Článek 176 ES povoluje členským státům zachovat nebo zavést přísnější ochranná 
opatření za podmínky, že jsou slučitelná se Smlouvou a že jsou oznámena Komisi. 

60     Jak vyplývá z odpovědi podané na první otázku, vnitrostátní opatření taková, jako 
jsou opatření, ohledně kterých se předkládající soud obrací s otázkou na Soudní dvůr, 
představují přísnější ochranná opatření ve smyslu článku 176 ES. 

61     Ze systematiky článku 176 ES vyplývá, že i když členské státy přijímají přísnější 
opatření, vykonávají vždy pravomoc upravenou právem Společenství, jelikož tato 
opatření musí být v každém případě slučitelná se Smlouvou. Stanovení rozsahu 
ochrany, která má být dosažena, je nicméně svěřeno členským státům. 
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62     V této souvislosti zásada proporcionality práva Společenství vyžaduje, v rozsahu, 
v němž se jedná o zajištění provedení minimálních požadavků stanovených směrnicí, 
aby vnitrostátní opatření byla přiměřená a nezbytná vzhledem ke sledovanému cíli. 

63     Naopak, pokud nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy, tato zásada se nepoužije, 
pokud jde o přísnější vnitrostátní ochranná opatření přijatá na základě článku 176 ES 
a překračující minimální požadavky stanovené směrnicí. 

64     V důsledku toho je třeba odpovědět na druhou otázku, že zásada proporcionality 
práva Společenství se nepoužije, pokud jde o přísnější vnitrostátní ochranná opatření 
přijatá na základě článku 176 ES a překračující minimální požadavky stanovené 
směrnicí Společenství v oblasti životního prostředí, pokud nejsou dotčena jiná 
ustanovení Smlouvy. 

K nákladům řízení 

65      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu 
incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je 
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením 
jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření účastníků řízení se nenahrazují. 

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto: 

1)      Článek 5 odstavce 1 a 2 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 
o skládkách odpadů nebrání vnitrostátnímu opatření, které: 

–       stanoví nižší limity pro připuštění biologicky rozložitelných odpadů na 
skládku než ty, které stanoví směrnice, i když tyto limity jsou tak nízké, že 
předpokládají mechanicko-biologickou úpravu nebo spálení takových 
odpadů před jejich uložením na skládku, 

–       stanoví kratší lhůty než směrnice pro snížení množství odpadů ukládaných 
na skládku, 

–       použije se nejen na biologicky rozložitelné odpady, ale i na organické látky, 
které biologicky rozložitelné nejsou, a  

–       použije se nejen na komunální odpady, ale i na odpady, které mohou být 
odstraňovány jako komunální odpady. 

2)      Zásada proporcionality práva Společenství se nepoužije, pokud jde 
o přísnější vnitrostátní ochranná opatření přijatá na základě článku 176 ES 
a překračující minimální požadavky stanovené směrnicí Společenství 
v oblasti životního prostředí, pokud nejsou dotčena jiná ustanovení 
Smlouvy. 
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) 

15. listopadu 2005(*) 

„Nesplnění povinnosti státem – Články 28 ES až 30 ES – Volný pohyb zboží – Články 
1 a 3 nařízení Rady (EHS) č. 881/92 – Články 1 a 6 nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 – 
Přeprava – Sektorový zákaz provozu nákladních vozidel o hmotnosti vyšší než 7,5 

tuny přepravujících určité zboží – Kvalita ovzduší – Ochrana zdraví a životního 
prostředí – Zásada proporcionality“ 

Ve věci C-320/03, 

jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 226 ES, 
podaná dne 24. července 2003, 

Komise Evropských společenství, zastoupená C. Schmidt, jakož i W. Wilsem 
a G. Braunem, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,  

žalobkyně, 

podporovaná: 

Spolkovou republikou Německo, zastoupenou W.-D. Plessingem a A. Tiemann, jako 
zmocněnci, ve spolupráci s T. Lübbigem, Rechtsanwalt, 

Italskou republikou, zastoupenou I. M. Bragugliou, jako zmocněncem, ve spolupráci 
s G. De Bellisem, avvocato dello Stato, s adresou pro účely doručování 
v Lucemburku, 

Nizozemským královstvím, zastoupeným H. G. Sevenster, jako zmocněnkyní, 

vedlejšími účastníky, 

proti 

Rakouské republice, zastoupené E. Riedlem a H. Dossim, jako zmocněnci, s adresou 
pro účely doručování v Lucemburku, 

žalované, 

SOUDNÍ DVŮR (velký senát), 

ve složení V. Skouris, předseda, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas 
a K. Schiemann, předsedové senátů, R. Schintgen (zpravodaj), J. N. Cunha Rodrigues, 
R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis a A. Borg Barthet, 
soudci, 

generální advokát: L. A. Geelhoed, 
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vedoucí soudní kanceláře: K. Sztranc, rada, 

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 24. května 2005, 

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 
14. července 2005, 

vydává tento 

Rozsudek 

1        Svou žalobou se Komise Evropských společenství domáhá, aby Soudní dvůr určil, že 
Rakouská republika tím, že v návaznosti na přijetí nařízení zemského hejtmana 
spolkové země Tyrolsko ze dne 27. května 2003, kterým se omezuje přeprava na 
dálnici A 12 v údolí Innu (sektorový zákaz provozu) [Verordnung des 
Landeshauptmanns von Tirol, mit der auf der A 12 Inntalautobahn 
verkehrsbeschränkende Maßnahmen erlassen werden (sektorales Fahrverbot)] (BGBl. 
II, 279/2003, dále jen „sporné nařízení“), zakázala nákladním vozidlům o hmotnosti 
vyšší než 7,5 tuny přepravujícím určité zboží provoz na úseku dálnice A 12 v údolí 
Innu (Rakousko), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 1 a 3 nařízení 
Rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží 
uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím 
jednoho nebo více členských států (Úř. věst. L 95, s. 1; Zvl. vyd. 07/01, s. 370), ve 
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 ze dne 1. března 
2002 (Úř. věst. L 76, s. 1; Zvl. vyd. 07/06, s. 90, dále jen „nařízení č. 881/92“), 
z článků 1 a 6 nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října 1993, kterým se stanoví 
podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční 
přepravu zboží uvnitř členského státu (Úř. věst. L 279, s. 1; Zvl. vyd. 07/02, s. 103), 
ve znění nařízení č. 484/2002 (dále jen „nařízení č. 3118/93“), jakož i z článků 28 ES 
až 30 ES. 

Právní a skutkový rámec 

 Právní úprava Společenství týkající se vnitřního trhu silniční přepravy 

2        Nařízení č. 881/92 a č. 3118/93 upravují silniční přepravu zboží na území 
Společenství. 

3        Nařízení č. 881/92, které se v souladu se svým čl. 1 odst. 1 vztahuje v mezinárodní 
silniční přepravě zboží pro cizí potřebu na jízdy provedené na území Společenství, ve 
svém článku 3 stanoví, že členské státy vydají povolení Společenství každému 
provozovateli silniční přepravy zboží, který je usazen na jejich území a je oprávněn 
k provozování mezinárodní silniční přepravy zboží. 

4        Mimoto podle čl. 1 odst. 1 nařízení č. 3118/93: 

„Každý provozovatel silniční přepravy zboží pro cizí potřebu, který je držitelem 
povolení Společenství podle nařízení (EHS) č. 881/92 a jehož řidič, který je státním 
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příslušníkem třetí země, má osvědčení řidiče v souladu s podmínkami stanovenými 
v uvedeném nařízení, je oprávněn za podmínek stanovených v tomto nařízení 
provozovat dočasně vnitrostátní silniční přepravu zboží pro cizí potřebu (dále jen 
,kabotáž‘) v jiném členském státě (dále jen ,hostitelský členský stát‘), aniž by tam měl 
sídlo nebo byl jinak usazen.“ 

5        Podle článku 6 nařízení č. 3118/93 podléhá provádění kabotáže, nejsou-li použity 
právní předpisy Společenství, právním a správním předpisům hostitelského 
členského státu pro oblasti uvedené v odstavci 1 uvedeného článku a tyto předpisy 
se v případě dopravců nerezidentů používají za stejných podmínek jako v případě 
státních příslušníků členských států, aby bylo zabráněno jakékoli otevřené nebo 
skryté diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo místa usazení. 

 Směrnice Společenství týkající se ochrany kvality vnějšího ovzduší 

6        Právní úprava Společenství týkající se ochrany kvality vnějšího ovzduší spočívá 
zejména ve směrnici Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality 
vnějšího ovzduší (Úř. věst. L 296, s. 55; Zvl. vyd. 15/03, s. 95) a ve směrnici Rady 
1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid 
dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 163, s. 41; 
Zvl. vyd. 15/04, s. 164), ve znění rozhodnutí Komise 2001/744/ES ze dne 17. října 
2001 (Úř. věst. L 278, s. 35; Zvl. vyd. 15/06, s. 274; dále jen „směrnice 1999/30“). 

7        V souladu s jejím článkem 1 je obecným účelem směrnice 96/62 vymezit základní 
zásady společné strategie s cílem: 

–        definovat a stanovit cíle pro kvalitu vnějšího ovzduší ve Společenství, jejichž 
smyslem je zabraňovat a předcházet škodlivým účinkům na lidské zdraví 
a životní prostředí jako celek nebo tyto účinky snižovat, 

–        posuzovat kvalitu vnějšího ovzduší v členských státech na základě společných 
metod a kritérií, 

–        získávat odpovídající informace o kvalitě vnějšího ovzduší a zajišťovat 
přístupnost informací veřejnosti, mimo jiné prostřednictvím výstražných 
prahových hodnot, 

–        udržovat kvalitu vnějšího ovzduší tam, kde je dobrá, a v ostatních případech ji 
zlepšovat. 

8        Článek 4 směrnice 96/62 stanoví, že Rada Evropské unie na návrh Komise stanoví 
mezní hodnoty pro znečišťující látky vyjmenované v příloze I této směrnice. 

9        Článek 7 směrnice 96/62 stanoví: 

„Zlepšování kvality vnějšího ovzduší 

Obecné požadavky 
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1. Členské státy učiní nezbytná opaření k zajištění dodržování mezních hodnot. 

[…] 

3. Členské státy vypracují akční plány, v nichž uvedou krátkodobá opatření, která 
mají být přijata v případě rizika překročení mezních hodnot nebo výstražných 
prahových hodnot s cílem snížení tohoto rizika a zkrácení doby trvání takové situace. 
V některých případech mohou uvedené plány stanovit opatření na kontrolu 
a v nezbytném případě i na pozastavení činností, které přispívají k překračování 
mezních hodnot, včetně provozu motorových vozidel.“ 

10      Článek 8 odst. 3 směrnice 96/62 mimoto stanoví: 

„Pro oblasti a aglomerace uvedené v odstavci 1 [tj. ty, v nichž hodnoty jedné nebo 
několika znečišťujících látek překračují součet mezní hodnoty a meze tolerance] 
přijmou členské státy opatření k zajištění vypracování nebo uplatňování plánu či 
programu, na jehož základě bude ve stanovené lhůtě dosaženo mezní hodnoty. 

Uvedený plán nebo program musí být zpřístupněn veřejnosti a musí obsahovat 
přinejmenším informace vyjmenované v příloze IV.“ 

11      Mezní hodnoty pro oxid dusičitý (NO2) jsou stanoveny ve směrnici 1999/30. 

12      Podle článku 4 směrnice 1999/30: 

„Oxid dusičitý a oxidy dusíku 

1. Členské státy učiní nezbytná opatření k zajištění toho, aby koncentrace oxidu 
dusičitého a popřípadě oxidů dusíku ve vnějším ovzduší posuzované podle článku 7 
nepřekračovaly mezní hodnoty přílohy II oddílu I ode dne v ní uvedeného. 

Meze tolerance stanovené v příloze II oddílu I se uplatní podle článku 8 směrnice 
96/62/ES. 

2. Výstražná prahová hodnota pro koncentrace oxidu dusičitého ve vnějším ovzduší 
je stanovena v příloze II oddílu II.“ 

13      Z přílohy II oddílu I směrnice 1999/30 vyplývá, že pokud jde o oxid dusičitý: 

–        hodinová mezní hodnota je stanovena na 200 µg/m3, „která nesmí být 
překročena častěji než 18x v kalendářním roce“, zvýšená o klesající procentní 
hodnotu až do 1. ledna 2010; 

–        roční mezní hodnota je stanovena na 40µg/m3, rovněž zvýšená o tutéž klesající 
procentní hodnotu až do 1. ledna 2010, je pro rok 2002 stanovena na 56 µg/m3. 

14      Uvedený oddíl I rovněž stanoví, že výše uvedené mezní hodnoty musí být 
dodržovány od 1. ledna 2010. 
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15      Podle čtvrtého bodu odůvodnění směrnice 1999/30 se u mezních hodnot 
stanovených v této směrnici jedná o minimální požadavky a podle článku 176 ES 
mohou členské státy zachovat nebo zavést přísnější ochranná opatření a zejména 
stanovit přísnější mezní hodnoty. 

Vnitrostátní právo a skutkový základ sporu 

16      Směrnice 96/62 a 1999/30 byly do rakouského práva provedeny změnou zákona 
o ochraně ovzduší před emisemi (Immissionsschutzgesetz-Luft, BGBl. I, 115/1997, 
dále jen „IG-L“). 

17      Článek 10 IG-L upravuje zveřejňování seznamu opatření, která mají být přijata 
v případě překročení mezní hodnoty. Článek 11 tohoto zákona stanoví zásady, které 
je v tomto případě třeba dodržovat, jako je zásada „znečišťovatel platí“ a zásada 
proporcionality. Článek 14 téhož zákona obsahuje ustanovení, která jsou zvláště 
použitelná pro odvětví dopravy. 

18      Dne 1. října 2002, poté co bylo zjištěno překročení mezní hodnoty pro oxid dusičitý, 
jak je vymezena v příloze II oddílu I směrnice 1999/30, orgány spolkové země 
Tyrolsko zavedly dočasný zákaz nočního provozu těžkých nákladních vozidel na úseku 
dálnice A 12 v údolí Innu. 

19      V průběhu roku 2002 byla na tomto úseku dálnice v místě měření Vomp/Raststätte 
opět překročena roční mezní hodnota stanovená v uvedené příloze II na 56 μg/m3, 
přičemž roční zaznamenaný průměr byl 61 μg/m3. 

20      Dočasný zákaz nočního provozu byl tehdy prodloužen a poté od 1. června 2003 
nahrazen trvalým zákazem nočního provozu postihujícím přepravu zboží těžkými 
nákladními vozidly o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny, platným během celého roku. 

21      Dne 27. května 2003 přijal zemský hejtman spolkové země Tyrolsko na základě IG-L 
sporné nařízení, zakazující od 1. srpna 2003 na dobu neurčitou provoz některých 
těžkých nákladních vozidel přepravujících určité zboží na dotčeném úseku dálnice 
A 12. 

22      Cílem sporného nařízení je podle jeho článku 1 snížení emisí spojených s lidskou 
činností, čímž má přispívat ke zlepšení kvality ovzduší za účelem zajištění trvalé 
ochrany lidského zdraví a zdraví živočichů a rostlin. 

23      Článek 2 sporného nařízení vymezuje tzv. „ochranné pásmo“ spočívající v úseku 
dálnice A 12 v délce 46 km mezi obcemi Kundl a Ampass. 

24      Na uvedeném úseku je podle článku 3 téhož nařízení zakázáno používat těžká 
nákladní vozidla nebo návěsy o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny a těžká nákladní 
vozidla s přívěsy o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny přepravující následující 
kategorie zboží: veškeré typy odpadu uvedeného v Evropském katalogu odpadů 
[uvedeném v rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se 
nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) 
směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se 
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stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 
91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, s. 3; Zvl. vyd. 15/05, s. 151), 
ve znění rozhodnutí Rady 2001/573/ES ze dne 23. července 2001, kterým se mění 
rozhodnutí Komise 2000/532/ES, pokud jde o seznam odpadů (Úř. věst. L 203, s. 18; 
Zvl. vyd. 15/06, s. 165)], obiloviny, dřevo a korek, železné a neželezné rudy, kamení, 
zeminu, štěrk, motorová vozidla a přívěsy a stavební ocel. Zákaz měl být prováděn 
ihned od 1. srpna 2003, aniž by byly vyžadovány další kroky ze strany příslušných 
orgánů. 

25      Článek 4 sporného nařízení stanoví výjimku ze zákazu stanoveného uvedeným 
článkem 3 pro těžká vozidla přepravující zboží z města Innsbruck nebo z okresů 
Kufstein, Schwaz nebo Innsbruck-Land nebo do tohoto města a okresů. Mimoto 
samotný IG-L stanoví další výjimky: vylučuje ze zákazu provozu některé kategorie 
vozidel, mezi nimiž jsou uvedena vozidla na údržbu silnic a sběr odpadu, jakož 
i vozidla používaná v zemědělství a lesnictví. Krom toho, pokud jde o ostatní vozidla 
používaná ve veřejném zájmu nebo pro důležité soukromé účely, lze požádat 
o individuální výjimky. 

Postup před zahájením soudního řízení 

26      Po první výměně dopisů s Rakouskou republikou Komise dne 25. června 2003 
zaslala tomuto členskému státu výzvu dopisem a vyzvala ho k odpovědi ve lhůtě 
jednoho týdne. Rakouská vláda odpověděla dopisem ze dne 3. července 2003. 

27      Dne 9. července 2003 Komise zaslala Rakouské republice na základě článku 226 ES 
odůvodněné stanovisko, ve kterém pro její odpověď stanovila opět lhůtu jednoho 
týdne. Tento členský stát odpověděl na odůvodněné stanovisko dopisem ze dne 
18. července 2003. 

28      Komise se rozhodla, majíc za to, že vysvětlení Rakouské republiky v odpověď na 
uvedené odůvodněné stanovisko nebylo uspokojující, podat projednávanou žalobu. 

Odklad provádění sektorového zákazu provozu 

29      Usnesením ze dne 30. července 2003, Komise v. Rakousko (C-320/03 R, Recueil, 
s. I-7929), předseda Soudního dvora rozhodl v rámci zajišťovacích opatření, aby 
Rakouská republika odložila provádění zákazu provozu obsaženého ve sporném 
nařízení až do vydání usnesení o ukončení řízení o předběžném opatření. 

30      Usnesením ze dne 2. října 2003, Komise v. Rakousko (C-320/03 R, Recueil, 
s. I-11665), byl odklad provádění uvedeného zákazu provozu prodloužen do 
30. dubna 2004 a usnesením ze dne 27. dubna 2004 (C-320/03 R, Recueil, 
s. I-3593) bylo toto prodloužení zachováno až do rozhodnutí Soudního dvora ve věci 
samé, týkajícího se této žaloby. 

K přípustnosti žaloby 

31      Rakouská republika napadá přípustnost žaloby z důvodu mimořádně krátkých lhůt, 
které jí byly stanoveny během postupu před zahájením soudního řízení na přípravu 
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jejích odpovědí na výzvu dopisem a na odůvodněné stanovisko, jež jí byly zaslány 
Komisí. Domnívá se, že byla porušena práva obhajoby, jakož i právo na spravedlivé 
řízení, a zpochybňuje, že služby Komise během tohoto stadia řízení vážně 
prozkoumaly vyjádření rakouských orgánů. 

32      Rakouská republika dodává, že Komise měla použít postup stanovený v nařízení 
Rady (ES) č. 2679/98 ze dne 7. prosince 1998 o fungování vnitřního trhu ve vztahu 
k volnému pohybu zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 337, s. 8; Zvl. vyd. 01/03, 
s. 35). 

33      V tomto ohledu je nutno uvést, že velmi krátké lhůty, které Komise stanovila 
Rakouské republice pro odpověď na výzvu dopisem a pro vyhovění odůvodněnému 
stanovisku byly vynuceny datem nabytí účinnosti sporného nařízení, stanoveným 
samotnými rakouskými orgány. Krom toho je nesporné, že tyto orgány znaly 
stanovisko Komise před zahájením postupu před zahájením soudního řízení 
a dokonce i před přijetím sporného nařízení, jelikož, jak vyplývá ze spisu, tento orgán, 
kterému byla podána stížnost, požádal dopisem ze dne 6. května 2003 rakouské 
orgány, aby mu poskytly informace o textu, který byl připravován. 

34      Za těchto podmínek nelze vytýkat Komisi, která na základě článku 211 ES dbá na 
dodržování povinností členských států vyplývajících pro ně z práva Společenství, že 
stanovila lhůty s ohledem na okolnosti, které charakterizují dotčenou situaci, 
a zejména na naléhavost (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 2. února 1988, Komise 
v. Belgie, C-293/85, Recueil, s. 305, bod 14; ze dne 28. října 1999, Komise 
v. Rakousko, C-328/96, Recueil, s. I-7479, body 34 a 51, jakož i ze dne 13. prosince 
2001, Komise v. Francie, C-1/00, Recueil, s. I-9989, body 64 a 65). 

35      Pokud jde o postup stanovený v nařízení č. 2679/98, který směřuje k co 
nejrychlejšímu odstranění takových překážek volnému pohybu zboží mezi členskými 
státy, jako jsou překážky vymezené v článku 1 tohoto nařízení, je nutno uvést, jak 
poznamenal generální advokát v bodě 35 svého stanoviska, že provedení takového 
postupu nikterak nepředstavuje předběžnou podmínku, která má být splněna Komisí 
před zahájením postupu před zahájením soudního řízení na základě článku 226 ES, 
a že uvedené nařízení nemůže žádným způsobem omezit pravomoci, které tento 
orgán má na základě posledně uvedeného ustanovení (viz v tomto smyslu rozsudek 
ze dne 2. června 2005, Komise v. Řecko, C-394/02, Sb. rozh. s. I-4713, body 27 a 28, 
jakož i uvedená judikatura). 

36      V důsledku toho je namístě prohlásit projednávanou žalobu za přípustnou. 

K věci samé 

Argumentace Komise a členských států, které se účastní řízení jako vedlejší účastníci 

37      Podle Komise je sporné nařízení v rozporu s ustanoveními práva Společenství 
v oblasti volného pohybu dopravních služeb, obsaženými v nařízení č. 881/92, jakož 
i v nařízení č. 3118/93, a narušuje volný pohyb zboží zaručený články 28 ES až 30 ES. 
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38      Zákaz stanovený sporným nařízením se podle ní de facto dotýká převážně 
mezinárodního tranzitu zboží. Tranzitní přeprava, postižená takovým zákazem, je 
totiž z více než 80 % uskutečňována nerakouskými podniky, zatímco přeprava, na 
kterou se tento zákaz nevztahuje, je uskutečňována z více než 80 % rakouskými 
podniky. Uvedené nařízení proto zavádí přinejmenším nepřímou diskriminaci, což je 
neslučitelné s nařízením č. 881/92 a s nařízením č. 3118/93, jakož i s články 28 ES až 
30 ES. 

39      Takový zákaz, který je tak použitelný rozdílným způsobem, nemůže být odůvodněn 
ochranou životního prostředí. Ačkoli je pravda, že Rakouská republika usiluje 
o odůvodnění sporného nařízení veřejným zdravím a ochranou životního prostředí, 
je podle Komise a členských států, které se účastní řízení jako vedlejší účastníci, 
zjevné, že převažujícím je posledně uvedený cíl. Odůvodnění ochranou veřejného 
zdraví na základě článku 30 ES je přitom možné pouze tehdy, pokud dotčené zboží 
představuje přímou a prokazatelnou hrozbu pro lidské zdraví. Tak tomu 
v projednávaném případě zjevně není. 

40      V případě, že by měl Soudní dvůr za to, že sporné nařízení, přestože je rozdílně 
použitelné, může být právoplatně odůvodněno ochranou životního prostředí, Komise 
podpůrně tvrdí, že toto nařízení nemůže být odůvodněno na základě směrnic 96/62 
a 1999/30. Jednak totiž nemůže být základem neomezeného sektorového zákazu 
provozu čl. 7 odst. 3 směrnice 96/62, který se týká pouze naléhavých a přechodných 
opatření. Krom toho, pokud byla mezní hodnota oxidu dusičitého stanovená v čl. 8 
odst. 3 této posledně uvedené směrnice, zvýšená o mez tolerance, v roce 2002 
zjevně překročena, seznam opatření obsažený v článku 10 IG-L neobsahuje údaje 
vyžadované uvedeným čl. 8 odst. 3 a přílohou IV směrnice 96/62. 

41      Členské státy, které se účastní řízení jako vedlejší účastníci, rovněž pochybují 
o metodě měření stupně znečištění v Rakousku a o metodě , na jejímž základě byl 
dosažen závěr, že emise oxidu dusičitého musí být přičítány zejména určité kategorii 
těžkých vozidel. Zvláště německá vláda uplatňuje, že podle přílohy II oddílu I směrnice 
1999/30 bude roční mezní hodnota na ochranu lidského zdraví závazná až od 1. ledna 
2010. Do tohoto data překročení mezních hodnot stanovených pro jednotlivé roky 
neodůvodňuje přijetí okamžitých opatření členskými státy. Je povoleno učinit tak 
pouze tehdy, pokud byla překročena „výstražná prahová hodnota“ stanovená v čl. 2 
bodě 6 a v příloze II oddílu II uvedené směrnice, což Rakouská republika netvrdila, ba 
ani nezmínila. Krom toho nebylo podle německé a italské vlády překročení mezní 
hodnoty oxidu dusičitého, o které se sporné nařízení opírá, zjištěno v souladu 
s požadavky vyplývajícími z příloh V a VI směrnice 1999/30. Německá vláda rovněž 
uplatňuje několik metodologických nedostatků, kterými se vyznačují odběry vzorků 
provedené rakouskými orgány. Krom toho tato vláda poukazuje na to, že používání 
dlouhých náhradních tras by vedlo k většímu znečištění ovzduší a pouze by problém 
přemístilo. 

42      V každém případě není sporné nařízení v souladu se zásadou proporcionality. 

43      V tomto ohledu Komise konstatuje, že podle tyrolských statistických údajů využívalo 
v roce 2002 dálnici A12 mezi obcemi Wörgl (která leží blízko německé hranice) a Hall 
(nacházející se 10 km od Innsbrucku) denně v průměru 5 200 těžkých nákladních 
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vozidel. Sporné nařízení přitom znamená zákaz veškeré mezinárodní tranzitní 
přepravy zboží, uvedeného v tomto nařízení, těžkými nákladními vozidly, přičemž jiné 
možné silniční trasy znamenají pro dotčené hospodářské subjekty nemalou objížďku. 

44      Krom toho podle Komise a členských států, které se účastní řízení jako vedlejší 
účastníci, nepředstavuje železnice v krátkodobém horizontu realistické náhradní 
řešení pro dotčené silniční přepravce z důvodu omezené kapacity brennerského 
železničního tahu a s ohledem na technická omezení, zpoždění a nedostatek 
spolehlivosti tohoto způsobu přepravy, a to bez ohledu na způsob železniční 
přepravy, který by připadal v úvahu jako náhrada silniční přepravy zboží, na něž se 
vztahuje sporné nařízení. 

45      Komise se dovolává rovněž značných hospodářských důsledků vyplývajících 
z provedení zákazu stanoveného sporným nařízením nejen pro odvětví dopravy, ale 
rovněž pro výrobce dotčeného zboží, kteří ponesou zvýšené přepravní náklady, 
přičemž německé a italské podniky budou takovým zákazem dotčeny jako první. 
Komise a členské státy, které se účastní řízení jako vedlejší účastníci, uvádí, že 
ohroženy jsou malé a střední podniky, z nichž se mnohé specializují na přepravu 
některého z uvedeného zboží. 

46      Komise, podporovaná členskými státy, které se účastní řízení jako vedlejší účastníci, 
uvádí různá opatření, která podle těchto účastníků řízení mohou narušit volný pohyb 
zboží a volný pohyb dopravních služeb v menší míře, přičemž jsou zároveň vhodná 
pro dosažení cíle sporného nařízení, a sice: 

–        možnost zavedení postupného zákazu provozu těžkých nákladních vozidel 
jednotlivých tříd EURO; 

–        systém ekobodů, stanovený v Protokolu č. 9 o silniční, železniční 
a kombinované dopravě v Rakousku (dále jen „protokol č. 9“) k Aktu 
o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského 
království a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. 
1994, C 241, s. 21, a Úř. věst. 1995, L 1, s. 1), s tím, že tento protokol již výrazně 
přispěl ke sladění provozu těžkých nákladních vozidel s požadavky na ochranu 
životního prostředí; 

–        omezení provozu těžkých nákladních vozidel v době dopravní špičky; 

–        noční zákaz provozu těchto vozidel; 

–        zavedení systému mýtného v závislosti na hodnotě znečišťujících látek, nebo 

–        zavedení omezení rychlosti. 

47      Tato různá opatření, která by byla více v souladu se zásadou odvracení ohrožení 
životního prostředí u zdroje a se zásadou „znečišťovatel platí“, by zahrnula rovněž 
místní dopravu a snížila by znečištění způsobené vozidly, kterých se sporné nařízení 
netýká. V každém případě je předčasné přijetí tohoto nařízení, aniž by byly 
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vyhodnoceny účinky zákazu nočního provozu na koncentraci oxidu dusičitého, který 
byl zaveden několik měsíců před přijetím uvedeného nařízení. 

48      Německá vláda krom toho uplatňuje, že volba zboží je svévolná a nespravedlivá. 
Podle nizozemské vlády se sporné nařízení týká pouze jednoho z řady zdrojů 
znečištění v dotčené oblasti a omezuje i používání těžkých nákladních vozidel třídy 
EURO-3, která jsou poměrně čistá. Italská vláda zase tvrdí, že nařízení rovněž 
porušuje právo na tranzit, přiznané právem Společenství vozidlům, jimž byly 
přiděleny ekobody. 

49      Konečně německá vláda tvrdí, že před zavedením tak rázného opatření, jako je 
sektorový zákaz provozu, ukládal článek 10 ES Rakouské republice konzultovat 
v dostatečném předstihu dotčené členské státy a Komisi. Podle Komise mělo být 
takové opatření, pokud vůbec, zaváděno postupně, aby dotčeným odvětvím 
umožnilo připravit se na změnu okolností vyplývající z jeho uplatnění. 

Argumentace Rakouské republiky 

50      Rakouská republika tvrdí, že sporné nařízení je v souladu s právem Společenství. 
Bylo přijato za dodržení ustanovení směrnic o ochraně kvality vnějšího ovzduší 
a zvláště článků 7 a 8 směrnice 96/62, provedených do rakouského právního řádu. 

51      Tato posledně uvedená směrnice, ve spojení se směrnicí 1999/30, ukládá v případě 
překročení roční mezní hodnoty oxidu dusičitého dotčenému členskému státu 
povinnost konat. Přitom Komise nezpochybňuje, že v roce 2002 v místě měření 
Vomp/Raststätte překročila mezní hodnota, zvýšená o mez tolerance, 56 μg/m3 a že 
v roce 2003 byla tato mezní hodnota výrazně překročena, neboť koncentrace oxidu 
dusičitého ve vnějším ovzduší dosáhla 68 μg/m3. Sporné nařízení bylo přijato v tomto 
kontextu. 

52      Rakouská republika uznává, že protokol č. 9, zavádějící systém ekobodů, výslovně 
stanoví výjimky ze sekundárního práva Společenství. Tyto výjimky jsou podle ní 
nicméně vyjmenovány taxativně a nezahrnují směrnice 96/62 a 1999/30. 

53      Vědecké studie jasně dokázaly, že emise oxidu dusičitého z provozu těžkých vozidel 
jsou významným zdrojem znečištění ovzduší v oblasti pokryté sporným nařízením. Je 
zjevné, že bylo nezbytné omezit množství přepravy uskutečňované těmito vozidly. 
Za tímto účelem rakouské orgány vybraly zboží, jehož přeprava po železnici je 
z technického i hospodářského hlediska účinným náhradním řešením. Rakouská 
republika se v tomto ohledu opírá o dokumenty různých státních i soukromých, 
vnitrostátních i zahraničních železničních společností, ze kterých podle ní vyplývá, že 
existuje dostatečná kapacita pro vypořádání se se zvýšenou poptávkou vyplývající 
z přijetí uvedeného nařízení. Existují rovněž náhradní silniční trasy. Téměř polovina 
silniční přepravy těžkými nákladními vozidly tranzitující brennerským koridorem má 
totiž k dispozici náhradní trasu kratší nebo přinejmenším rovnocennou trase přes 
Brenner. 

54      S ohledem na tato náhradní řešení je zcela nepodložené znepokojení Komise, které 
spočívá na předpokladu, že veškerá tranzitní doprava zahraničních těžkých 
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nákladních vozidel bude muset být přesměrována buď přes Švýcarsko, nebo trasou 
přes Tauern v Rakousku. 

55      Rakouská republika rovněž zpochybňuje argumenty vycházející z hospodářských 
důsledků sporného nařízení v odvětví dopravy. To se vyznačuje strukturální 
nadměrnou kapacitou a mimořádně nízkými ziskovými maržemi. Skutečnost, že 
uvedené nařízení může vyhrotit tyto problémy, nemůže představovat důvod pro to, 
aby bylo považováno za protiprávní. 

56      Pokud jde o údajně diskriminační povahu sporného nařízení, Rakouská republika 
uplatňuje, že zákaz provozu se týká rovněž vnitrostátní přepravy a že volba zboží 
uvedeného v nařízení byla uskutečněna v závislosti na možnosti převést snadno jeho 
přepravu na železnici. 

57      Rakouská republika dodává, že okolnost, že přeprava, jejíž místo původu nebo 
určení leží v dotčené oblasti, je vyloučena ze zákazu, nemůže prokázat existenci 
diskriminace nerakouských přepravců. Výjimka pro místní dopravu je totiž inherentní 
prováděnému systému, jelikož převedení tohoto typu dopravy na železnici, ke 
kterému by již z povahy věci docházelo uvnitř této oblasti, by vedlo k delším trasám 
do železničních terminálů, což by mělo účinky odporující cíli sledovanému sporným 
nařízením. 

58      V každém případě, i kdyby Soudní dvůr rozhodl, že sporné nařízení je nepřímo 
diskriminační, je zákaz provozu odůvodněn ochranou jak lidského zdraví, tak 
životního prostředí. Rakouská republika v tomto ohledu uplatňuje, že mezní hodnoty 
uvedené ve směrnicích 96/62 a 1999/30 byly stanoveny na základě vědeckých 
kritérií na úrovni, o které se předpokládá, že je nezbytná pro trvalou ochranu lidského 
zdraví a ochranu ekosystémů a rostlinstva. Není tudíž nutné, aby muselo být 
prokazováno, že každé překročení uvedených hodnot ohrožuje veřejné zdraví nebo 
životní prostředí jako celek. 

59      Krom toho zákaz stanovený ve sporném nařízení je pro dosažení stanoveného cíle 
odpovídající, nezbytný a přiměřený. Komise přinejmenším do předložení repliky 
nezpochybnila odpovídající povahu tohoto opatření, ani jeho nezbytnost s ohledem 
na překročení ročních mezních hodnot. Rakouská republika naopak zpochybňuje 
vhodnost náhradních řešení navržených Komisí a členskými státy, které se účastní 
řízení jako vedlejší účastníci. Zákaz vozidel některých tříd EURO je podle ní buď 
nedostatečný (pokud jde o třídy 0 a 1), nebo nepřiměřený (pokud jde o třídy 0, 1 a 2). 
Tento posledně uvedený zákaz by se týkal 50 % přepravy těžkými nákladními vozidly 
a nebral by v úvahu její převoditelnost na železnici. Rakouská vláda krom toho 
zdůrazňuje, že mezní hodnoty byly překročeny i vzdor používání systému ekobodů 
a že při přípravě uvedeného nařízení byl noční zákaz provozu těžkých nákladních 
vozidel vzat v úvahu. 

60      Mimoto sektorový zákaz provozu těžkých nákladních vozidel není ojedinělým 
opatřením vzhledem k tomu, že byly podniknuty jiné akce strukturální povahy, jako 
je rozšíření železniční infrastruktury, jakož i zlepšení místní i regionální veřejné 
hromadné dopravy. 
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61      Konečně, Rakouská republika pokládá argumentaci Komise uplatňovanou na 
podporu žalobního důvodu vycházejícího z porušení nařízení č. 881/92 a č. 3118/93 
za nejasnou a příliš stručnou. Konkrétněji, Komise nevysvětluje důvod porušení 
těchto nařízení, takže nejsou splněny podmínky stanovené v čl. 38 odst. 1 písm. c) 
jednacího řádu Soudního dvora. 

Závěry Soudního dvora 

62      Žaloba Komise obecně směřuje k tomu, aby Soudní dvůr určil, že sporné nařízení 
tím, že zakázalo nákladním vozidlům o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny přepravujícím 
určité zboží provoz na úseku dálnice A 12 v údolí Innu, zavedlo překážku neslučitelnou 
s volným pohybem zboží zaručeným Smlouvou o ES a porušilo nařízení č. 881/92 a 
č. 3118/93. Je proto třeba postupně přezkoumat tyto dva žalobní důvody. 

Pokud jde o tvrzené porušení pravidel Smlouvy týkajících se volného pohybu zboží 

–       K existenci překážky volného pohybu zboží 

63      V tomto ohledu je třeba rovnou poukázat na to, že volný pohyb zboží je jednou ze 
základních zásad Smlouvy (rozsudek ze dne 9. prosince 1997, Komise v. Francie, 
C-265/95, Recueil, s. I-6959, bod 24). 

64      Článek 3, zařazený v první části Smlouvy nazvané „Zásady“, tak ve svém odst. 1 
písm. c) stanoví, že pro účely vymezené v článku 2 této smlouvy činnosti 
Společenství zahrnují vnitřní trh, který se vyznačuje odstraněním překážek zejména 
volného pohybu zboží. Stejně tak článek 14 ES stanoví ve svém odstavci 2, že 
„[v]nitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb 
zboží […] v souladu s ustanoveními této smlouvy“, přičemž ta jsou uvedena zejména 
v článcích 28 ES a 29 ES. 

65      Důsledkem takového volného pohybu je existence obecné zásady volného tranzitu 
zboží uvnitř Společenství (viz rozsudek ze dne 16. března 1983, SIOT, C-266/81, 
Recueil, s. 731, bod 16). 

66      Je naprosto zřejmé, že sporné nařízení tím, že nákladním vozidlům o hmotnosti vyšší 
než 7,5 tuny přepravujícím určité zboží zakázalo provoz na úseku silnice prvořadého 
významu, představující jednu ze základních pozemních komunikací mezi jižním 
Německem a severní Itálií, narušuje volný pohyb zboží a zejména jeho volný tranzit. 

67      Okolnost, že, jak tvrdí Rakouská republika, existují náhradní trasy nebo jiné způsoby 
dopravy, které umožňují přepravu dotčeného zboží, nemůže vyvrátit existenci 
překážky. Od rozsudku ze dne 11. července 1974, Dassonville (C-8/74, Recueil, s. 837, 
bod 5), je totiž ustálenou judikaturou, že články 28 ES a 29 ES je v jejich kontextu 
třeba chápat jako směřující k odstranění veškerých přímých nebo nepřímých, 
skutečných nebo potenciálních překážek obchodu uvnitř Společenství (viz rozsudek 
ze dne 12. června 2003, Schmidberger, C-112/00, Recueil, s. I-5659, bod 56). 

68      Nelze přitom popřít, že zákaz provozu stanovený sporným nařízením může tím, že 
dotčené podniky nutí hledat, navíc ve velmi krátké lhůtě, rentabilní náhradní řešení 
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přepravy zboží, na něž se toto nařízení vztahuje, omezit možnosti obchodu mezi 
severní Evropou a severní Itálií. 

69      Z toho vyplývá, že sporné nařízení musí být považováno za opatření s účinkem 
rovnocenným množstevním omezením, které je v zásadě neslučitelné s povinnostmi 
podle práva Společenství vyplývajícími z článků 28 ES a 29 ES, ledaže by mohlo být 
objektivně odůvodněno. 

–       K případnému odůvodnění překážky 

70      Podle ustálené judikatury mohou být vnitrostátní opatření způsobilá být překážkou 
obchodu v rámci Společenství odůvodněna kategorickými požadavky spočívajícími 
v ochraně životního prostředí, pokud jsou přiměřená uvedenému cíli (viz rozsudky ze 
dne 14. prosince 2004, Komise v. Německo, C-463/01, Recueil, s. I-11705, bod 75, 
jakož i Radlberger Getränkegesellschaft a S. Spitz, C-309/02, Recueil, s. I-11763, 
bod 75). 

71      V projednávaném případě je nesporné, že sporné nařízení bylo přijato za účelem 
zajištění ochrany kvality vnějšího ovzduší v dotčené oblasti, a je tedy odůvodněno 
ochranou životního prostředí. 

72      V tomto ohledu je třeba zaprvé připomenout, že ochrana životního prostředí je 
jedním z hlavních cílů Společenství (viz rozsudky ze dne 7. února 1985, ADBHU, 
C-240/83, Recueil, s. 531, bod 13; ze dne 20. září 1988, Komise v. Dánsko, C-302/86, 
Recueil, s. 4607, bod 8; ze dne 2. dubna 1998, Outokumpu, C-213/96, Recueil, 
s. I-1777, bod 32, a ze dne 13. září 2005, Komise v. Rada, C-176/03, Sb. rozh. 
s. I-7879, bod 41). V tomto smyslu článek 2 ES stanoví, že posláním Společenství je 
podporovat „vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí“, a čl. 3 
odst. 1 písm. l) ES za tímto účelem upravuje zavedení „politik[y] v oblasti životního 
prostředí“. 

73      Krom toho musí být podle článku 6 ES „[p]ožadavky na ochranu životního prostředí 
[…] zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Společenství“, což je 
ustanovení, které zdůrazňuje průřezovou a základní povahu tohoto cíle (viz výše 
uvedený rozsudek Komise v. Rada, bod 42). 

74      Zadruhé je třeba poukázat na to, pokud jde konkrétněji o ochranu kvality vnějšího 
ovzduší, že směrnice 1999/30 vymezuje ve své příloze II mezní hodnoty oxidu 
dusičitého a oxidů dusíku za účelem posouzení této kvality a určení, kdy je třeba 
přijmout preventivní nebo nápravná opatření. 

75      V tomto kontextu směrnice 96/62 rozlišuje podle toho, zda existuje „rizik[o] 
překročení mezních hodnot“ nebo zda skutečně došlo k překročení těchto mezních 
hodnot. 

76      V prvním případě tak čl. 7 odst. 3 této směrnice stanoví, že členské státy „vypracují 
akční plány […] s cílem snížení tohoto rizika“. Podle téhož ustanovení mohou tyto 
akční plány upravovat „pozastavení činností, které přispívají k překračování mezních 
hodnot, včetně provozu motorových vozidel“. 
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77      V druhém případě, a sice pokud je prokázáno, že množství znečišťujících látek 
překračuje mezní hodnoty, zvýšené o mez tolerance, stanoví čl. 8 odst. 3 směrnice 
96/62, že členské státy „přijmou […] opatření k zajištění vypracování nebo 
uplatňování plánu či programu, na jehož základě bude ve stanovené lhůtě dosaženo 
mezní hodnoty.“ Uvedené plány nebo programy musí být zpřístupněny veřejnosti 
a musí obsahovat informace vyjmenované v příloze IV uvedené směrnice. 

78      Jelikož Rakouská republika tvrdí, že sporné nařízení, založené na IG-L, který do 
vnitrostátního práva provádí směrnice 96/62 a 1999/30, směřuje právě k provedení 
ustanovení článků 7 a 8 směrnice 96/62, je třeba nejprve přezkoumat, zda uvedené 
nařízení skutečně má takový cíl. 

79      V tomto ohledu, třebaže byla metoda použitá při měření stupně oxidu dusičitého ve 
vnějším ovzduší kritizována Spolkovou republikou Německo a Italskou republikou, 
sama Komise nezpochybňuje, že v letech 2002 a 2003 byla roční mezní hodnota 
stanovená pro tuto znečišťující látku, navýšená o mez tolerance, v místě měření 
Vomp/Raststätte překročena. 

80      Za těchto podmínek byla Rakouská republika, s ohledem na znění článku 8 odst. 3 
směrnice 96/62, povinna konat. Mezní hodnoty stanovené pro oxid dusičitý musí být 
v souladu s přílohou II oddílem I směrnice 1999/30 zajisté dodržovány až od 1. ledna 
2010. Nic to však nemění na tom, že v případě překročení mezních hodnot nelze 
členskému státu vytýkat, že již před uplynutím této lhůty konal v souladu s uvedeným 
čl. 8 odst. 3 s cílem realizovat postupně výsledek stanovený touto posledně uvedenou 
směrnicí, a tím i dosáhnout ve stanovené lhůtě cíle určeného touto směrnicí. 

81      Z článku 8 odst. 3 směrnice 96/62 konkrétněji vyplývá, že v případě překročení 
mezních hodnot je dotčený členský stát povinen vypracovat nebo uplatnit plán či 
program, který musí zahrnovat informace vyjmenované v příloze IV této směrnice, 
jako jsou informace o místě výskytu nadměrného znečištění, o hlavních zdrojích 
emisí odpovědných za znečištění nebo o stávajících či plánovaných opatřeních. Již 
pojmově musí takový plán nebo program obsahovat celou řadu odpovídajících 
a soudržných opatření určených ke snížení stupně znečištění za konkrétních 
podmínek dotčené oblasti. 

82      Je nicméně nutno uvést, že opatření uvedená v článku 10 IG-L, zásady stanovené 
v článku 11 téhož zákona a zvláštní ustanovení týkající se odvětví dopravy, obsažená 
v článku 14 IG-L, nemohou být kvalifikovány jako „plán“ nebo „program“ ve smyslu 
čl. 8 odst. 3 směrnice 96/62, jelikož nijak nesouvisejí s konkrétní situací překročení 
mezních hodnot. Pokud jde o samotné sporné nařízení, přijaté na základě výše 
uvedených ustanovení IG-L, i za předpokladu, že by mohlo být kvalifikováno jako plán 
nebo program, neobsahuje, jak uvedla Komise, žádné údaje stanovené v příloze IV 
směrnice 96/62, a zejména žádné údaje stanovené v bodech 7 až 10 této přílohy. 

83      Za těchto podmínek i za předpokladu, že sporné nařízení je založeno na čl. 8 odst. 3 
směrnice 96/62, nelze toto nařízení považovat za správné a úplné provedení tohoto 
ustanovení. 
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84      Výše uvedené zjištění však nebrání tomu, aby překážka volného pohybu zboží 
vyplývající ze zákazu provozu stanoveného sporným nařízením mohla být 
odůvodněna jedním z kategorických požadavků obecného zájmu zakotvených 
v judikatuře Soudního dvora. 

85      Za účelem ověření, zda je taková překážka přiměřená vzhledem k legitimnímu cíli 
sledovanému v tomto případě, a sice ochraně životního prostředí, je třeba určit, zda 
je nezbytná a odpovídající za účelem zajištění povoleného cíle. 

86      K této otázce Komise a členské státy, které se účastní řízení jako vedlejší účastníci, 
zdůrazňují nedostatek skutečných náhradních způsobů přepravy dotčeného zboží 
a zároveň existenci mnoha jiných opatření, jako je zavedení omezení rychlosti nebo 
systémů mýtného spojeného s jednotlivými třídami těžkých nákladních vozidel či také 
systém ekobodů, která by mohla snížit emise oxidu dusičitého na přijatelnou úroveň. 

87      Aniž by bylo namístě, aby Soudní dvůr sám rozhodl o existenci náhradních způsobů, 
ať již železničních či silničních, zajištění přepravy zboží, na něž se vztahuje sporné 
nařízení, za podmínek, které jsou z hospodářského hlediska přijatelné, a aby ověřil, 
zda bývala mohla být přijata jiná opatření, kombinovaná či nikoliv, za účelem 
dosažení cíle snížit emise znečišťujících látek v dotčené oblasti, postačí v tomto 
ohledu uvést, že před přijetím tak rázného opatření, jako je úplný zákaz provozu na 
úseku dálnice, která představuje životně důležité spojení mezi některými členskými 
státy, měly rakouské orgány pečlivě přezkoumat možnost použití opatření, která 
omezují volný pohyb v menší míře, a tato opatření nepřijmout pouze tehdy, pokud 
by byla s ohledem na sledovaný cíl jasně prokázána jejich neodpovídající povaha. 

88      Konkrétněji, vzhledem k prohlašovanému cíli zabezpečit převedení přepravy 
dotčeného zboží ze silnice na železnici měly uvedené orgány předtím, než se rozhodly 
uvést v účinnost takové opatření, jaké bylo stanoveno ve sporném nařízení, 
povinnost přesvědčit se, že existuje dostatečná a vhodná kapacita železnice 
umožňující zajistit takový převod. 

89      Přitom jak uvedl generální advokát v bodě 113 svého stanoviska, v projednávaném 
případě nebylo průkazným způsobem doloženo, že při přípravě sporného nařízení se 
rakouské orgány dostatečně zabývaly tím, zda lze cíle snížení emisí znečišťujících 
látek dosáhnout jinými způsoby, které omezují volný pohyb v menší míře, a zda 
skutečně existuje realistické náhradní řešení umožňující zajištění přepravy dotčeného 
zboží jinými způsoby dopravy nebo po jiných silničních trasách. 

90      Krom toho bylo přechodné období, omezené na dva měsíce mezi datem přijetí 
sporného nařízení a datem stanoveným rakouskými orgány pro provedení 
sektorového zákazu provozu, zjevně nedostatečné pro to, aby se dotčené 
hospodářské subjekty mohly přiměřeně přizpůsobit novým okolnostem (viz v tomto 
smyslu výše uvedené rozsudky ze dne 14. prosince 2004, Komise v. Německo, body 
79 a 80, jakož i Radlberger Getränkegesellschaft a S. Spitz, body 80 a 81). 

91      S ohledem na výše uvedené je namístě dojít k závěru, že sporné nařízení tím, že 
porušilo zásadu proporcionality, nemůže být právoplatně odůvodněno ochranou 
kvality ovzduší. V důsledku toho je toto nařízení neslučitelné s články 28 ES a 29 ES. 
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Pokud jde o porušení nařízení č. 881/92 a č. 3118/93 

92      Podle Komise sporné nařízení porušuje rovněž články 1 a 3 nařízení č. 881/92, jakož 
i články 1 a 6 nařízení č. 3118/93. 

93      V tomto ohledu stačí konstatovat, že Komise jak ve své žalobě nebo replice, tak 
i během jednání neuvedla žádnou specifickou argumentaci na podporu takového 
žalobního důvodu. 

94      V důsledku toho je třeba tento žalobní důvod zamítnout. 

95      Vzhledem k veškerým výše uvedeným úvahám je namístě určit, že Rakouská 
republika tím, že v návaznosti na přijetí sporného nařízení zakázala nákladním 
vozidlům o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny přepravujícím určité zboží provoz na úseku 
dálnice A 12 v údolí Innu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 28 ES 
a 29 ES. 

K nákladům řízení 

96      Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, 
uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, 
požadoval. Vzhledem k tomu, že Komise požadovala náhradu nákladů řízení 
a Rakouská republika neměla ve věci v převážné části úspěch, je namístě uložit 
posledně uvedené náhradu nákladů řízení. Na základě odstavce 4 téhož článku 
ponesou členské státy, které vstoupily do řízení jako vedlejší účastníci na podporu 
Komise, vlastní náklady řízení. 

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto: 

1)      Rakouská republika tím, že v návaznosti na přijetí nařízení zemského 
hejtmana spolkové země Tyrolsko ze dne 27. května 2003, kterým se 
omezuje přeprava na dálnici A 12 v údolí Innu (sektorový zákaz provozu) 
[Verordnung des Landeshauptmanns von Tirol, mit der auf der A 12 
Inntalautobahn verkehrsbeschränkende Maßnahmen erlassen werden 
(sektorales Fahrverbot)], zakázala nákladním vozidlům o hmotnosti vyšší 
než 7,5 tuny přepravujícím určité zboží provoz na úseku dálnice A 12 
v údolí Innu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 28 ES 
a 29 ES . 

2)      Žaloba se ve zbývající části zamítá. 

3)      Rakouské republice se ukládá náhrada nákladů řízení. 

4)      Spolková republika Německo, Italská republika a Nizozemské království 
ponesou vlastní náklady řízení. 
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) 

21. prosince 2011(*) 

„Nesplnění povinnosti státem – Články 28 ES a 29 ES – Volný pohyb zboží – 
Opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením dovozu a vývozu – 

Doprava – Směrnice 96/62/ES a 1999/30/ES – Sektorový zákaz provozu nákladních 
vozidel o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny přepravujících určité zboží – Kvalita ovzduší 

– Ochrana zdraví a životního prostředí – Zásada proporcionality – Soudržnost“ 

Ve věci C-28/09, 

jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 226 ES, 
podaná dne 21. ledna 2009, 

Komise Evropských společenství, zastoupená P. Oliverem, A. Alcover San Pedro 
a B. Schimou, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, 

žalobkyně, 

podporovaná 

Italskou republikou, původně zastoupenou I. Bruni, poté G. Palmieri, jako 
zmocněnkyněmi, ve spolupráci s G. De Bellisem, avvocato dello Stato, s adresou pro 
účely doručování v Lucemburku, 

Nizozemským královstvím, zastoupeným C. Wissels, Y. de Vriesem a M. Noort, jako 
zmocněnci, 

vedlejšími účastníky řízení, 

proti 

Rakouské republice, zastoupené E. Riedlem, G. Eberhardem a C. Ranacherem, jako 
zmocněnci, ve spolupráci s L. Schmutzhardem a J. Thudiumem, 

žalované, 

SOUDNÍ DVŮR (velký senát), 

ve složení V. Skouris, předseda, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J. 
Malenovský, U. Lõhmus a A. Prechal, předsedové senátů, A. Rosas (zpravodaj), E. 
Levits, A. Ó Caoimh a L. Bay Larsen, soudci, 

generální advokátka: V. Trstenjak, 

vedoucí soudní kanceláře: B. Fülöp, rada, 

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 19. října 2010, 
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po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 16. prosince 
2010, 

vydává tento 

Rozsudek 

1        Svou žalobou se Komise Evropských společenství domáhá, aby Soudní dvůr určil, že 
Rakouská republika tím, že nákladním vozidlům o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny 
přepravujícím určité zboží zakázala provoz na úseku dálnice A 12 v údolí Innu 
(Rakousko), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 28 ES a 29 ES. 

Právní rámec 

Unijní právo 

2        Unijní právní úprava týkající se ochrany kvality vnějšího ovzduší je obsažena 
zejména ve směrnici Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality 
vnějšího ovzduší (Úř. věst. L 296, s. 55; Zvl. vyd. 15/03, s. 95) a ve směrnici Rady 
1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid 
dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 163, s. 41; 
Zvl. vyd. 15/04, s. 164), ve znění rozhodnutí Komise 2001/744/ES ze dne 17. října 
2001 (Úř. věst. L 278, s. 35; Zvl. vyd. 15/06, s. 274; dále jen „směrnice 1999/30“). 
Účelem těchto dvou směrnic je podle jejich bodů odůvodnění ochrana životního 
prostředí a lidského zdraví. 

3        Tyto směrnice se s účinkem od 11. června 2010 zrušují směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší 
a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, s. 1), aniž jsou dotčeny povinnosti 
členských států týkající se lhůt pro provedení nebo použitelnost uvedených směrnic. 
Nicméně vzhledem k době rozhodné z hlediska skutkového stavu se na projednávaný 
spor i nadále použijí tyto směrnice. 

4        V souladu s článkem 1 směrnice 96/62 je jejím obecným účelem vymezit základní 
zásady společné strategie s cílem: 

–        definovat a stanovit cíle pro kvalitu vnějšího ovzduší ve Společenství, jejichž 
smyslem je zabraňovat a předcházet škodlivým účinkům na lidské zdraví 
a životní prostředí jako celek nebo tyto účinky snižovat; 

–        posuzovat kvalitu vnějšího ovzduší v členských státech na základě společných 
metod a kritérií; 

–        získávat odpovídající informace o kvalitě vnějšího ovzduší a zajišťovat 
přístupnost informací veřejnosti, mimo jiné prostřednictvím výstražných 
prahových hodnot, a 
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–        udržovat kvalitu vnějšího ovzduší tam, kde je dobrá, a v ostatních případech ji 
zlepšovat. 

5        Článek 4 směrnice 96/62 stanoví, že Rada Evropské unie na návrh Komise stanoví 
mezní hodnoty pro znečišťující látky vyjmenované v příloze I této směrnice. V této 
příloze, nadepsané „Seznam látek znečišťujících ovzduší, které je nutno brát v úvahu 
při posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší“, je mimo jiné uveden oxid dusičitý 
(NO2). 

6        Článek 7 směrnice 96/62 stanoví: 

„1.       Členské státy učiní nezbytná opaření k zajištění dodržování mezních hodnot. 

[…] 

3.       Členské státy vypracují akční plány, v nichž uvedou krátkodobá opatření, která 
mají být přijata v případě rizika překročení mezních hodnot nebo výstražných 
prahových hodnot s cílem snížení tohoto rizika a zkrácení doby trvání takové situace. 
V některých případech mohou uvedené plány stanovit opatření na kontrolu 
a v nezbytném případě i na pozastavení činností, které přispívají k překračování 
mezních hodnot, včetně provozu motorových vozidel.“ 

7        Článek 8 odst. 3 směrnice 96/62 mimoto stanoví: 

„Pro oblasti a aglomerace uvedené v odstavci 1 [tj. ty, v nichž hodnoty jedné nebo 
několika znečišťujících látek překračují součet mezní hodnoty a meze tolerance] 
přijmou členské státy opatření k zajištění vypracování nebo uplatňování plánu či 
programu, na jehož základě bude ve stanovené lhůtě dosaženo mezní hodnoty. 

Uvedený plán nebo program musí být zpřístupněn veřejnosti a musí obsahovat 
přinejmenším informace vyjmenované v příloze IV.“ 

8        Mezi informace vyjmenované v uvedené příloze IV patří zejména informace o místě 
výskytu nadměrného znečištění, o hlavních zdrojích emisí odpovědných za 
znečištění, jakož i informace o stávajících či plánovaných opatřeních. 

9        Mezní hodnoty pro oxid dusičitý jsou stanoveny ve směrnici 1999/30. Podle jejího 
čtvrtého bodu odůvodnění tyto hodnoty představují minimální požadavky a členské 
státy mohou podle článku 130t Smlouvy (po změně článek 176 ES) ponechat nebo 
zavést zesílená ochranná opatření. 

10      Podle článku 4 směrnice 1999/30, nadepsaného „Oxid dusičitý a oxidy dusíku“: 

„1.      Členské státy učiní nezbytná opatření k zajištění toho, aby koncentrace oxidu 
dusičitého a popřípadě oxidů dusíku ve vnějším ovzduší posuzované podle článku 7 
nepřekračovaly mezní hodnoty přílohy II oddílu I ode dne v ní uvedeného. 

Meze tolerance stanovené v příloze II oddílu I se uplatní podle článku 8 směrnice 
96/62/ES. 
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2.       Výstražná prahová hodnota pro koncentrace oxidu dusičitého ve vnějším 
ovzduší je stanovena v příloze II oddílu II.“ 

11      Z přílohy II oddílu I směrnice 1999/30 vyplývá, že pokud jde o oxid dusičitý: 

–        hodinová mezní hodnota pro ochranu lidského zdraví je stanovena na 200 
μg/m3, „která nesmí být překročena častěji než 18x v kalendářním roce“, 
zvýšená o klesající procentní hodnotu až do 1. ledna 2010; 

–        roční mezní hodnota pro ochranu lidského zdraví je stanovena na 40 μg/m3 a je 
rovněž zvýšena o tutéž klesající procentní hodnotu až do 1. ledna 2010, tedy 
pro rok 2006 na 48 μg/m3, pro rok 2007 na 46 μg/m3, pro rok 2008 na 44 
μg/m3 a pro rok 2009 na 42 μg/m3. 

12      Unijní právní úprava stanoví pro nová motorová vozidla prodávaná v členských 
státech maximální hodnoty emisí znečišťujících látek, zejména pokud jde o částice 
a oxidy dusíku (NOx). Pro emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic 
ze vznětových motorů vozidel a emise plynných znečišťujících látek ze zážehových 
motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem jsou 
tyto normy upraveny pod označením Euro I, II, atd., zatímco pro emise z lehkých 
osobních vozidel a z užitkových vozidel se používá označení Euro 0, 1, 2 atd. 

Vnitrostátní právo 

13      Směrnice 96/62 a 1999/30 byly do rakouského práva provedeny zejména změnou 
zákona o ochraně ovzduší před emisemi (Immissionsschutzgesetz-Luft, BGBl. I, 
115/1997, dále jen „IG-L“). 

14      Podle § 3 odst. 1 IG-L platí pro ochranu lidského zdraví na celém spolkovém území 
mezní hodnoty imisí uvedené v přílohách 1 a 2 tohoto zákona. Příloha 1 stanoví roční 
mezní hodnotu imisí oxidu dusičitého na 30 μg/m3. Tato příloha rovněž stanoví mez 
tolerance ve výši 30 μg/m3, která se postupně snižuje. Na základě těchto údajů činí 
mezní hodnoty imisí oxidu dusičitého v celkovém důsledku 40 μg/m3 pro roky 2006 
až 2009 a 35 μg/m3 pro rok 2010. 

15      Podle § 10 IG-L musí být formou nařízení nejpozději do 24 měsíců po uplynutí roku, 
ve kterém bylo zjištěno překročení mezní hodnoty, nařízena opatření. K možným 
opatřením, která mohou být nařízena, patří podle § 16 odst. 1 bodu 4 tohoto zákona 
zákazy provozu motorových vozidel. 

16      Landeshauptmann von Tirol (hejtman spolkové země Tyrolsko) vydal dne 
17. prosince 2007 na základě ustanovení IG-L nařízení, kterým se na dálnici A 12 
v údolí Innu zakazuje přeprava určitého zboží (sektorový zákaz provozu) [Verordnung 
des Landeshauptmannes vom 17. Dezember 2007, mit der auf der A 12 
Inntalautobahn der Transport bestimmter Güter verboten wird (Sektorales 
Fahrverbot-Verordnung) Landesgesetzblatt für Tirol, č. 92/2007, dále jen „sporné 
nařízení“]. Toto nařízení, které těžkým nákladním vozidlům o hmotnosti vyšší než 7,5 
tuny přepravujícím určité zboží zakazuje provoz na úseku této dálnice (dále jen 
„sektorový zákaz provozu“), vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2008. 
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17      Uvedené nařízení má podle svého § 1 za cíl snížit emise znečišťujících látek, které 
jsou spojeny s lidskou činností, a zlepšit tak kvalitu ovzduší, aby byla zajištěna trvalá 
ochrana lidského zdraví, jakož i ochrana živočichů a rostlin. 

18      Ustanovení § 2 sporného nařízení vymezuje „ochranné pásmo“ („Sanierungsgebiet“). 
Toto zahrnuje úsek 90 kilometrů dálnice A 12, který se nachází mezi obcí Zirl (přibližně 
12 kilometrů západně od města Innsbruck) a hranicí mezi Německem a Rakouskem 
(přibližně 78 kilometrů východně od města Innsbruck), jakož i stometrové pásmo po 
obou stranách této dopravní trasy. 

19      Ustanovení § 3 tohoto nařízení stanoví: 

„Jízda na dálnici A 12 vedoucí údolím řeky Inn je v obou jízdních směrech zakázána 
od kilometru 6,350, který se nachází na území obce Langkampfen, až po kilometr 
90,00, který se nachází na území obce Zirl, pro následující vozidla: 

těžká nákladní vozidla nebo návěsové soupravy s maximální celkovou povolenou 
hmotností vyšší než 7,5 tuny a těžká nákladní vozidla s přívěsy, u nichž je součet 
maximálních celkových povolených hmotností obou vozidel vyšší než 7,5 tuny, 
přepravující následující náklad: 

a)      od 2. května 2008 (‚První fáze‘): 

1.      veškerý odpad, který je uveden v Evropském seznamu odpadů uvedeném 
v rozhodnutí Komise 2000/532/ES [, ze dne 3. května 2000, kterým se 
nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 
písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 
94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 
odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 
s. 3)], ve znění rozhodnutí Rady 2001/573/ES [, ze dne 23. července 2001 (Úř. 
věst. L 203, s. 18)], 

2.      kameny, půdy, výkopovou zeminu. 

b)      od 1. ledna 2009 (‚Druhá fáze‘): 

1.      dřevo (kulatinu) a korek, 

2.      železné a neželezné rudy, 

3.      motorová vozidla a přívěsy, 

4.      ocel, s výjimkou výztužné a konstrukční oceli dodávané na stavby, 

5.      mramor a travertin, 

6.      obklady (keramické).“ 

20      Ustanovení § 4 sporného nařízení stanoví výjimku ze sektorového zákazu provozu 
pro určitá motorová vozidla, a to zejména pro vozidla, která jsou nakládána nebo 
vykládána ve „vnitřní zóně“, a pro vozidla, která jsou nakládána a vykládána v „širší 
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zóně“, pro jízdy motorových vozidel v rámci přepravy k železničnímu překladnímu 
terminálu ve městě Hall ve směru jízdy na východ a k železničnímu terminálu Wörgl 
ve směru jízdy na západ, jakož i pro jízdy motorových vozidel v rámci přepravy 
z železničního překladního terminálu ve městě Hall ve směru jízdy na západ 
a z železničního terminálu Wörgl ve směru jízdy na východ. 

21      Správní okresy Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Kufstein a Schwaz leží ve 
„vnitřní zóně“. V „širší zóně“ leží v Rakousku správní okresy Kitzbühel, Landeck, Lienz, 
Reutte a Zell am See, v Německu okresy Bad Tölz, Garmisch-Partenkirchen, 
Miesbach, Rosenheim (včetně města Rosenheim) a Traunstein a konečně v Itálii 
okresy Eisacktal, Pustertal a Wipptal. 

22      Ustanovení téhož paragrafu rovněž odkazuje na výjimky stanovené v IG-L. Ze 
sektorového zákazu provozu jsou tak vyjmuty určité kategorie motorových vozidel, 
k nimž patří vozidla správy a údržby silnic, svozu odpadu, jakož i zemědělská 
a lesnická vozidla. Uvedený zákon stanoví, že může být dále požádáno o individuální 
výjimku pro další vozidla z důvodu veřejného zájmu nebo důležitého soukromého 
zájmu. 

23      Po lhůtě stanovené v odůvodněném stanovisku, která uplynula dne 8. června 2008, 
byla přijata řada změn sporného nařízení. 

24      Uplatňování sektorového zákazu provozu bylo částečně odloženo. Pro úsek, který se 
nachází východně od města Innsbruck, bylo stanoveno, že od 1. ledna 2009 se toto 
opatření – vedle přepravy již dříve dotčeného zboží, to znamená odpadů, kamenů, 
půdy a výkopové zeminy – vztahuje jen na přepravu dřeva (kulatiny) a korku, jakož 
i přepravu motorových vozidel a přívěsů. Pokud jde o přepravu keramických obkladů 
a oceli, začal sektorový zákaz provozu platit až od 1. července 2009 (třetí fáze) 
a pokud jde o přepravu železných a neželezných rud, jakož i mramoru a travertinu, 
dne 1. července 2010 (čtvrtá fáze). 

25      Co se týče úseku, který se nachází západně od města Innsbruck (Innsbruck-Zirl), bylo 
uplatňování sektorového zákazu provozu odloženo na 1. leden 2011 pro veškeré zboží, 
na něž se sporné nařízení vztahuje. 

26      Konečně byly dekretem zavedeny různé výjimky. Tyto se týkají zejména konvojů 
s (humanitární) pomocí uznaných organizací, jakož i vojenské dopravy. 

Skutečnosti předcházející žalobě 

27      Dálnice A 12 o délce přibližně 145 kilometrů spojuje obec Kufstein, která leží 
východně od města Innsbruck, s obcí Landeck, která leží západně od Innsbrucku. 
Překročení roční mezní hodnoty pro oxid dusičitý, která je stanovena v příloze II bodě 
I směrnice 1999/30, byla na této dálnici měřena od roku 2002. Nejvyšší koncentrace 
této látky znečišťující ovzduší byly naměřeny na kontrolním stanovišti 
Vomp/Raststätte. V průběhu uvedeného roku byla zaznamenána průměrná roční 
koncentrace uvedené znečišťující látky 61 μg/m3, zatímco podle uvedeného bodu 
I byla roční mezní hodnota zvýšená o mez tolerance stanovena na 56 μg/m3. V letech 
2003 až 2008 byla zjištěna ještě vyšší překročení. Například v průběhu roku 2008 
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byla na dotčeném kontrolním stanovišti zaznamenána koncentrace oxidu dusičitého 
ve výši 66 µg/m3, což představuje více než 50% překročení mezní hodnoty stanovené 
pro příslušný rok zvýšené o mez tolerance, celkově tedy 44 μg/m3. Překročení byla 
ještě mnohem závažnější, vezmou-li se v úvahu mezní hodnoty stanovené pro oxid 
dusičitý v IGL, včetně mezí tolerance stanovených v tomto zákoně. 

28      Za účelem dodržení mezních hodnot pro oxid dusičitý přijaly rakouské orgány několik 
opatření ke snížení příslušných emisí motorových vozidel a hustoty silničního 
provozu. 

29      Dne 1. října 2002 tyto orgány zavedly dočasný zákaz nočního provozu těžkých 
nákladních vozidel na úseku dálnice A 12. Následně bylo toto opatření prodlouženo 
a poté od 1. června 2003 nahrazeno trvalým zákazem nočního provozu postihujícím 
přepravu zboží těžkými nákladními vozidly o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny a platným 
během celého roku. 

30      Dne 27. května 2003 přijal hejtman spolkové země Tyrolsko nařízení, které od 
1. srpna 2003 na dobu neurčitou zakazovalo na úseku této dálnice mezi obcemi Kundl 
a Ampass provoz těžkých nákladních vozidel o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny 
přepravujících zboží uvedené v tomto nařízení. Jednalo se zejména o přepravu 
odpadů, obilí, dřeva (kulatiny) a korku, železných a neželezných rud, kamenů, půd, 
výkopové zeminy, motorových vozidel a přívěsů, jakož i oceli. Přeprava zboží 
pocházejícího nebo určeného pro území města Innsbruck, okresů Kufstein, Schwaz 
nebo Innsbruck-Land nicméně byla z tohoto zákazu vyjmuta. Sektorový zákaz 
provozu se kromě toho nevztahoval na určité kategorie vozidel, jako například na 
vozidla správy a údržby silnic, odvozu odpadu a zemědělská a lesnická vozidla. 
Konečně i pro jiná vozidla bylo možné v určitém případě požádat o individuální 
výjimku, pokud existoval veřejný zájem nebo důležitý soukromý zájem. Toto opatření 
mělo platit okamžitě od 1. srpna 2003. 

31      Vzhledem k tomu, že Komise měla za to, že zákaz stanovený tímto nařízením 
představoval omezení volného pohybu zboží ve smyslu článků 28 ES a 29 ES, podala 
dne 24. července 2003 proti Rakouské republice žalobu pro nesplnění povinnosti 
podle článku 226 ES. 

32      Poté, co v rámci zajišťovacích opatření tomuto členskému státu uložil odložit 
uplatňování uvedeného zákazu, Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 15. listopadu 
2005, Komise v. Rakousko (C-320/03, Sb. rozh. s. I-9871) rozhodl, že uvedený stát 
nesplnil povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 28 ES a 29 ES, protože dotčené 
nařízení musí být považováno za opatření s účinkem rovnocenným množstevním 
omezením, které z důvodu své nepřiměřenosti nemůže být platně odůvodněno 
ochranou kvality ovzduší. 

33      Po vydání tohoto rozsudku rakouské orgány připravily nová opatření ke zlepšení 
kvality ovzduší na dálnici A 12. Od roku 2006 byl postupně proveden soubor opatření, 
mezi nimi i sektorový zákaz provozu, jenž je předmětem projednávané žaloby. 

34      Od 1. listopadu 2006 do 30. dubna 2007 tak bylo na dálnici A 12 mezi rakousko-
německou hranicí a obcí Zirl stanoveno omezení rychlosti na 100 km/h. V průběhu 
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měsíce listopadu roku 2007 bylo toto dočasné omezení nahrazeno omezením 
rychlosti, které závisí na skutečně naměřené obecné úrovni imisí a na 
meteorologických faktorech (dále jen „variabilní omezení rychlosti“). 

35      S účinností od 1. ledna 2007 byl dále mezi obcemi Zirl a Kufstein zaveden zákaz 
provozu pro návěsové soupravy a těžká nákladní vozidla s přívěsy o hmotnosti vyšší 
než 7,5 tuny, která nesplňují normu Euro II. Od 1. listopadu 2008 platí toto opatření 
i pro tento typ motorových vozidel, nesplňují-li normu Euro III. Od 1. listopadu 2009 
platí obecný zákaz provozu pro všechna těžká nákladní vozidla o hmotnosti vyšší než 
7,5 tuny, jejichž emise nesplňují normu Euro II. 

36      Konečně od 1. ledna 2007 byl rozšířen územní rozsah působnosti nočního zákazu 
provozu těžkých nákladních vozidel na úseku dálnice A 12. Pro těžké nákladní vozy 
splňující požadavky tříd Euro IV a Euro V byla dočasně stanovena výjimka, tato však 
byla zrušena ke dni 31. října 2009. 

37      Sektorový zákaz provozu, jakož i další opatření uvedená v bodech 34 až 36 tohoto 
rozsudku jsou součástí plánu, který podle čl. 8 odst. 3 směrnice 96/62 vypracovaly 
rakouské orgány, aby ve spolkové zemi Tyrolsko zajistily dodržení mezní hodnoty pro 
oxid dusičitý, která je stanovena v příloze II bodě I směrnice 1999/30. 

Postup před zahájením soudního řízení 

38      Zamýšlený sektorový zákaz provozu byl Komisi oznámen Rakouskou republikou dne 
11. ledna 2007 v rámci postupu předchozí konzultace, který stanoví rozhodnutí Rady 
ze dne 21. března 1962 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace 
určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti 
dopravy (Úř. věst. 1962, 23, s. 720) ve znění rozhodnutí Rady 73/402/EHS ze dne 
22. listopadu 1973 (Úř. věst. L 347, s. 48). 

39      Dne 20. července 2007 k tomu Komise vydala stanovisko, ve kterém dospěla 
k závěru, že sektorový zákaz provozu, pokud bude přijat, bude představovat omezení 
volného pohybu zboží, které je v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z článků 28 ES 
a 29 ES. 

40      Vzhledem k tomu, že sporné nařízení bylo přesto dne 17. prosince 2007 přijato a dne 
1. ledna 2008 vstoupilo v platnost, Komise dne 31. ledna 2008 zaslala Rakouské 
republice výzvu dopisem potvrzující její dřívější stanovisko a vyzvala tento členský 
stát, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto dopisu podal své vyjádření. 

41      Ve své odpovědi ze dne 15. února 2008 Rakouská republika popřela skutečnost 
vytýkanou Komisí. Sektorový zákaz provozu, kterým má být zlepšena kvalita ovzduší 
na dálnici A 12, má za cíl přesunout zboží, u něhož je dána „afinita se železnicí“, na 
tento druh přepravy. Tento zákaz proto nepředstavuje omezení volného pohybu zboží 
a je v každém případě odůvodněn cíli ochrany zdraví a životního prostředí. Kromě 
toho je nutno zohlednit zeměpisnou polohu Rakouska. Rychlý růst silniční dopravy 
v Unii vedl ke zvýšenému tlaku na životní prostředí v alpských koridorech a v jejich 
bezprostředním okolí. 
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42      Vzhledem k tomu, že Komise nepovažovala tuto odpověď za přesvědčivou, zaslala 
dne 8. května 2008 uvedenému členskému státu odůvodněné stanovisko, ve kterém 
ho vyzvala, aby přijal opatření nezbytná k dosažení souladu s tímto stanoviskem ve 
lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto stanoviska. 

43      Rakouská republika na uvedené odůvodněné stanovisko odpověděla dopisem ze dne 
9. června 2008, ve kterém trvala na svém dřívějším názoru. V doplňujícím dopise ze 
dne 2. prosince 2008 Komisi oznámila, že pro úsek nacházející se západně od města 
Innsburck začne sektorový zákaz provozu platit až od 1. ledna 2011. 

44      Komise nepovažovala tato vysvětlení za dostatečná, a proto se rozhodla podat 
projednávanou žalobu. 

Řízení před Soudním dvorem 

45      Usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 19. června 2009 bylo Italské republice 
a Nizozemskému království povoleno vedlejší účastenství na podporu návrhových 
žádání Komise. 

46      Usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 19. srpna 2009 bylo Dánskému 
království povoleno vedlejší účastenství na podporu návrhových žádání Rakouské 
republiky. Poté, co byl Soudní dvůr Dánským královstvím informován o tom, že se 
vzdává vedlejšího účastenství, předseda Soudního dvora usnesením ze dne 7. května 
2010 nařídil, aby bylo vyškrtnuto jako vedlejší účastník řízení. 

K přípustnosti 

Argumentace účastníků řízení 

47      Rakouská republika vznesla námitku nepřípustnosti proti návrhovým žádáním 
Nizozemského království obsaženým v návrhu na vstup do řízení. Nizozemské 
království se podle ní snaží rozšířit předmět žaloby tvrzením, že sektorový zákaz 
provozu představuje nepřímou diskriminaci, protože se nevztahuje na veškerý provoz 
těžkých nákladních vozidel, nýbrž pouze na provoz těžkých nákladních vozidel 
o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny. 

48      Rakouská republika vznesla námitku nepřípustnosti rovněž proti návrhovým 
žádáním Italské republiky obsaženým v návrhu na vstup do řízení. Tento posledně 
uvedený stát vznesl nový žalobní důvod tím, že jako alternativní opatření 
k sektorovému zákazu provozu uvádí opatření, které Komise nezvažovala, jímž je 
možnost zavést zákaz provozu vztahující se na osobní a užitková motorová vozidla 
o hmotnosti nižší než 7,5 tuny v závislosti na třídě Euro, kterou splňují. 

49      Tato posledně uvedená námitka nepřípustnosti byla na jednání zpochybněna 
italskou vládou. 
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Závěry Soudního dvora 

50      Pro posouzení opodstatněnosti námitek nepřípustnosti vznesených proti návrhovým 
žádáním obsaženým v návrhu na vstup do řízení je nutno připomenout, že podle 
čl. 40 odst. 4 statutu Soudního dvora Evropské unie se návrhová žádání obsažená 
v takovýchto návrzích omezí na podporu návrhových žádání jednoho z hlavních 
účastníků řízení. Toto ustanovení nicméně nebrání tomu, aby vedlejší účastník 
předložil nové argumenty nebo argumenty odlišné od argumentů účastníka řízení, 
pokud směřují k podpoře návrhových žádání tohoto účastníka řízení (viz zejména 
rozsudky ze dne 23. února 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg 
v. Vysoký úřad, 30/59, Recueil, s. 1; ze dne 19. listopadu 1998, Spojené království 
v. Rada, C-150/94, Recueil, s. I-7235, bod 36, a ze dne 8. července 2010, Komise 
v. Itálie, C-334/08, Sb. rozh. s. I-06869, body 53 až 55). 

51      Je třeba konstatovat, že tvrzení Nizozemského království se týká vytýkané 
skutečnosti Komise vycházející z diskriminační povahy sektorového zákazu provozu. 
Tvrzení Italské republiky se týká údajně nepřiměřené povahy uvedeného zákazu 
a zejména vytýkané skutečnosti, podle níž Rakouská republika pečlivě 
nepřezkoumala možnost použít opatření, která by méně omezovala volný pohyb 
zboží. 

52      Je sice pravda, že tato tvrzení obsahují jiné argumenty, než které uvádí Komise, nic 
to však nemění na tom, že se týkají vytýkaných skutečností, které vznesla posledně 
uvedená, a že směřují k podpoře jejích návrhových žádání. Tato tvrzení mají přispět 
k úspěchu žaloby pro nesplnění povinnosti tím, že ve sporu poskytnou doplňující 
vysvětlení (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 27. listopadu 2003, Komise v. Finsko, 
C-185/00, Recueil, s. I-14189, bod 92). 

53      Z toho vyplývá, že tyto námitky nepřípustnosti je nutno zamítnout. 

K věci samé 

Argumentace účastníků řízení 

54      Komise nejprve zdůrazňuje, že v žádném případě nepodceňuje problémy spojené 
s tranzitní dopravou vedenou přes Alpy. Uznává rovněž, že od roku 2002 byla na 
dálnici A 12 zaznamenána překročení mezních hodnot pro oxid dusičitý, které jsou 
stanoveny v příloze II bodě I směrnice 1999/30, a že směrnice 96/62 stanoví za 
takovýchto okolností povinnost Rakouské republiky jednat. S většinou navržených 
opatření ke zlepšení kvality ovzduší v dotyčném pásmu je sice možné souhlasit, to 
však nic nemění na tom, že sporné nařízení není v souladu s unijním právem. 

55      Podle Komise představuje sektorový zákaz provozu opatření s účinkem 
rovnocenným množstevním omezením ve smyslu článků 28 ES a 29 ES v rozsahu, ve 
kterém brání volnému pohybu zboží a zejména jeho volné přepravě. 

56      V této souvislosti nemá okolnost, že sporné nařízení je součástí souboru opatření 
přijatých rakouskými orgány, dopad na to, zda existuje nebo neexistuje omezení 
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výkonu této svobody, neboť každé vnitrostátní opatření musí být pro účely zjištění 
jeho souladu s uvedenými články posuzováno jednotlivě. 

57      V projednávaném případě se jedná o radikálnější opatření, než bylo to, o které se 
jednalo ve výše uvedeném rozsudku Komise v. Rakousko. Provedením uvedeného 
zákazu by totiž byl dotčen nejen provoz na „severo-jižním tahu“ (spojení Itálie – 
Brenner – Innsbruck – Langkampfen – Německo) a na „severo-západním tahu“ 
(spojení Vorarlbersko – východní Evropa), nýbrž i provoz na „jiho-západním tahu“ 
(spojení Itálie – Innsbruck – Vorarlbersko / okolí Bodamského jezera). Podle odhadů 
by při zavedení první fáze sektorového zákazu provozu, to znamená od 2. května 
2008, bylo dotčeno 35 000 jízd těžkých nákladních vozidel za rok. Od zavedení druhé 
fáze, to znamená od 1. ledna 2009, by mělo dotčené opatření dopad na 200 000 jízd 
ročně, což představuje 7,3 % všech jízd uskutečněných těžkými nákladními vozidly 
na dálnici A 12. Účinky tohoto opatření se projeví na přibližně 300 kilometrech 
rakouské sítě rychlostních silnic. 

58      Komise tvrdí, že pro zajištění přepravy zboží, na něž se vztahuje sporné nařízení, by 
bylo nutno využít železniční dopravy nebo by bylo nutno použít delší silniční trasy, 
což dotyčným hospodářským subjektům vytváří dodatečné náklady. Sektorový zákaz 
provozu má rozsáhlé hospodářské dopady nejen na odvětví dopravy, nýbrž i na 
výrobce zboží dotčeného tímto nařízením, kteří by museli nést vyšší přepravní 
náklady, což by negativně ovlivnilo jejich konkurenceschopnost. 

59      Podle Komise je sporné nařízení diskriminační. Vzhledem k tomu, že místní 
a regionální doprava byla z rozsahu působnosti sektorového zákazu provozu 
vyjmuta, dotýká se tento zákaz de facto převážně mezinárodního tranzitu zboží. 
Kromě toho je možné se obávat, že přepravní podniky, které mají z uvedené výjimky 
prospěch, tohoto ustanovení o výjimce využijí k tomu, aby nabízely přepravu na 
velkou vzdálenost, která již nemůže být nabízena podniky usazenými mimo tento 
region. 

60      Kromě toho v rozsahu, ve kterém se sektorový zákaz provozu neváže přímo na 
emise způsobené nákladními motorovými vozidly, nýbrž na jimi přepravované zboží, 
může mít diskriminační účinek na obchod mezi členskými státy. Komise poukazuje 
zejména na to, že by mohl být dotčen obchod se dřevem a dřevařskými výrobky, 
jakož i na obchod s mramorem a travertinem. 

61      Pokud jde o existenci případné odůvodněnosti sektorového zákazu provozu, Komise 
uznává, že tento zákaz může přispět k dosažení cíle ochrany životního prostředí. 
Nicméně zpochybňuje slučitelnost uvedeného opatření se zásadou proporcionality. 

62      Sektorový zákaz provozu je zatížen vnitřními rozpory, ve vztahu ke sledovanému cíli 
tedy není prokázána jeho přiměřenost. 

63      Komise má za to, že hlavním cílem sporného nařízení není snížení emisí způsobených 
motorovými vozidly, nýbrž snížení silničního provozu. Toto snížení má ale pouze 
nepřímý dopad na kvalitu ovzduší. 
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64      Sektorový zákaz provozu, který vychází ze zboží, jež má být přepravováno, a ne 
přímo z emisí, které vyprodukují nákladní motorová vozidla, má za důsledek, že je 
dovolen provoz více znečišťujících těžkých nákladních vozidel, pokud přepravují 
zboží, jež nespadá do rozsahu působnosti uvedeného zákazu, zatímco provoz méně 
znečišťujících těžkých nákladních vozidel je zakázán, pokud přepravují například 
keramické obklady. 

65      Kromě toho rozhodnutí směřovat zboží, u něhož je dána „afinita se železnicí“, na 
tento druh přepravy, pomíjí skutečnost, že možnost využití železniční dopravy často 
závisí na různých logistických parametrech přepravní zakázky, jako je například 
přepravované množství. Kromě toho je toto kritérium příliš neurčité a nelze vyloučit, 
že zboží, které má pod tento zákaz spadat, bylo vybráno svévolným nebo 
diskriminujícím způsobem a že tento výběr bude později rozšířen na další druhy 
výrobků. 

66      Komise má za to, že rakouskými orgány nebyly zkoumány a případně přijaty všechny 
v úvahu připadající alternativy sektorového zákazu provozu. K různým opatřením, 
která by podle názoru Komise méně omezovala volný pohyb zboží, patří nahrazení 
variabilního omezení rychlosti trvalým omezením rychlosti na 100 km/h. 

67      Ze studie Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg ze dne 30. listopadu 
2007 (dále jen „studie IFEU“) vyplývá, že trvalé omezení rychlosti na 100 km/h může 
do roku 2010 vést k přibližně 7,5% snížení emisí oxidu dusičitého. Pokud jde zejména 
o účinky takovéhoto omezení ve srovnání s účinky variabilního omezení rychlosti, 
podle výpočtů předložených rakouskými orgány by uplatnění tohoto posledně 
uvedeného opatření umožňovalo roční snížení emisí oxidu dusičitého v dotyčné zóně 
o přibližně 3,6 % až 3,8 %. Rakouská republika ve své odpovědi na odůvodněné 
stanovisko připustila, že účinky variabilního omezení rychlosti odpovídají 67 % účinků 
trvalého omezení rychlosti na 100 km/h. Z toho vyplývá, že nahrazení variabilního 
omezení rychlosti takovýmto opatřením by umožnilo dosáhnout dodatečného snížení 
uvedených emisí o 1,8 %, což by bylo více, než jsou účinky sektorového zákazu 
provozu, které představují roční snížení uvedených látek znečišťujících ovzduší o 1,5 
%. 

68      Pokud jde o analýzu dopadů zavedení variabilního omezení rychlosti mezi 
listopadem roku 2007 a říjnem roku 2008 na kvalitu ovzduší vypracovanou 
společností Ökoscience (dále jen „studie Ökoscience“), na kterou se odvolává 
Rakouská republika, aby prokázala, že takovéto nahrazení umožňuje dosáhnout 
pouze dodatečného ročního snížení emisí oxidu dusičitého o 1,1 %, tato byla 
zveřejněna v březnu roku 2009 a obsahuje informace, které mohly být získány až po 
uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku, to znamená po 8. červnu 2008. 

69      Kromě toho mohlo být zváženo rozšíření zákazu provozu vztahujícího se na příslušná 
těžká nákladní vozidla určitých tříd Euro na vozidla dalších vyšších tříd. Rakouská 
republika byla ve své odpovědi na odůvodněné stanovisko proti tomuto návrhu, když 
tvrdila, že těžká nákladní vozidla splňující normu Euro IV vypouštějí často více oxidu 
dusičitého než vozidla splňující normu Euro III. I pokud by se toto tvrzení prokázalo, 
nemění to nic na tom, že zákaz provozu pro těžká nákladní vozidla třídy Euro III by 
mnoho podniků přiměl k tomu, aby dříve přešly na třídu Euro V. 
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70      Komise rovněž zmiňuje možnost zavést opatření řízení provozu, jako je systém 
počítání kapek, zavést mýtné systémy fungující na základě množství znečišťujících 
látek vypouštěných vozidly a přizpůsobit daň z minerálních olejů nebo spotřební daň 
tak, aby byl podpořen prodej motorových vozidel vybavených benzínovými motory. 

71      Komise tvrdí, že před rozhodnutím o zavedení sektorového zákazu provozu se 
rakouské orgány neujistily, zda existuje dostatečná a vhodná kapacita železnice 
umožňující převedení silniční přepravy dotyčného zboží na železniční přepravu. 
Existence takovýchto kapacit nebyla nijak prokázána ani pro úsek nacházející se 
západně od města Innsbruck, a pokud jde o zavedení druhé fáze tohoto zákazu, ani 
pro úsek nacházející se východně od tohoto města. 

72      Pokud jde o možnost využití železniční dálnice „Rollende Landstrasse“, to znamená 
způsobu přepravy, v jehož rámci jsou těžká nákladní vozidla naložena na železnici jen 
po část jejich plánované trasy, tato alternativa existuje jen pro úsek nacházející se 
východně od města Innsbruck. Na tomto úseku bylo možné zajistit jen část přepravy 
zboží, které bylo dne 1. ledna 2009 dotčeno zavedením druhé fáze sektorového 
zákazu provozu, tak jak byl původně stanoven. Skutečnost, že kapacity železniční 
dálnice byly dne 1. ledna 2009 dostatečné, byla totiž dána pouze díky změnám, které 
Rakouská republika provedla po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném 
stanovisku. 

73      Pokud jde o alternativu, kterou představuje nedoprovázená kombinovaná doprava, 
tento druh dopravy je z ekonomického a logistického hlediska zajímavý jen na dlouhé 
vzdálenosti. 

74      Pokud jde o možnost využití náhradních tras, je zřejmé, že na alternativních místních 
silnicích platí buď zákaz tranzitní přepravy, nebo nejsou vhodné pro těžká nákladní 
vozidla. Dotčená zahraniční tranzitní přeprava těžkými nákladními vozidly by tedy 
musela být odkloněna buď přes Švýcarsko, nebo trasou přes pohoří Tauern 
v Rakousku, což by vedlo ke značnému prodloužení trasy. Kromě toho je rovněž nutné 
zohlednit dodatečné náklady způsobené švýcarskými celními formalitami. 

75      Konečně vzhledem k nedostatku realistických náhradních řešení umožňujících 
zajistit přepravu zboží, na něž se vztahuje sporné nařízení, byly lhůty stanovené pro 
zavedení sektorového zákazu provozu nedostatečné pro to, aby se hospodářské 
subjekty dotčené tímto opatřením mohly přizpůsobit novým okolnostem. 

76      Pokud jde o úsek nacházející se západně od města Innsbruck (Zirl-Innsbruck), 
nezbytnost sektorového zákazu provozu nebyla prokázána, protože neexistuje 
dostatečné posouzení, které by vypovídalo, jak dalece je tento úsek zasažen. Kromě 
toho chybí analýza konkrétních dopadů, která by byla způsobilá prokázat vhodnost 
a nezbytnost takovéhoto opatření. 

77      Skutečnost, že sporné nařízení bylo po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném 
stanovisku několikrát pozměněno, v každém případě ukazuje, že Rakouská republika 
přiměřenost sektorového zákazu provozu správně neanalyzovala. 
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78      Nizozemské království ve svém spisu vedlejšího účastníka tvrdí, že sporné nařízení 
zakládá nepřímou diskriminaci. Toto nařízení se v daleko vyšší míře dotýká tranzitní 
přepravy prováděné zahraničními podniky než přepravy, kterou zajišťují rakouské 
podniky, a to zaprvé proto, že se nevztahuje na veškerý provoz těžkých nákladních 
vozidel, nýbrž pouze na provoz těžkých nákladních vozidel o hmotnosti vyšší než 7,5 
tuny, přičemž tato posledně uvedená vozidla jsou vozidly, kterými se zpravidla 
provádí tranzitní přeprava, a dále proto, že se týká silničního tahu, který je pro tento 
typ dopravy rozhodující. 

79      Italská republika jako alternativní opatření k sektorovému zákazu provozu navrhuje 
zavedení zákazu provozu vztahujícího se na osobní a užitková motorová vozidla 
o hmotnosti nižší než 7,5 tuny v závislosti na třídě Euro, do níž tato vozidla patří. 
Pokud jde o alternativu navrženou Komisí, která spočívá v rozšíření zákazů provozu, 
které byly uloženy starším těžkým nákladním vozidlům, na vozidla dalších vyšších tříd 
Euro a zejména na vozidla třídy Euro III, tato alternativa by z důvodu složení 
vozového parku nákladních vozidel mohla mít závažné hospodářské dopady na 
ekonomiku tohoto členského státu. 

80      Členské státy, jež vstoupily do řízení jako vedlejší účastníci, kromě toho poukazují 
na problémy vyplývající z uplatňování sektorového zákazu provozu. Alternativy, 
které nabízí železniční doprava a náhradní trasy, nemohou uspokojit potřeby 
dotyčných hospodářských subjektů. Italská republika zdůrazňuje zejména dodatečné 
administrativní a finanční náklady, které by vznikaly při přepravě zboží přes 
Švýcarsko. 

81      Rakouská republika zpochybňuje existenci omezení volného pohybu zboží ve smyslu 
článků 28 ES a 29 ES. 

82      Pokud jde o skutkový rámec, tvrdí tento členský stát, že navzdory opatřením ke 
zlepšení kvality ovzduší ve spolkové zemi Tyrolsko koncentrace oxidu dusičitého na 
dálnici A 12 značně překračuje roční mezní hodnoty stanovené v příloze II bodě 
I směrnice 1999/30, zvýšené o mez tolerance. Situace se ještě zhoršuje z důvodu 
degresivního vývoje této meze. Přibližně 60 % emisí oxidu dusičitého na této dálnici 
připadá na těžká nákladní vozidla. Silniční nákladní doprava tedy představuje hlavní 
zdroj emisí této ovzduší znečišťující látky v dotyčné zóně. 

83      Rakouská republika zdůrazňuje, že směrnice 96/62 ve spojení se směrnicí 1999/30 
ukládá v případě překročení roční mezní hodnoty oxidu dusičitého dotyčnému 
členskému státu povinnost konat. Kromě toho jsou rakouské orgány povinny zajistit 
respektování soukromého a rodinného života občanů, které je zakotveno v článku 7 
Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a v čl. 8 odst. 2 Evropské 
úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod podepsané v Římě dne 
4. listopadu 1950, včetně práva být chráněn proti poškozování zdraví a kvality života. 
V projednávaném případě byla nalezena spravedlivá rovnováha mezi dotčenými 
zájmy v souladu s judikaturou zavedenou rozsudkem Soudního dvora ze dne 12. 
června 2003, Schmidberger (C-112/00, Recueil, s. I-5659). 

84      Tento členský stát tvrdí, že slučitelnost sporného nařízení s unijním právem nemůže 
být posuzována izolovaně, nýbrž s ohledem na soubor opatření, jehož je součástí. Pro 



 
 

157 
 

dosažení pokud možno významného, jakož i účinného snížení emisí způsobených 
silniční dopravou byl totiž nezbytný celkový plán kombinující různá opatření. Tato 
posledně uvedená opatření se zaměřují nejen na příslušné emise motorových vozidel, 
nýbrž i na hustotou silničního provozu. Uskutečněním tohoto plánu bylo možné 
značně snížit znečištění oxidem dusičitým v dotyčné zóně a v průběhu roku 2010 
dosáhnout průměrnou roční koncentraci této ovzduší znečišťující látky v této zóně ve 
výši přibližně 55 µg/m3. Avšak i přes přijetí takovéhoto plánu koncentrace této 
znečišťující látky v ovzduší značně překračuje mezní hodnotu 40 µg/m3, která je pro 
dotčený rok stanovena v příloze II bodě I směrnice 1999/30. 

85      Sektorový zákaz provozu se ve své konečné podobě, to znamená po rozhodnutí 
nezahrnout do jeho rozsahu působnosti přepravu obilí, vztahuje na přibližně 194 000 
jízd těžkých nákladních vozidel za rok, což představuje 6,6 % všech jízd provedených 
těžkými nákladními vozidly na dálnici A 12. Tento zákaz není způsobilý narušit obchod 
se zbožím mezi členskými státy, nýbrž pouze brání použití jednoho druhu přepravy 
v jednom tranzitním koridoru vedoucím přes Alpy. Dotčené jízdy mohou být 
provedeny buď tím, že silniční přeprava zboží, na které se vztahuje sporné nařízení, 
bude převedena na železnici, nebo tím, že se použijí náhradní trasy. 

86      Podle názoru Rakouské republiky nemá tento zákaz žádné zásadní ekonomické 
důsledky. Jeho dopady jsou příliš nejisté a příliš nepřímé, než aby mohly být 
považovány za způsobilé narušit obchod mezi členskými státy. V praxi k žádnému 
narušení obchodu se zbožím od doby, kdy vstoupila v platnost první fáze uvedeného 
zákazu, to znamená od 2. května 2008, nedošlo. 

87      Pokud jde o údajně diskriminační povahu sporného nařízení, volba zboží uvedeného 
v tomto nařízení byla uskutečněna na základě objektivních a nediskriminačních 
kritérií. 

88      Pokud jde o výjimku platnou pro regionální a místní silniční dopravu, je tato 
vysvětlena skutečností, že převedení tohoto typu dopravy na železnici, ke kterému 
by již z povahy věci docházelo uvnitř této oblasti, by vedlo k dalším jízdám do 
železničních terminálů navíc, což by mělo účinky odporující cíli sledovanému sporným 
nařízením. Kromě toho „širší zóna“ definovaná tímto nařízením zahrnuje správní 
okresy nacházející se mimo rakouské území, což posiluje nediskriminační povahu 
dotčené právní úpravy. 

89      Pokud jde o obavu, že přepravní podniky, pro které platí ustanovení o výjimce, by 
mohly nabízet služby silniční přepravy na dlouhou vzdálenost, rakouské orgány přijaly 
opatření umožňující zakročit proti případnému obcházení nebo zneužití. 

90      Rakouská republika kromě toho upřesňuje, že pro některou přepravu mohou být 
v konkrétním případě na základě příslušné žádosti povoleny výjimky ze sektorového 
zákazu provozu. Tato ustanovení o výjimce dovolují provést silniční přepravu zboží, 
u něhož je na základě zvláštních okolností prokázáno, že nemůže být převedeno na 
železnici. Dotčená ustanovení jsou příslušnými orgány uplatňována pružně. 
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91      Podpůrně tento členský stát zastává názor, že sektorový zákaz provozu je 
odůvodněný důvody ochrany zdraví, jakož i životního prostředí, a je přiměřený 
sledovaným cílům. 

92      Komise Rakouské republice neprávem vytýká, že se rozhodla zasáhnout do silniční 
přepravy zboží. Takovéto opatření je v souladu s cíli uznanými v rámci společné 
dopravní politiky, zejména ve sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – 
„Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro náš kontinent – Přezkum Bílé knihy 
Evropské komise o dopravě z roku 2001 v polovině období“ [KOM(2006) 314 
v konečném znění ze dne 22. června 2006]. 

93      Kromě toho vědecké výzkumy jasně prokázaly opodstatněnost postoje zastávaného 
tímto členským státem. Komise vycházela ze studií, které jsou založeny na 
nesprávných hypotézách, což vedlo k tomu, že přecenila účinek opatření týkajících 
se osobních vozidel. 

94      Pokud jde o rozhodnutí rakouských orgánů rozšířit rozsah působnosti sektorového 
zákazu provozu na úsek nacházející se západně od města Innsbruck, toto opatření je 
nezbytné z důvodu úrovně znečištění ovzduší v dotyčné oblasti. Kromě toho 
vzhledem k tomu, že tento úsek představuje jen nízký podíl provozu těžkých 
nákladních vozidel v brennerském koridoru, konkrétně přibližně 1,8 %, jsou účinky 
uvedeného rozšíření na přeshraniční provoz těchto vozidel zanedbatelné. 

95      Před přijetím sektorového zákazu provozu rakouské orgány pečlivě zkoumaly 
možnost přijetí alternativních opatření méně omezujících volný pohyb zboží. 
Zkoumaná opatření byla zavedena a uplatněna, pokud byla přiměřená a účinná. 
Uvedené orgány se tak rozhodly pro zavedení variabilního omezení rychlosti 
v závislosti na znečištění a pro zákaz provozu některých těžkých nákladních vozidel, 
která nesplňují normu Euro II nebo Euro III. Kromě toho byl rozšířen územní rozsah 
působnosti nočního zákazu provozu a výjimka stanovená pro těžká nákladní vozidla 
spadající do tříd Euro IV a Euro V byla zrušena. 

96      Pokud jde o možnost zavést opatření, kterým se trvale omezuje rychlost na 100 
km/h, Komise nesprávně uvádí, že toto opatření by umožnilo snížení emisí oxidu 
dusičitého v dotyčné oblasti o přibližně 7,5 %, a že tímto omezením by se více snížila 
roční koncentrace této látky znečišťující ovzduší v uvedené oblasti než sektorovým 
zákazem provozu. Podle Rakouské republiky se studie IFEU, na kterou se odvolává 
Komise, aby prokázala opodstatněnost těchto tvrzení, zakládá na údajích 
a hypotézách, které není možné ověřit. 

97      Pro účely posouzení účinku nahrazení variabilního omezení rychlosti trvalým 
omezením rychlosti na 100 km/h je nutno vycházet ze studie Ökoscience, která 
obsahuje údaje týkající se uplatnění variabilního omezení rychlosti od listopadu roku 
2007 do října roku 2008. Podle těchto údajů umožňuje toto nahrazení dosáhnout 
v optimálním případě dodatečného ročního snížení emisí oxidu dusičitého o 1,1 %, což 
je podstatně nižší výsledek než v případě sektorového zákazu provozu, kterým bylo 
dosaženo snížení uvedených emisí o 1,5 %. 



 
 

159 
 

98      V této souvislosti Rakouská republika zdůrazňuje, že úroveň snížení emisí vyplývající 
z trvalého omezení rychlosti na 100 km/h závisí zejména na dopadu tohoto opatření 
na rychlost, kterou budou uživatelé silnice skutečně dodržovat, která zase závisí na 
tom, jak uvedení uživatelé toto opatření přijmou. Průměrná rychlost provozu 
neodpovídá maximální povolené rychlosti. V době, kdy ve Vomp platilo omezení 
rychlosti na 130 km/h, byla průměrná rychlost osobních automobilů přibližně 116 
km/h, zatímco během zkoumaného období, ve kterém bylo zavedeno trvalé omezení 
rychlosti na 100 km/h, tato rychlost klesla jen na 103 km/h. Průměrná rychlost se 
tedy ve skutečnosti nesnížila o 30 km/h, nýbrž jen o 13 km/h. 

99      Pokud jde o možnost rozšíření zákazů provozu uložených starším těžkým nákladním 
vozidlům na vozidla patřící do jiných tříd Euro, takovéto rozšíření by vedlo k vzájemně 
si odporujícím výsledkům. Emise oxidu dusičitého jsou u těžkých nákladních vozidel 
patřících do třídy Euro IV vyšší než u motorových vozidel splňujících třídu Euro III. 
Kromě toho je nutno zohlednit datum, od kterého vozidla třídy Euro, na niž se zákaz 
provozu vztahuje, již neodpovídají normě, jakož i to, zda je možné uložit povinnost 
nahradit dotčená vozidla novými vozidly. V okamžiku, kdy byl navržen soubor 
opatření ke zlepšení kvality vnějšího ovzduší ve spolkové zemi Tyrolsko, ještě tři 
čtvrtiny vozového parku nákladních vozidel představovala vozidla splňující normu 
Euro III. 

100    Rakouské orgány zkoumaly účinky opatření řízení provozu, opatření týkajících se 
mýtného a jiných řídících opatření na znečištění ovzduší. Tato opatření byla z části 
vyloučena z důvodu svých nevýhod a z části se uplatňují. 

101    Komise jako alternativní opatření k sektorovému zákazu provozu uvedla opatření, 
která mají jen dlouhodobé účinky, jako jsou ekonomická opatření mající za cíl snížit 
podíl osobních vozidel poháněných naftovým motorem. Takováto opatření již byla 
v každém případě přijata. 

102    Pokud jde o možnost zajištění přepravy zboží, na které se vztahuje sporné nařízení, 
Rakouská republika rozlišuje mezi nákladní dopravou, jejíž nejkratší trasa vede po 
dálnici A 12 („přednostní trasa“), nákladní dopravou mající přinejmenším 
rovnocennou alternativní trasu („alternativní trasa“) a nákladní dopravou mající lepší 
alternativní trasu („objízdná trasa“). U jízd, které jsou dotčeny sektorovým zákazem 
provozu, je nutno 45 % z nich zařadit do kategorie jízd využívajících přednostní trasy, 
25 % do kategorie jízd, které mohou využít alternativních tras, a 30 % do kategorie 
jízd odpovídajících objízdné trase. 

103    Je-li přeprava zboží prováděna v rámci tranzitní dopravy, měla by se podle Rakouské 
republiky uskutečňovat za využití železniční dopravy, pokud odpovídá „přednostní 
trase“ nebo „alternativní trase“. V této souvislosti je nutno zohlednit všechny kapacity 
vyplývající ze všech dostupných forem železniční dopravy. 

104    Volné kapacity železniční dálnice, konvenční přepravy samostatnými vagóny 
a nedoprovázené kombinované dopravy jsou více než dostatečné pro převzetí zboží, 
na které se vztahuje sporné nařízení. Pokud jde zejména o využití železniční dálnice, 
nevyžaduje si toto žádnou logistickou restrukturalizaci. 
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105    I přes existenci a dostupnost dostatečných a vhodných železničních kapacit 
rakouské orgány odložily účinnost druhé fáze sektorového zákazu provozu, když od 
1. července 2009 zavedly třetí fázi a poté od 1. července 2010 čtvrtou fázi. Tyto 
dodatečné lhůty měly umožnit větší části podniků dotčených tímto zákazem provádět 
dotyčnou přepravu za využití železniční dálnice, čímž by tyto podniky byly ušetřeny 
provádění logistických změn. 

106    Na rozdíl od toho, co tvrdí Komise, nejsou náhradní trasy přes Reschenpass 
vyhrazeny pro regionální a místní dopravu. Tranzitní doprava zahraničními těžkými 
nákladními vozidly, pro něž tato trasa představuje „přednostní trasu“, jich může 
využít. Pro změny tras nákladní dopravy spadající do kategorií „alternativní trasa“ 
a „objízdná trasa“ je k dispozici řada náhradních tras. Pokud jde o silniční trasy 
vedoucí přes Švýcarsko, Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici (Úř. věst. 2002, L 114, 
s. 91; Zvl. vyd. 11/41, s. 114) zaručuje, že přeprava z jednoho členského státu do jiného 
členského státu může být uskutečněna přes tuto zemi bez kvót. 

107    Konečně lhůty stanovené pro zavedení sektorového zákazu provozu umožnily 
dotyčným hospodářským subjektům přizpůsobit se novým okolnostem. Rozvržení 
jednotlivých opatření posiluje přiměřenost plánu jako celku. Komisi se nepodařilo 
prokázat existenci problémů souvisejících s údajně velmi rychlým zavedením 
uvedeného zákazu. 

Závěry Soudního dvora 

–       K existenci omezení volného pohybu zboží 

108    Nejprve je nutno přezkoumat opodstatněnost tvrzení Rakouské republiky, podle 
něhož sporné nařízení nemůže vzhledem k povinnosti jednat, která vyplývá z čl. 8 
odst. 3 směrnice 96/62 ve spojení se směrnicí 1999/30, představovat porušení článku 
28 ES a násl. 

109    V projednávaném případě se tento členský stát a Komise shodují v tom, že v letech 
2002 až 2009 byla na kontrolním stanovišti Vomp/Raststätte překračována roční 
mezní hodnota koncentrací oxidu dusičitého ve vnějším ovzduší stanovená v příloze 
II bodě I směrnice 1999/30. Rakouská republika proto byla vzhledem ke znění čl. 8 
odst. 3 směrnice 96/62 povinna zajistit vypracování nebo uplatňování plánu či 
programu, na jehož základě bude možné mezní hodnotu dodržet. Nebylo přitom 
zpochybněno, že z formálního hlediska je sporné nařízení součástí takovéhoto plánu. 

110    Podle tohoto ustanovení musí takovýto plán obsahovat informace uvedené v příloze 
IV směrnice 96/62, jako jsou informace o místě výskytu nadměrného znečištění, 
o hlavních zdrojích emisí odpovědných za znečištění nebo informace o stávajících 
a plánovaných opatřeních. Uvedená směrnice nicméně neobsahuje přesné údaje 
týkající se rozsahu a obsahu opatření, která mají členské státy přijmout. 

111    Za těchto okolností uvedeným členským státům přísluší přijmout vhodná a soudržná 
opatření určená k dodržení mezních hodnot s ohledem na všechny okolnosti a zájmy 
v daném okamžiku (viz v tomto smyslu rozsudky Komise v. Rakousko, uvedený výše, 
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bod 81, a ze dne 25. července 2008, Janecek, C-237/07, Sb. rozh. s. I-6221, body 45 
a 46). I když členské státy v této souvislosti disponují posuzovací pravomocí, nic to 
nemění na skutečnosti, že ji musí vykonávat v souladu s ustanoveními Smlouvy o ES, 
včetně základní zásady volného pohybu zboží. 

112    Sporné nařízení je tedy nutno posoudit s ohledem na články 28 ES až 30 ES. 

113    V tomto ohledu je třeba připomenout, že volný pohyb zboží je jednou ze základních 
zásad Smlouvy. Důsledkem této svobody je existence obecné zásady volného tranzitu 
zboží uvnitř Evropské unie (viz zejména rozsudky ze dne 16. března 1983, SIOT, 
266/81, Recueil, s. 731, bod 16; ze dne 4. října 1991, Richardt a „Les Accessoires 
Scientifiques“, C-367/89, Recueil, s. I-4621, bod 14, jakož i výše uvedený rozsudek 
Komise v. Rakousko, body 63 a 65). 

114    V projednávaném případě sporné nařízení zakazuje těžkým nákladním vozidlům 
o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny přepravujícím určité zboží, u něhož je podle 
rakouských orgánů dána „afinita se železnicí“, provoz na úseku dálnice A 12. V tomto 
tranzitním koridoru vedoucím přes Alpy tedy brání použití jednoho druhu přepravy 
tohoto zboží. 

115    Rakouská republika tvrdí, že existují náhradní trasy nebo jiné způsoby dopravy, které 
umožňují přepravu dotčeného zboží. 

116    Existence takovýchto náhradních řešení nicméně nevylučuje existenci omezení 
volného pohybu zboží (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Komise 
v. Rakousko, bod 67). Úsek dálnice A 12 totiž představuje jednu z hlavních pozemních 
komunikací mezi jihem Německa a severem Itálie. Uložením povinnosti dotčeným 
podnikům hledat rentabilní náhradní řešení přepravy zboží, na něž se sporné nařízení 
vztahuje, je sektorový zákaz provozu způsobilý podstatně omezit tranzit zboží mezi 
severní Evropou a severní Itálií (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Komise 
v. Rakousko, body 66 a 68). 

117    Za těchto okolností musí být sektorový zákaz provozu považován za opatření 
s účinkem rovnocenným množstevním omezením, které je v zásadě neslučitelné 
s povinnostmi vyplývajícími z článků 28 ES a 29 ES, kromě případu, že by mohlo být 
odůvodněno. 

–       K případnému odůvodnění omezení 

118    Rakouská republika tvrdí, že sektorový zákaz provozu je odůvodněný důvody 
ochrany zdraví a životního prostředí, jakož i nutností zajistit právo na respektování 
soukromého a rodinného života, které je zakotveno v článku 7 Listiny a v čl. 8 odst. 2 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

119    Podle ustálené judikatury mohou být vnitrostátní opatření způsobilá být překážkou 
obchodu v rámci Společenství odůvodněna některým z důvodů obecného zájmu 
uvedených v článku 30 ES, jako je ochrana zdraví a života lidí, nebo některým 
z kategorických požadavků týkajícím se mimo jiné ochrany životního prostředí, pokud 
jsou předmětná opatření přiměřená sledovanému cíli (viz zejména rozsudky ze dne 
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20. února 1979, Rewe-Zentral, nazývaný „Cassis de Dijon“, 120/78, Recueil, s. 649; 
ze dne 20. září 1988, Komise v. Dánsko, 302/86, Recueil, s. 4607, bod 9; ze dne 
5. února 2004, Komise v. Itálie, C-270/02, Recueil, s. I-1559, bod 21; ze dne 
14. prosince 2004, Komise v. Německo, C-463/01, Sb. rozh. s. I-11705, bod 75, jakož 
i výše uvedený rozsudek Komise v. Rakousko, bod 70). 

120    Je třeba připomenout, že ochrana zdraví a ochrana životního prostředí představují 
hlavní cíle Unie. Článek 2 ES v tomto smyslu stanoví, že posláním Společenství je 
zejména podporovat „vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního 
prostředí“ a čl. 3 odst. 1 písm. p) ES stanoví, že činnost Společenství zahrnuje přínos 
k dosažení „vysoké úrovně ochrany zdraví“ (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 
7. února 1985, ADBHU, 240/83, Recueil, s. 531, bod 13; ze dne 19. května 1992, 
Komise v. Německo, C-195/90, Recueil, s. I-3141, bod 29, a ze dne 22. prosince 
2008, British Aggregates v. Komise, C-487/06 P, Sb. rozh. s. I-10515, bod 91). 

121    Kromě toho podle článku 6 ES a čl. 152 odst. 1 ES požadavky ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik 
a činností Společenství (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 23. října 2007, Komise 
v. Rada, C-440/05, Sb. rozh. s. I-9097, bod 60). Průřezovou a základní povahu 
uvedených cílů dále potvrzuje článek 37 resp. článek 35 Listiny. 

122    Pokud jde o souvislost mezi cílem ochrany životního prostředí a ochrany zdraví, 
z čl. 174 odst. 1 ES vyplývá, že ochrana lidského zdraví patří mezi cíle politiky 
Společenství v oblasti životního prostředí (viz zejména rozsudky ze dne 8. července 
2010, Afton Chemical, C-343/09, Sb. rozh. s. I-12379, bod 32, a ze dne 22. prosince 
2010, Gowan Comércio International e Serviços, C-77/09, Sb. rozh. s. I-13533, bod 
71). Tyto cíle vzájemně úzce souvisejí zejména v rámci boje proti znečišťování 
ovzduší, jehož účelem je zamezit ohrožení zdraví, které souvisí se zhoršením 
životního prostředí. Cíl ochrany zdraví je tedy v zásadě již zahrnut v cíli ochrany 
životního prostředí (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 11. prosince 2008, Komise 
v Rakousko, C-524/07, bod 56). 

123    Za těchto podmínek není namístě zkoumat argumenty Rakouské republiky týkající 
se ochrany zdraví odděleně od argumentů týkajících se ochrany životního prostředí 
(viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek ze dne 11. prosince 2008, Komise 
v. Rakousko, bod 56). 

124    V projednávaném případě byl sektorový zákaz provozu přijat za účelem zajištění 
ochrany kvality vnějšího ovzduší v dotyčné oblasti v souladu s povinnostmi 
vyplývajícími z čl. 8 odst. 3 směrnice 96/62 ve spojení se směrnicí 1999/30. 

125    Podle ustálené judikatury mohou kategorické požadavky spočívající v ochraně 
životního prostředí odůvodnit vnitrostátní opatření způsobilá být překážkou obchodu 
v rámci Společenství, pokud jsou tato opatření s to zaručit uskutečnění tohoto cíle 
a nepřekračují meze toho, co je k jeho dosažení nezbytné (viz v tomto smyslu 
rozsudek ze dne 14. července 1998, Aher-Waggon, C-389/96, Recueil, s. I-4473, 
body 19 a 20; výše uvedené rozsudky ze dne 14. prosince 2004, Komise v. Německo, 
bod 75, a ze dne 11. prosince 2008, Komise v. Rakousko, bod 57). 
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126    Omezující opatření nicméně může být považováno za omezení způsobilé zaručit 
uskutečnění sledovaného cíle pouze tehdy, pokud skutečně odpovídá snaze 
dosáhnout tohoto cíle soudržným a systematickým způsobem (viz v tomto smyslu 
rozsudky ze dne 10. března 2009, Hartlauer, C-169/07, Sb. rozh. s. I-1721, bod 55; ze 
dne 19. května 2009, Apothekerkammer des Saarlandes a další, C-171/07 
a C-172/07, Sb. rozh. s. I-4171, bod 42, jakož i ze dne 16. prosince 2010, Josemans, 
C-137/09, Sb. rozh. s. I-13019, bod 70). 

127    Pokud jde nejprve o vhodnost sporného nařízení, Komise má za to, že rozhodnutí 
rakouských orgánů přijmout opatření týkající se silniční nákladní dopravy je 
neadekvátní. Cílem Rakouské republiky nebylo snížit emise motorových vozidel, 
nýbrž hustotu silničního provozu. Komise rovněž tvrdí, že sporné nařízení ve 
skutečnosti neodpovídá snaze dosáhnout sledovaného cíle soudržným 
a systematickým způsobem. 

128    Úvodem je třeba připomenout, že za účelem zlepšení kvality ovzduší v dotyčné 
oblasti přijaly rakouské orgány různá opatření ke snížení emisí motorových vozidel, 
a to omezení rychlosti na 100 km/h na úseku dálnice A 12, které později nahradily 
variabilním omezením rychlosti, jakož i zákaz nočního provozu těžkých nákladních 
vozidel a provozu těžkých nákladních vozidel patřících do některých tříd Euro za 
určitých podmínek na tomto úseku dálnice. Vzhledem k tomu, že se Rakouská 
republika domnívala, že tato opatření nejsou dostatečná, přijala rovněž opatření ke 
snížení celkového objemu přepravy těžkými nákladními vozidly, kterým je sektorový 
zákaz provozu. Na základě přijetí těchto opatření by měla průměrná roční 
koncentrace oxidu dusičitého v dotyčné oblasti dosahovat v roce 2010 přibližně 55 
µg/m3. 

129    Je nesporné, že zavedení takových opatření k omezení silničního provozu, jako je 
sektorový zákaz provozu, má za následek snížení emisí látek znečišťujících ovzduší 
a přispívá tak ke zlepšení kvality ovzduší. V projednávaném případě nebylo 
zpochybněno, že posledně uvedené opatření umožňuje v dotyčné oblasti ročně snížit 
emise této látky znečišťující ovzduší přibližně o 1,5 %. 

130    V této souvislosti je důležité připomenout, že nezbytnost snížit silniční nákladní 
dopravu případným přesměrováním hospodářských subjektů na jiné způsoby 
přepravy, které berou větší ohled na životní prostředí, jako je železniční doprava, byla 
uznána v rámci společné dopravní politiky, jak na jednání přiznala i Komise. Rovněž 
je nutno zmínit směrnici Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení 
společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými 
státy (Úř. věst. L 368, s. 38), jejíž třetí bod odůvodnění uvádí, že „vzrůstající 
problémy související s přetížením silnic, životním prostředím a bezpečností silničního 
provozu si ve veřejném zájmu vyžadují rychlejší rozvoj kombinované dopravy jako 
alternativy k silniční dopravě“. 

131    Pokud jde o kritérium „afinity se železnicí“, které rakouské orgány použily pro účely 
určení zboží, které má spadat do rozsahu působnosti sektorového zákazu provozu, je 
nesporné, že určité zboží je zvlášť vhodné k železniční přepravě. 
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132    Pokud jde o tvrzení Komise, podle něhož použité kritérium vyvolává obavu, že zboží 
dotčené sektorovým zákazem provozu bylo vybráno svévolně, stačí uvést, že 
nerozvedla argumenty na podporu tvrzení, že tak by tomu bylo v případě zboží 
uvedeného v článku 3 sporného nařízení. Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr musí při 
svém rozhodování v rámci žaloby pro nesplnění povinnosti vzít v úvahu pouze 
faktické okolnosti věci a vyloučit jakékoli dohady, je nutno tento argument zamítnout 
(viz zejména rozsudky ze dne 26. dubna 2005, Komise v. Irsko, C-494/01, Sb. rozh. 
s. I-3331, bod 41, a ze dne 6. října 2009, Komise v. Finsko, C-335/07, Sb. rozh. 
s. I-9459, bod 46). 

133    Pokud jde o otázku, zda sporné nařízení odpovídá snaze dosáhnout sledovaného cíle 
soudržným a systematickým způsobem, je pravda, že má za důsledek povolení 
provozu více znečišťujících těžkých nákladních vozidel, pokud přepravují zboží, jež 
nespadá do rozsahu působnosti uvedeného zákazu, zatímco provoz méně 
znečišťujících těžkých nákladních vozidel je zakázán, pokud přepravují například 
keramické obklady. Za nesoudržné však není možné považovat to, že členský stát, 
který se v souladu s cílem uznaným v rámci společné dopravní politiky rozhodl 
přesměrovat přepravu zboží na železnici, přijme opatření zaměřující se na výrobky, 
které se hodí k přepravě různými způsoby železniční přepravy. 

134    Pokud jde o vyloučení místní a regionální dopravy z rozsahu působnosti sektorového 
zákazu provozu, je důležité připomenout, že jedním ze znaků vnitrostátních opatření, 
jejichž cílem je usměrňování dopravních toků nebo ovlivňování způsobů dopravy, je 
zpravidla to, že obsahují výjimky pro dopravu, jejímž místem určení nebo začátkem 
je místo nacházející se uvnitř dotyčné oblasti. Je totiž zřejmé, jak správně tvrdí 
Rakouská republika, že využití železniční dopravy pro tento typ dopravy může 
způsobit prodloužení tras, protože k původním trasám se ještě přidá trasa 
k železničním terminálům, což by mělo účinky odporující cíli sledovanému 
sektorovým zákazem provozu. Kromě toho je nesporné, že železniční přeprava 
představuje rentabilní alternativu silniční dopravy jen pro trasy od určité vzdálenosti. 

135    Vzhledem k tomu, že se výjimka vztahuje na těžká nákladní vozidla, která jsou 
nakládána a vykládána v „širší zóně“, je nutno připomenout, že tato zóna zahrnuje 
i správní okresy nacházející se mimo rakouské území. 

136    Mimoto ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že Rakouská republika 
přijala opatření, jimiž má být zamezeno případnému obcházení nebo zneužití 
uplatňování této výjimky. 

137    Za těchto podmínek nemůže vyloučení místní a regionální dopravy z rozsahu 
působnosti sektorového zákazu provozu zpochybnit soudržnou a systematickou 
povahu sporného nařízení. 

138    S ohledem na tyto skutečnosti je třeba konstatovat, že sektorový zákaz provozu je 
způsobilý zaručit uskutečnění cíle ochrany životního prostředí. 

139    Pokud jde dále o otázku, zda omezení volného pohybu zboží překračuje meze toho, 
co je nezbytné k dosažení tohoto cíle, Komise tvrdí, že taková opatření, jako je 
rozšíření zákazu provozu vztahujícího se na těžká nákladní vozidla určitých tříd Euro 
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na vozidla dalších tříd, nebo nahrazení variabilního omezení rychlosti trvalým 
omezením rychlosti na 100 km/h, by přesto, že jsou způsobilá omezit volný pohyb 
zboží, umožnila dosáhnout sledovaného cíle a výkon této svobody by přitom omezila 
méně. 

140    Jak Soudní dvůr zdůraznil v bodě 87 výše uvedeného rozsudku ze dne 15. listopadu 
2005, Komise v. Rakousko, před přijetím tak rázného opatření, jako je zákaz provozu 
na úseku dálnice, která představuje životně důležité spojení mezi některými 
členskými státy, měly rakouské orgány pečlivě přezkoumat možnost použití opatření, 
která omezují volný pohyb v menší míře, a tato opatření nepřijmout pouze tehdy, 
kdyby byla s ohledem na sledovaný cíl jasně prokázána jejich neodpovídající povaha. 

141    Pokud jde zaprvé o řešení spočívající v rozšíření zákazu provozu vztahujícího se na 
těžká nákladní vozidla patřící do určitých tříd Euro na vozidla dalších tříd, je nutno 
připomenout, že limit pro emise oxidu dusičitého je stanoven na 5 g/kWh pro těžká 
nákladní vozidla patřící do třídy Euro III a že třída Euro IV zavedla snížení na 3,5 
g/kWh. 

142    Rakouská republika nicméně zastává názor, že těžká nákladní vozidla splňující normu 
Euro IV vypouští často více oxidu dusičitého než vozidla splňující normu Euro III. 
Z tohoto důvodu má za to, že před rozšířením zákazu provozu týkajícího se těžkých 
nákladních vozidel na nákladní vozidla patřící do třídy Euro III je nutno důkladně 
přezkoumat vliv emisí oxidu dusičitého na životní prostředí. 

143    Avšak vzhledem k tomu, že každá vyšší třída Euro s sebou vždy nesporně nese 
podstatné snížení emisí oxidu dusičitého, není prokázáno, že rozšíření zákazu provozu 
vztahujícího se na těžká nákladní vozidla patřící do určitých tříd Euro na vozidla 
dalších tříd nemůže přispět k dosažení sledovaného cíle stejně účinným způsobem 
jako zavedení sektorového zákazu provozu. 

144    Zadruhé, pokud jde o řešení navržené Komisí, které spočívá v nahrazení variabilního 
omezení rychlosti trvalým omezením rychlosti na 100 km/h, Rakouská republika 
tvrdí, že s přihlédnutím k údajům obsaženým ve studii Ökoscience je možné tímto 
nahrazením dosáhnout dodatečného ročního snížení emisí oxidu dusičitého v dotyčné 
oblasti jen o 1,1 %, zatímco sektorovým zákazem provozu se dosáhne snížení 
uvedených emisí o 1,5 %. 

145    V tomto ohledu je nutno poukázat na to, že údaje obsažené ve studii Ökoscience se 
týkají zejména rychlostí, kterých uživatelé silnice v této oblasti od listopadu 2007 do 
října 2008 skutečně dosahovali. Podstatná část těchto údajů se tedy týká situace 
Rakouské republiky, která existovala v době uplynutí lhůty stanovené 
v odůvodněném stanovisku, to znamená dne 8. června 2008. Tyto údaje mohou být 
účelně zohledněny pro posouzení opodstatněnosti projednávané žaloby. 

146    Podle této studie v době, kdy ve Vomp platilo omezení rychlosti na 130 km/h, činila 
průměrná rychlost osobních automobilů přibližně 116 km/h, zatímco během 
zkoumaného období, ve kterém bylo zavedeno trvalé omezení rychlosti na 100 km/h, 
činila průměrná rychlost těchto automobilů 103 km/h. Zavedení posledně uvedeného 
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opatření tedy přineslo snížení jen o 13 km/h v porovnání s obdobím, kdy platilo 
omezení rychlosti na 130 km/h. 

147    I když je pravda, že dopad omezení rychlosti na rychlost, které uživatelé silnice 
skutečně dosahují, může být ovlivněn způsobem, jakým tito uživatelé opatření 
respektují, nic to nemění na skutečnosti, že dotyčnému členskému státu přísluší 
zaručit účinné dodržování tohoto opatření prostřednictvím přijetí donucovacích 
opatření případně spojených se sankcemi. Rakouská republika se tedy pro účely 
posouzení účinků zavedení trvalého omezení rychlosti na 100 km/h nemůže 
odvolávat na průměrnou rychlost 103 km/h naměřenou v dotyčné oblasti. 

148    Proto je tedy zřejmé, že nahrazení variabilního omezení rychlosti trvalým omezením 
rychlosti na 100 km/h představuje možnost snížení emisí oxidu dusičitého, kterou 
Rakouská republika dostatečně nezohlednila. Kromě toho, jak vyplývá z bodu 67 
tohoto rozsudku, existenci této možnosti potvrdila studie IFEU. 

149    Kromě toho je třeba připomenout, že účinky omezující volný pohyb zboží jsou 
v případě nahrazení variabilního omezení rychlosti trvalým omezením rychlosti na 
100 km/h menší než účinky zavedení sektorového zákazu provozu. Takovýmto 
nahrazením totiž není dotčen provoz těžkých nákladních vozidel, jejichž maximální 
povolená rychlost je v každém případě omezena. 

150    Za těchto okolností je třeba dospět k závěru, že vzhledem ke kritériím uvedeným 
v bodě 140 tohoto rozsudku se nevhodnost obou hlavních alternativních opatření, na 
která poukázala Komise jako na opatření, která méně omezují volný pohyb zboží, 
neprokázala. Ač není nezbytné zkoumat ostatní opatření navrhovaná Komisí, je tedy 
třeba projednávané žalobě vyhovět. 

151    Vzhledem k veškerým výše uvedeným úvahám je třeba určit, že Rakouská republika 
tím, že nákladním vozidlům o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny přepravujícím určité zboží 
uložila zákaz provozu na úseku dálnice A 12 v údolí Innu (Rakousko), nesplnila 
povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 28 ES a 29 ES. 

K nákladům řízení 

152    Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, 
uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, 
požadoval. Vzhledem k tomu, že Komise požadovala náhradu nákladů řízení 
a Rakouská republika neměla ve věci v převážné části úspěch, je důvodné uložit 
posledně uvedené náhradu nákladů řízení. 

153    Na základě odstavce 4 prvního pododstavce téhož článku ponesou Italská republika 
a Nizozemské království, kteří do projednávaného sporu vstoupily jako vedlejší 
účastníci, vlastní náklady řízení. 

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto: 
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1)      Rakouská republika tím, že nákladním vozidlům o hmotnosti vyšší než 7,5 
tuny přepravujícím určité zboží uložila zákaz provozu na úseku dálnice A 12 
v údolí Innu (Rakousko), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají 
z článků 28 ES a 29 ES. 

2)      Rakouské republice se ukládá náhrada nákladů řízení. 

3)      Italská republika a Nizozemské království ponesou vlastní náklady řízení. 
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)  

21. července 2011(*) 

„Životní prostředí – Směrnice 92/43/EHS – Ochrana přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Směrnice 79/409/EHS – Ochrana volně 
žijících ptáků – Zvláštní oblasti ochrany patřící do evropské ekologické sítě Natura 

2000 – Směrnice 2009/28/ES a 2001/77/ES – Obnovitelné zdroje energie – 
Vnitrostátní pravidla – Zákaz umísťování větrných turbín, které nejsou určeny pro 

vlastní spotřebu – Neposouzení důsledků projektu pro životní prostředí“ 

Ve věci C-2/10, 

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 
SFEU, podaná rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Itálie) 
ze dne 23. září 2009, došlým Soudnímu dvoru dne 4. ledna 2010, v řízení 

Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, 

Eolica di Altamura Srl 

proti 

Regione Puglia, 

SOUDNÍ DVŮR (první senát), 

ve složení A. Tizzano, předseda senátu, J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič 
(zpravodaj) a E. Levits, soudci, 

generální advokát: J. Mazák, 

vedoucí soudní kanceláře: A. Impellizzeri, rada, 

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 10. února 2011, 

s ohledem na vyjádření předložená: 

–        za Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl a Eolica di Altamura Srl S. Profetou 
a C. Ruciretou, avvocati, 

–        za Regione Puglia L. A. Clariziem, L. Francesconim a M. Libertim, avvocati, 

–        za Evropskou komisi K. Herrmann a D. Recchia, jako zmocněnkyněmi, 

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 14. dubna 
2011, 
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vydává tento 

Rozsudek 

1        Žádost o rozhodnutí předběžné otázky se týká výkladu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 
a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, s. 16), směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných 
zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou (Úř. věst. L 283, s. 33; Zvl. vyd. 12/02, s. 
121), směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, s. 7; Zvl. 
vyd. 15/02, s. 102, dále jen „směrnice o stanovištích“), jakož i směrnice Rady ze dne 
2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 103, s. 1, dále jen „směrnice 
o ochraně ptáků“). 

2        Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl 
(dále jen „Azienda Agro-Zootecnica Franchini“) a Eolica di Altamura Srl (dále jen 
„Eolica di Altamura“) na jedné straně a Regione Puglia na straně druhé ohledně 
zamítnutí žádosti o povolení umístění větrných turbín, které nejsou určeny pro vlastní 
spotřebu, na pozemcích nacházejících se v obvodu národního parku Alta Murgia, 
chráněného území označeného za lokalitu významnou pro Společenství (dále jen 
„LVS“), a zvláště pro chráněnou oblast (dále jen „ZCHO“), která je součástí evropské 
ekologické sítě Natura 2000 (dále jen „síť Natura 2000“), ačkoli nebylo provedeno 
žádné předchozí posouzení důsledků projektu pro životní prostředí v konkrétně 
dotčené lokalitě. 

Právní rámec 

Unijní právní úprava 

 Směrnice o ochraně ptáků 

3        Článek 4 odst. 1 a 2 směrnice o ochraně ptáků ukládá členským státům označit jako 
zvláště chráněné oblasti území odpovídající ornitologickým kritériím stanoveným 
těmito ustanoveními. 

4        Článek 4 odst. 4 uvedené směrnice stanoví: 

„S ohledem na ochranu oblastí uvedených v odstavcích 1 a 2 přijmou členské státy 
vhodná opatření pro předcházení znečišťování nebo poškozování stanovišť nebo 
jakýchkoli rušivých zásahů, které negativně ovlivňují ptáky, pokud by mohly být 
významné z hlediska cílů tohoto článku. Členské státy musí rovněž usilovat 
o předcházení znečišťování nebo poškozování stanovišť mimo tyto chráněné oblasti.“ 

5        Článek 14 směrnice o ochraně ptáků stanoví že „[č]lenské státy mohou zavést 
přísnější ochranná opatření, než stanoví tato směrnice“. 
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 Směrnice o stanovištích 

6        Třetí bod odůvodnění směrnice o stanovištích stanoví: 

„vzhledem k tomu, že hlavním cílem této směrnice je podpořit ochranu biologické 
rozmanitosti s ohledem na hospodářské, sociální, kulturní a regionální požadavky, 
představuje tato směrnice příspěvek k obecnému cíli udržitelného rozvoje; že 
zachování biologické rozmanitosti může v určitých případech vyžadovat udržování 
nebo přímo podporu určitých lidských činností“. 

7        Článek 2 směrnice o stanovištích zní takto: 

„1.      Cílem této směrnice je přispět k zajištění biologické rozmanitosti 
prostřednictvím ochrany přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin na evropském území členských států, na které se vztahuje Smlouva. 

2.      Cílem opatření přijímaných na základě této směrnice je zachování nebo obnova 
příznivého stavu z hlediska ochrany u přírodních stanovišť, druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin v zájmu Společenství. 

3.      Opatření přijímaná na základě této směrnice musí brát v úvahu hospodářské, 
sociální a kulturní požadavky a regionální a místní charakteristiky.“ 

8        Článek 3 odst. 1 uvedené směrnice stanoví: 

„Pod názvem NATURA 2000 bude vytvořena spojitá evropská ekologická síť 
zvláštních oblastí ochrany. Tato síť […] umožní zachovat příslušné typy přírodních 
stanovišť a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém 
z hlediska jejich ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. 

Síť NATURA 2000 zahrne i zvláště chráněná území označená členskými státy podle 
směrnice [o ochraně ptáků]“. 

9        Článek 4 směrnice o stanovištích upravuje postup vytvoření sítě Natura 200, jakož 
i označování zvláštních oblastí ochrany ze strany členských států. 

10      Článek 6 směrnice o stanovištích, který upravuje ochranná opatření v uvedených 
oblastech, stanoví: 

„[…]             

2.      Členské státy přijmou vhodná opatření, aby v oblastech zvláštní ochrany 
vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů[, jakož i] vyrušování 
druhů, pro něž jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být 
významné ve vztahu k cílům této směrnice. 

3.      Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není 
pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný 
vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, podléhá 
odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. 
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S přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu a s výhradou 
odstavce 4 schválí příslušné orgány příslušného státu tento plán nebo projekt teprve 
poté, co se ujistí, že nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, a co 
si v případě potřeby opatří stanovisko široké veřejnosti. 

4.      Pokud navzdory negativnímu výsledku posouzení důsledků pro lokalitu musí být 
určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně 
důvodů sociálního a ekonomického charakteru, přesto uskutečněn, a není-li 
k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí členský stát veškerá kompenzační 
opatření nezbytná pro zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě NATURA 2000. 
O přijatých kompenzačních opatřeních uvědomí Komisi. 

[…]“ 

11      Podle článku 7 směrnice o stanovištích: 

„Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4 této směrnice nahrazují 
povinnosti vyplývající z první věty čl. 4 odst. 4 směrnice [o ochraně ptáků], pokud jde 
o území označená podle čl. 4 odst. 1 nebo obdobně uznaná podle čl. 4 odst. 2 
uvedené směrnice, a to ode dne provádění této směrnice nebo ode dne označení 
nebo uznání členským státem podle směrnice [o ochraně ptáků], podle toho, které 
datum je pozdější“. 

 Směrnice 2001/77 

12      Druhý bod odůvodnění směrnice 2001/77 uvádí: 

„Podpora elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie je významnou prioritou 
[Unie], […] z důvodů bezpečnosti a diverzifikace zásobování elektřinou, ochrany 
životního prostředí a sociální a hospodářské soudržnosti. […]“ 

13      Podle článku 1 směrnice 2001/77 je jejím „[ú]čelem […] podporovat zvýšení 
příspěvku obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektřiny na vnitřním trhu 
s elektřinou a vytvořit základnu pro odpovídající budoucí rámec Společenství“. 

14      Článek 6 uvedené směrnice, nadepsaný „Správní postupy“, stanoví v odstavci 1, že: 

„Členské státy nebo příslušné subjekty jmenované členskými státy vyhodnotí 
stávající právní a správní rámec s ohledem na povolovací řízení nebo jiné postupy 
stanovené v článku 4 směrnice 96/92/ES, které platí pro výrobní zařízení vyrábějící 
elektřinu z obnovitelných zdrojů energie, za účelem 

–        snížení regulativních a neregulativních překážek při zvyšování výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie, 

–        zjednodušení a urychlení postupů na vhodné správní úrovni a  

–        zajištění objektivních, průhledných a nediskriminačních pravidel a zohlednění 
zvláštností různých technologií u obnovitelných zdrojů energie.“ 
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 Směrnice 2009/28 

15      Článek 13 směrnice 2009/28, nadepsaný „Správní postupy a předpisy“, stanoví 
v odstavci 1: 

„1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní předpisy týkající se postupů schvalování, 
vydávání osvědčení a povolení, které se uplatňují na podniky na výrobu elektřiny, 
tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie a na související infrastruktury 
přenosových a distribučních sítí a na proces přeměny biomasy na biopaliva nebo jiné 
energetické výrobky, byly přiměřené a nezbytné. 

Členské státy zejména učiní příslušné kroky zajišťující, aby: 

[…] 

c) správní postupy probíhaly rychle a byly vyřizovány na příslušné úrovni správních 
orgánů; 

d) pravidla týkající se schvalování, vydávání osvědčení a povolení byla objektivní, 
transparentní, přiměřená, nediskriminovala žadatele a plně zohledňovala specifické 
aspekty jednotlivých technologií pro energii z obnovitelných zdrojů; 

[…] 

f) pro menší projekty a případně i decentralizovaná zařízení na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů byly zavedeny zjednodušené schvalovací postupy 
představující menší zátěž, včetně prostého ohlášení, pokud to umožňuje příslušný 
regulační rámec.“ 

16      Směrnice 2009/28 článkem 26 zrušila s účinností od 1. dubna 2010 článek 2, čl. 3 
odst. 2 a články 4 až 8 směrnice 2001/77. Posledně uvedená směrnice byla v plném 
rozsahu zrušena od 1. ledna 2012. 

17      Článek 27 odst. 1 směrnice 2009/28 stanoví: 

„Aniž jsou dotčeny čl. 4 odst. 1, 2 a 3, uvedou členské státy v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 5. prosince 
2010. 

[…]“. 

Vnitrostátní právní úprava 

18      Směrnice 2001/77 byla provedena do italského práva legislativním nařízením č. 387 
(decreto legislativo n. 387) ze dne 29. prosince 2003 (GURI č. 25 ze dne 31. ledna 
2004, běžný doplněk GURI č. 17) ve znění zákona č. 244 (legge n. 244) ze dne 
24. prosince 2007 (GURI č. 300 ze dne 28. prosince 2007, běžný doplněk GURI 
č. 285), jehož článek 12 provádí obsah článku 6 uvedené směrnice, týkající se 
povolovacích řízení platných pro zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů. 
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19      Tento článek 12, nadepsaný „Racionalizace a zjednodušení povolovacích řízení“, 
stanoví následující: 

„[…] 

Výstavba a provoz zařízení vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů […] 
podléhají jedinému povolení, vydávanému regionem nebo pověřenou provincií, 
v souladu s platnou právní úpravou v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany 
krajiny a historického a uměleckého dědictví, které případně představuje výjimku 
z právní úpravy v oblasti územního plánování […]. 

[…] 

[…] Na základě pokynů [k provádění postupu podle odstavce 3] mohou regiony určit 
oblasti a lokality, které jsou pro určité typy zařízení nevhodné […]“ 

20      Článek 1 odst. 1226 finančního zákona č. 296 (legge finanzaria n. 296) ze dne 
27. prosince 2006 (GURI č. 299 ze dne 27. prosince 2006, běžný doplněk GURI č. 244) 
přiznává ministru životního prostředí a ochrany pevniny a moře pravomoc stanovit 
nařízením minimální jednotná kritéria, na základě kterých mají regiony přijmout 
ochranná opatření. 

21      Nařízením ministerstva životního prostředí a ochrany pevniny a moře ze dne 17. října 
2007, nazvaným „Minimální jednotná kritéria pro definování ochranných opatření 
týkajících se oblastí zvláštní ochrany (OZO) a zvláště chráněných oblastí (ZCHO)“ 
(GURI č. 258 ze dne 6. listopadu 2007, dále jen „nařízení ze 17. října 2007“), byla 
regionům a autonomním provinciím uložena povinnost zakázat výstavbu nových 
větrných elektráren, které nejsou určeny pro vlastní spotřebu, ve všech ZCHO. 

22      Nařízení ze 17. října 2007 v čl. 5 odst. 1, nadepsaném „Minimální jednotná kritéria 
pro definování ochranných opatření u všech ZCHO“, stanoví: 

„Pro všechny ZCHO stanoví regiony a autonomní provincie aktem podle čl. 3 odst. 1 
tohoto nařízení následující zákazy: 

[…] 

l) výstavba nových větrných turbín, s výjimkou těch, u nichž ke dni přijetí tohoto aktu 
již bylo předložením projektu zahájeno řízení o povolení. Příslušné orgány musí po 
konzultaci INFS (národní institut pro volně žijící živočichy) posoudit vlivy projektu, [a] 
přihlédnou [přitom] k biologickým cyklům druhů, pro něž je lokalita určena. Na zásahy 
spočívající ve výměně a modernizaci, a to i technologií, které nezvyšují vliv na 
lokalitu z hlediska ochranných cílů ZCHO, a na větrné turbíny, které jsou určeny pro 
vlastní spotřebu, o celkovém výkonu do 20 kW se tento zákaz nevztahuje […]“ 

Právní úprava Regione Puglia 

23      Článek 2 regionálního zákona č. 31 ze dne 21. října 2008 o pravidlech pro výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů, o omezení znečišťujících imisí a o otázkách životního 
prostředí (dále jen „regionální zákon č. 31“) stanoví: 
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„[…] 

(6)      V souladu s články 6 a 7 směrnice [o stanovištích] ve spojení s články 4 a 6 
prováděcího nařízení schváleného dekretem prezidenta republiky č. 357 ze dne 8. září 
1997, ve znění pozdějších změn [...], je zakázáno umisťovat větrné turbíny, které 
nejsou určeny pro vlastní spotřebu, v LVS a ZCHO, které jsou součástí […] sítě Natura 
2000 [...]. 

(8)      Zákaz uvedený v [odstavcích] 6 a 7 výše se vztahuje i na nárazníkovou zónu 
v šíři 200 metrů.“ 

Spor v původním řízení a předběžná otázka 

24      Společnost Eolica di Altamura uvádí, že od společnosti Alburni Srl získala práva 
k projektu výstavby větrného parku, který není určen pro vlastní spotřebu, na 
pozemcích společnosti Azienda Agro-Zootecnica Franchini, které se nacházejí 
v obvodu národního parku Alta Murgia, chráněného území označeného za LVS 
a ZCHO „pSIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta“. 

25      Jak žádost o předběžné potvrzení ze strany orgánu pověřeného správou parku, že 
nemá námitky, tak žádost o posouzení slučitelnosti se životním prostředím, podaná 
k Regione Puglia, byly zamítnuty, a to rozhodnutím orgánu pověřeného správou 
parku ze dne 1. září. 2006 a rozhodnutím Regione Puglia ze dne 4. července 2007. 

26      Zamítavé rozhodnutí posledně uvedeného regionu bylo odůvodněno odkazem na 
relevantní regionální ustanovení, podle nichž jsou zaprvé LVS a ZCHO stanovené 
podle směrnic o stanovištích a o ochraně ptáků při volbě umístění větrných turbín 
považovány za zcela „nevhodné“, a zadruhé jsou tyto lokality při neexistenci 
územního plánu pro větrné turbíny považovány za „nevhodné“. 

27      Společnosti Azienda Agro-Zootecnica Franchini a Eolica di Altamura podaly 
k Tribunale amministrativo regionale per la Puglia žalobu proti zamítavým 
rozhodnutím a relevantním předpisům Regione Puglia. 

28      Rozhodnutím ze dne 17. září 2008 tento soud uvedené žalobě vyhověl a v důsledku 
toho zrušil uvedené předpisy, kterými Regione Puglia stanovil úplný zákaz výstavby 
větrných turbín v LVS a ZCHO, stanovených podle směrnic o stanovištích a ochraně 
ptáků. 

29      Avšak v průběhu řízení, které bylo ukončeno uvedeným rozhodnutím, přijal Regione 
Puglia regionální nařízení č. 15 ze dne 18. července 2008, které rovněž upravovalo 
ochranná opatření ve smyslu uvedených směrnic a dekretu č. 357. 

30      V původním řízení probíhajícím před předkládajícím soudem se tak společnosti 
Azienda Agro-Zootecnica Franchini a Eolica Altamura domáhají zrušení čl. 5 odst. 1 
písm. n) a čl. 5 odst. 4 a odst. 4a regionálního nařízení č. 15, podle něhož je 
v podstatě zakázána výstavba nových větrných turbín ve všech ZCHO, které jsou 
součástí sítě Natura 2000, a to včetně nárazníkové zóny v šíři 500 metrů. Tyto 
společnosti poukazují zejména na porušení zásad stanovených směrnicí 2001/77. 
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31      Regione Puglia navrhuje odmítnout žalobu jako nepřípustnou nebo ji zamítnout jako 
neopodstatněnou. 

32      V průběhu původního řízení nabyl účinnosti regionální zákon č. 31. Ten v čl. 2 odst. 6 
stanoví zákaz výstavby nových větrných turbín, které nejsou určeny pro vlastní 
spotřebu, ve všech lokalitách sítě Natura 2000, tedy rovněž v lokalitách významných 
pro Společenství označených v souladu se směrnicí o stanovištích. 

33      Předkládající soud má za to, že čl. 2 odst. 6 uvedeného regionálního zákona je přímo 
použitelný na projekt větrného parku předložený společnostmi Azienda Agro-
Zootecnica Franchini a Eolica di Altamura. Toto ustanovení se totiž vztahuje na žádost 
o povolení a posouzení slučitelnosti s životním prostředím podanou těmito 
společnostmi ode dne nabytí účinnosti regionálního zákona č. 31 (tedy od 8. listopadu 
2008), bez ohledu na jakékoli konkrétní posouzení vlivu nebo účinku na životní 
prostředí. 

34      Za těchto podmínek se Tribunale amministrativo regionale per la Puglia rozhodl 
přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku: 

„Jsou ustanovení čl. 1 odst. 1226 zákona č. 296 […] ve spojení s ustanovením čl. 5 
odst. 1 nařízení […] ze dne 17. října 2007 a ustanovením čl. 2 odst. 6 [regionálního] 
zákona […] č. 31 […] slučitelná s [unijním] právem, a zejména se zásadami 
vyplývajícími ze směrnic 2001/77[…] a 2009/28[…] a ze směrnic [o ochraně ptáků] 
a [o stanovištích], v rozsahu, v němž zakazují absolutně a bez rozdílu umísťování 
větrných turbín, které nejsou určeny pro vlastní spotřebu, v [LVS] a [ZCHO], které 
jsou součástí [sítě Natura 2000], namísto provedení odpovídajícího posouzení 
důsledků pro životní prostředí, které by analyzovalo vliv každého jednotlivého 
projektu na konkrétní dotčenou lokalitu?“ 

K předběžné otázce 

35      Úvodem je třeba připomenout, že ačkoli Soudní dvůr nemůže v rámci řízení 
o předběžné otázce rozhodovat o slučitelnosti vnitrostátního opatření s unijním 
právem, může nicméně vnitrostátnímu soudu poskytnout veškeré poznatky k výkladu 
unijního práva, které mu umožní posoudit tuto slučitelnost za účelem rozhodnutí ve 
věci, která mu byla předložena (viz zejména rozsudky ze dne 21. září 2000, Borawitz, 
C-124/99, Recueil, s. I-7293, bod 17; ze dne 8. června 2006, WWF Italia a další, 
C-60/05, Sb. rozh. s. I-5083, bod 18, a ze dne 22. května 2008, citiworks, C-439/06, 
Sb. rozh. s. I-3913, bod 21). 

36      Z tohoto hlediska je třeba mít za to, že podstatou otázky předkládajícího soudu 
položené Soudnímu dvoru je, zda směrnice o stanovištích, směrnice o ochraně ptáků 
a směrnice 2001/77 a 2009/28 mají být vykládány v tom smyslu, že brání právní 
úpravě, která zakazuje umísťování větrných turbín, které nejsou určeny pro vlastní 
spotřebu, v lokalitách patřících do sítě Natura 2000, bez jakéhokoli předchozího 
posouzení důsledků projektu pro životní prostředí v konkrétní dotčené lokalitě. 
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K výkladu směrnic o stanovištích a o ochraně ptáků 

37      Za účelem zodpovězení položené otázky je třeba přezkoumat, zda směrnice 
o ochraně ptáků a směrnice o stanovištích, a konkrétně čl. 6 odst. 3 posledně 
uvedené směrnice, brání takové právní úpravě, o jakou se jedná ve věci v původním 
řízení. 

38      Podle společností žalujících v původním řízení je tento typ právní úpravy v rozporu 
se systémem zavedeným směrnicemi o stanovištích a o ochraně ptáků. Poukazují 
v tomto ohledu na to, že režim ochrany zavedený těmito směrnicemi nezakazuje 
v oblastech, jež patří do sítě Natura 2000, veškerou činnost, ale pouze podmiňuje 
povolení uvedených činností provedením předchozího posouzení důsledků pro životní 
prostředí podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. Taková právní úprava, o jakou 
se jedná ve věci v původním řízení, stanovující absolutní zákaz umísťování nových 
větrných turbín v lokalitách, které jsou součástí uvedené sítě, bez jakéhokoli 
předchozího posouzení důsledků plánu nebo projektu pro konkrétní lokalitu, vede 
podle názoru žalobkyň k tomu, že systém stanovený směrnicemi o stanovištích a 
o ochraně ptáků je zbaven veškerého obsahu. 

39      Evropská komise a Regione Puglia s touto argumentací nesouhlasí. Tvrdí, že čl. 6 
odst. 3 směrnice o stanovištích se nepoužije, je-li plán nebo projekt v oblasti, která je 
součástí sítě Natura 2000, zakázán. V této souvislosti poukazují na to, že skutečnost, 
že určité činnosti mohou být v lokalitách, jež patří do uvedené sítě, povoleny, 
neznamená, že k těmto zásahům musí vždy dojít. Komise mimoto připomíná, že 
článek 193 SFEU umožňuje členským státům za určitých podmínek zachovat nebo 
zavést přísnější opatření na ochranu životního prostředí. 

40      Úvodem je třeba poukázat na to, jak uvedli účastníci původního řízení, že režim 
ochrany, který směrnice o stanovištích a o ochraně ptáků přiznávají lokalitám, jež 
patří do sítě Natura 2000, nezakazuje veškerou lidskou činnost v těchto lokalitách, 
ale pouze podmiňuje povolení uvedených činností předchozím posouzením důsledků 
dotčeného projektu pro životní prostředí. Podle čl. 6 odst. 3 první věty směrnice 
o stanovištích – která se v souladu s článkem 7 uvedené směrnice použije na území 
označená podle čl. 4 odst. 1 směrnice o ochraně ptáků nebo obdobně uznaná podle 
čl. 4 odst. 2 této směrnice – jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo 
nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na tuto 
lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo 
projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů 
její ochrany. 

41      Z ustálené judikatury mimoto vyplývá, že spuštění mechanismu ochrany životního 
prostředí podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích vyžaduje, aby existovala 
pravděpodobnost či riziko, že plán nebo projekt bude mít na dotčenou lokalitu 
významný vliv (viz zejména rozsudky ze dne 7. září 2004, Waddenvereniging 
a Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Sb. rozh. s. I-7405, body 40 a 43, a ze 
dne 4. října 2007, Komise v. Itálie, C-179/06, Sb. rozh. s. I-8131, bod 33). 
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42      Zdá se tedy, že unijní zákonodárce měl v úmyslu vytvořit ochranný mechanismus, 
který je spuštěn pouze v případě plánu nebo projektu, které představují riziko pro 
lokalitu, jež patří do sítě Natura 2000. 

43      Právě s ohledem na tyto úvahy je třeba posoudit, zda směrnice o stanovištích 
a směrnice o ochraně ptáků brání takové vnitrostátní a regionální právní úpravě, 
o jakou se jedná ve věci v původním řízení. 

44      Ze spisu předloženého Soudnímu dvoru přitom vyplývá, že tato právní úprava 
zahrnuje zákaz výstavby nových větrných turbín, které nejsou určeny pro vlastní 
spotřebu, v LVP a ZCHO, jež jsou součástí sítě Natura 2000. Tento zákon se vztahuje 
i na nárazníkovou zónu v šíři 200 metrů. 

45      Důsledkem této právní úpravy je automatické zamítnutí jakéhokoli plánu nebo 
projektu, jehož předmětem je nová větrná elektrárna v některé z těchto lokalit, a to 
bez provedení jakéhokoli posouzení důsledků konkrétního plánu nebo projektu na 
životní prostředí v dané lokalitě. 

46      Je tedy nutné konstatovat, že taková právní úprava zakládá přísnější režim ochrany 
lokalit, jež patří do sítě Natura 2000, než je režim zavedený směrnicemi 
o stanovištích a o ochraně ptáků. 

47      Jak uvedl generální advokát v bodě 33 svého stanoviska, za účelem odpovědi 
předkládajícímu soudu je tedy třeba určit, zda a za jakých podmínek unijní právo 
umožňuje členským státům zavést vnitrostátní ochranná opatření, která jsou přísnější 
než opatření stanovená uvedenými směrnicemi. 

48      V tomto ohledu je třeba poukázat na to, že cílem unijní právní úpravy v oblasti 
životního prostředí není úplná harmonizace (viz zejména rozsudky ze dne 22. června 
2000, Fornasar a další, C-318/98, Recueil, s. I-4785, bod 46, a ze dne 14. dubna 
2005, Deponiezweckverband Eiterköpfe, C-6/03, Sb. rozh. s. I-2753, bod 27). 

49      Podle článku 14 směrnice o ochraně ptáků mohou členské státy zavést přísnější 
ochranná opatření, než stanoví tato směrnice. 

50      Směrnice o stanovištích neobsahuje ustanovení odpovídající článku 14 směrnice 
o ochraně ptáků. Avšak vzhledem k tomu, že tato směrnice byla přijata na základě 
článku 192 SFEU, je třeba uvést, že článek 193 SFEU umožňuje členským státům 
přijmout přísnější ochranná opatření. Tento článek podmiňuje uvedená opatření 
pouze tím, aby byla slučitelná s SFEU a oznámena Komisi. Soudní dvůr tak rozhodl, 
že „pokud v rámci politiky Společenství v oblasti životního prostředí sleduje 
vnitrostátní opatření stejné cíle jako směrnice, překročení minimálních požadavků 
zavedených touto směrnicí je upraveno a povoleno článkem 176 ES za jím 
stanovených podmínek“ (viz výše uvedený rozsudek Deponiezweckverband 
Eiterköpfe, bod 58). 

51      Jak ze spisu předloženého Soudnímu dvoru, tak z vyjádření účastníků řízení na 
jednání přitom vyplývá, že hlavním cílem vnitrostátní a regionální právní úpravy 
dotčené ve věci v původním řízení je ochrana oblastí, jež patří do sítě Natura 2000, 
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a zejména ochrana stanovišť volně žijících ptáků před nebezpečími, které pro ně 
mohou větrné turbíny představovat. 

52      Z toho vyplývá, že taková právní úprava, o jakou se jedná ve věci v původním 
řízení, která za účelem ochrany populací volně žijících ptáků, kteří žijí v chráněných 
oblastech, jež patří do sítě Natura 2000, zakazuje absolutně výstavbu nových 
větrných turbín v uvedených oblastech, sleduje stejné cíle jako směrnice 
o stanovištích. V rozsahu, v němž stanoví přísnější režim, než je režim zavedený 
článkem 6 této směrnice, tedy představuje přísnější ochranné opatření ve smyslu 
článku 193 SFEU. 

53      Je pravda, že ze spisu předloženého Soudnímu dvoru nevyplývá, že by italská vláda 
tato opatření podle článku 193 SFEU oznámila Komisi. Je však třeba uvést, že 
uvedený článek sice ukládá členským státům povinnost oznámit Komisi přísnější 
ochranná opatření, která zamýšlejí zachovat nebo zavést, avšak nepodmiňuje 
provedení zamýšlených opatření souhlasem nebo nevznesením námitek ze strany 
Komise. Jak uvedl generální advokát v bodě 38 svého stanoviska, v tomto kontextu 
ani znění, ani účel přezkoumávaného ustanovení neumožňují učinit závěr, že 
nesplnění oznamovací povinnosti, kterou mají členské státy podle článku 193 SFEU, 
samo o sobě způsobuje protiprávnost takto přijatých přísnějších ochranných opatření 
(viz, per analogiam, rozsudky ze dne 13. července 1989, Enichem Base a další, 
380/87, Recueil s. 2491, body 20 až 23; ze dne 23. května 2000, Sydhavnens Sten & 
Grus, C-209/98, Recueil s. I-3743, bod 100, jakož i ze dne 6. června 2002, Sapod 
Audic, C-159/00, Recueil s. I-5031, body 60 až 63). 

54      To však nic nemění na tom, že přísnější ochranná opatření zavedená vnitrostátní 
a regionální právní úpravou dotčenou ve věci v původním řízení musejí rovněž 
dodržovat ostatní ustanovení Smlouvy o FEU. 

55      Žalobkyně v původním řízení v tomto ohledu tvrdí, že cíl rozvoje nových 
a obnovitelných zdrojů energie, jak jej pro unijní politiku stanoví čl. 194 odst. 1 
písm. c) SFEU, by měl mít přednost před cíli ochrany životního prostředí, které sledují 
směrnice o stanovištích a o ochraně ptáků. 

56      V tomto ohledu stačí připomenout, že článek 194 SFEU ve svém odstavci 1 uvádí, že 
unijní politika v oblasti energetiky musí přihlížet k potřebě chránit a zlepšovat životní 
prostředí. 

57      Mimoto takové opatření, o jaké se jedná ve věci v původním řízení, jež zakazuje 
pouze umísťování nových větrných turbín, které nejsou určeny pro vlastní spotřebu, 
v lokalitách, jež patří do sítě Natura 2000, když přitom větrné turbíny určené pro 
vlastní spotřebu o výkonu nejvýše 20 kW mohou být ze zákazu vyňaty, nemůže 
vzhledem ke svému omezenému rozsahu ohrozit cíl Unie rozvíjet nové a obnovitelné 
zdroje energie. 

58      Je proto třeba učinit závěr, že směrnice o ochraně ptáků a směrnice o stanovištích, 
a zejména čl. 6 odst. 3 posledně uvedené směrnice, nebrání přísnějšímu 
vnitrostátním ochrannému opatření, které stanoví absolutní zákaz výstavby větrných 
elektráren, které nejsou určeny pro vlastní spotřebu, v oblastech patřících do sítě 
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Natura 2000 bez jakéhokoli posouzení důsledků konkrétního plánu nebo projektu na 
životní prostředí v dotčené oblasti, jež patří do uvedené sítě. 

K výkladu směrnic 2001/77 a 2009/28 

59      Je třeba přezkoumat, zda směrnice 2001/77 a 2009/28 mají být vykládány v tom 
smyslu, že brání takové právní úpravě, o jakou se jedná ve věci v původním řízení. 

60      V případě směrnice 2001/77 její článek 1 stanoví, že jejím účelem je podporovat 
zvýšení příspěvku obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektřiny na vnitřním trhu 
s elektřinou a vytvořit základnu pro odpovídající budoucí rámec Společenství. 

61      Za tím účelem čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/77 ukládá členským státům povinnost 
vyhodnotit právní a správní rámec s ohledem na správní postupy, zejména 
povolovací řízení, jež platí pro zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů 
energie. Cílem tohoto vyhodnocení je zjednodušení postupů a snížení 
administrativních překážek a ověření toho, že pravidla vztahující se na tyto typy 
zařízení jsou objektivní, průhledná a nediskriminační. 

62      Zdá se, že předkládající soud vyjadřuje pochybnosti o slučitelnosti vnitrostátní 
a regionální právní úpravy dotčené ve věci v původním řízení s uvedenými kritérii. 
Na jednání žalobkyně v původním řízení mimoto uvedly, že taková právní úprava je 
diskriminační vůči větrným elektrárnám ve srovnání s jinými průmyslovými 
činnostmi, které podléhají režimu předchozího posouzení zavedenému článkem 6 
odst. 3 směrnice o stanovištích. 

63      V tomto ohledu je třeba poukázat především na to, že úplný zákaz výstavby nových 
větrných turbín v oblastech patřících do sítě Natura 2000, který vyplývá ze 
zákonného ustanovení, není v rozporu s cíli zjednodušení a snížení administrativních 
překážek a představuje v principu dostatečně průhledný a objektivní postup. 

64      Dále je třeba ohledně diskriminační povahy opatření připomenout, že zákaz 
diskriminace stanovený v čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/77 je pouze specifickým 
výrazem obecné zásady rovného zacházení, která je součástí základních zásad 
unijního práva a zakazuje, aby se srovnatelnými situacemi bylo zacházeno odlišně 
nebo s odlišnými situacemi stejně, není-li takové zacházení objektivně odůvodněno 
(viz zejména rozsudky ze dne 5. října 1994, Německo v. Rada, C-280/93, Recueil 
s. I-4973, bod 67; ze dne 3. května 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Sb. 
rozh. s. I-3633, bod 56, a ze dne 16. prosince 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine 
a další, C-127/07, Sb. rozh. s. I-9895, bod 23). 

65      V projednávané věci totiž předkládajícímu soudu přísluší ověřit, zda rozdíl 
v zacházení s projekty výstavby větrných turbín a projekty týkajícími se jiných 
průmyslových činností navrhovaných v lokalitách, jež patří do sítě Natura 2000, 
může být založen na objektivních rozdílech mezi těmito dvěma typy projektů. 

66      V této souvislosti musí předkládající soud zohlednit specifika větrných elektráren 
související zejména s riziky, která mohou představovat pro ptáky, jako je riziko kolize, 
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rušení a přemístění, bariérový účinek nutící ptáky změnit směr nebo ztráta či 
degradace stanovišť. 

67      Ke směrnici 2009/28 je třeba uvést, že podle jejího čl. 13 odst. 1 „[č]lenské státy 
zajistí, aby vnitrostátní předpisy týkající se postupů schvalování, vydávání osvědčení 
a povolení, které se uplatňují na podniky na výrobu elektřiny, tepla nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie a na související infrastruktury přenosových 
a distribučních sítí […], byly přiměřené a nezbytné“. Členské státy zejména musejí 
přijmout příslušná opatření, aby uvedená pravidla byla „objektivní, transparentní, 
přiměřená, nediskriminovala žadatele a plně zohledňovala specifické aspekty 
jednotlivých technologií pro energii z obnovitelných zdrojů.“ 

68      Jak poznamenala Komise ve svém vyjádření, je pravda, že lhůta k provedení 
směrnice 2009/28, stanovená na 5. prosince 2010, ke dni vydání předkládacího 
rozhodnutí, tedy 23. září 2009, ještě neuplynula. 

69      Jak však již Soudní dvůr rozhodl, vzhledem k tomu, že směrnice 2009/28 již v době 
skutkových okolností v původním řízení vstoupila v platnost, její výklad požadovaný 
předkládajícím soudem musí být považován za užitečný (viz v tomto smyslu rozsudek 
ze dne 23. dubna 2009, VTB-VAB a Galatea, C-261/07 a C-299/07, Sb. rozh. 
s. I-2949, body 29 až 41). 

70      Z judikatury totiž vyplývá, že za předpisy, jež patří do působnosti směrnice, mohou 
být považovány nejen vnitrostátní předpisy, jejichž výslovným účelem je provedení 
této směrnice, ale od data vstupu v platnost uvedené směrnice rovněž vnitrostátní 
předpisy existující před tímto datem, jež mohou zajistit dosažení souladu 
vnitrostátního práva s touto směrnicí (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 7. září 
2006, Cordero Alonso, C-81/05, Sb. rozh. s. I-7569, bod 29). 

71      Z ustálené judikatury dále v každém případě vyplývá, že v době běhu lhůty 
k provedení směrnice se členské státy, kterým je daná směrnice určena, musejí zdržet 
přijímání předpisů, které by mohly vážně ohrozit výsledek stanovený touto směrnicí 
(rozsudky ze dne 18. prosince 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, 
Recueil, s. I-7411, bod 45; ze dne 8. května 2003, ATRAL, C-14/02, Recueil, s. I-4431, 
bod 58, a ze dne 22. listopadu 2005, Mangold, C-144/04, Sb. rozh. s. I-9981, bod 67). 

72      Z těchto důvodů, a na rozdíl od toho, co tvrdí Komise, je třeba odpovědět na tu část 
otázky položené předkládajícím soudem, jež se týká výkladu směrnice 2009/28, 
a zejména s ohledem na zásadu proporcionality, kterou její článek 13 zavedl v případě 
správních řízení o povolení zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 

73      V tomto ohledu je třeba připomenout, že zásada proporcionality, uvedená v článku 
13 směrnice 2009/28, která je součástí obecných zásad unijního práva, vyžaduje, aby 
opatření přijatá členskými státy v této oblasti nepřekračovala meze toho, co je 
přiměřené a nezbytné k dosažení legitimních cílů sledovaných dotčenou právní 
úpravou, čímž se rozumí, že nabízí-li se volba mezi několika přiměřenými opatřeními, 
je třeba zvolit nejméně omezující opatření, a způsobené nevýhody nesmějí být 
nepřiměřené vzhledem ke sledovaným cílům (viz zejména rozsudky ze dne 
13. listopadu 1990, Fedesa a další, C-331/88, Recueil s. I-4023, bod 13, a ze dne 5. 
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října 1994, Crispoltoni a další, C-133/93, C-300/93 a C-362/93, Recueil s. I-4863, 
bod 41). 

74      Přiměřenost dotčeného vnitrostátního opatření musí posoudit předkládající soud. 
Uvedený soud musí zejména zohlednit skutečnost, že právní úprava dotčená ve věci 
v původním řízení se vztahuje pouze na větrné turbíny, a nikoli na ostatní formy 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaická zařízení. Zákaz se 
mimoto vztahuje výlučně na nové větrné elektrárny určené ke komerčním účelům, 
když přitom větrné turbíny určené pro vlastní spotřebu o výkonu nejvýše 20 kW jsou 
z působnosti tohoto zákazu vyloučeny. 

75      Z výše uvedeného vyplývá, že směrnice o stanovištích, směrnice o ochraně ptáků 
a směrnice 2001/77 a 2009/28 musejí být vykládány v tom smyslu, že nebrání 
právní úpravě, která zakazuje umísťování větrných turbín, které nejsou určeny pro 
vlastní spotřebu, v lokalitách patřících do sítě Natura 2000 bez jakéhokoli 
předchozího posouzení důsledků projektu pro životní prostředí v konkrétní dotčené 
oblasti, je-li dodržena zásada zákazu diskriminace a zásada proporcionality. 

K nákladům řízení 

76      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu 
incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je 
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením 
jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se 
nenahrazují. 

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto: 

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, směrnice Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném 
zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES musejí být vykládány v tom smyslu, 
že nebrání právní úpravě, která zakazuje umísťování větrných turbín, které 
nejsou určeny pro vlastní spotřebu, v lokalitách patřících do evropské 
ekologické sítě Natura 2000 bez jakéhokoli předchozího posouzení důsledků 
projektu pro životní prostředí v konkrétní dotčené oblasti, je-li dodržena zásada 
zákazu diskriminace a zásada proporcionality. 
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STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA 
YVESE BOTA 

přednesené dne 18. července 2017(1) 

Věc C-42/17 

Trestní řízení 
proti 

M. A. S., 
M. B. 

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte costituzionale (Ústavní soud, 
Itálie)] 

„Řízení o předběžné otázce – Ochrana finančních zájmů Evropské unie – Článek 
325 SFEU – Trestní řízení týkající se trestných činů v oblasti daně z přidané hodnoty 
(DPH) – Potenciální ohrožení finančních zájmů Unie – Vnitrostátní právní předpisy, 
které stanoví absolutní promlčecí lhůty, které mohou vést k beztrestnosti trestných 
činů – Rozsudek ze dne 8. září 2015, Taricco a další (C-105/14, EU:C:2015:555) – 
Zásady rovnocennosti a efektivity – Nepřípustnost dotčených právních předpisů – 

Povinnost vnitrostátního soudu nepoužít tyto právní předpisy, pokud by ‚ve 
značném množství případů závažných podvodů‘ ohrožujících finanční zájmy Unie 

bránily uložení účinných a odstrašujících sankcí nebo pokud by stanovily delší 
promlčecí lhůty pro případy podvodů ohrožujících finanční zájmy dotyčného 
členského státu než pro případy podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie – 

Okamžité použití této povinnosti na probíhající řízení v souladu se zásadou tempus 
regit actum – Slučitelnost se zásadou zákonnosti trestných činů a trestů – Dosah 
a postavení této zásady v právním řádu dotyčného členského státu – Zahrnutí 
pravidel o promlčení do působnosti uvedené zásady – Hmotněprávní povaha 
uvedených pravidel – Článek 4 odst. 2 SEU – Respektování národní identity 

dotyčného členského státu – Listina základních práv Evropské unie – Články 49 
a 53“ 

I.      Úvod 

1.        V rámci probíhajícího řízení o předběžné otázce se Corte costituzionale (Ústavní 
soud, Itálie) táže Soudního dvora na rozsah, v jakém jsou vnitrostátní soudy povinny 
dostát povinnosti stanovené Soudním dvorem v rozsudku ze dne 8. září 2015, Taricco 
a další(2), která spočívá v nepoužití pravidel obsažených v čl. 160 posledním 
pododstavci a v čl. 161 druhém pododstavci codice penale (trestní zákon, dále jen 
„trestní zákon“) v rámci probíhajících trestních řízení. 

2.        V tomto rozsudku a v návaznosti na rozsudek ze dne 26. února 2013, Åkerberg 
Fransson(3), Soudní dvůr rozhodl, že podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) 
mohou představovat podvody, které ohrožují finanční zájmy Unie. 
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3.        Soudní dvůr uvedl, že vnitrostátní ustanovení stanovená trestním zákonem tím, že 
v případě přerušení promlčení stanoví pravidlo, podle něhož nemůže být promlčecí 
lhůta v žádném případě prodloužena více než o čtvrtinu původní délky, mají 
s ohledem na složitost a délku trestních řízení zahájených ve věci závažných podvodů 
v oblasti DPH za následek faktickou beztrestnosti těchto podvodů, jelikož tyto trestné 
činy budou obecně promlčeny dříve, než bude možné uložit pravomocným soudním 
rozhodnutím trestní sankci stanovenou zákonem. Soudní dvůr rozhodl, že taková 
situace tak porušuje povinnosti uložené členským státům čl. 325 odst. 1 a 2 SFEU. 

4.        Proto, aby byla zajištěna efektivita boje proti podvodům ohrožujícím finanční zájmy 
Unie, vyzval Soudní dvůr vnitrostátní soudy, aby případně tato ustanovení nepoužily. 

5.        V rámci probíhajícího řízení o předběžné otázce Corte costituzionale (Ústavní soud) 
tvrdí, že taková povinnost může porušovat nejvyšší zásadu jeho ústavního pořádku, 
zásadu zákonnosti trestných činů a trestů (nullum crimen, nulla poena sine lege), 
zakotvenou v čl. 25 odst. 2 Costituzione (Ústava, dále jen „italská Ústava“), a tak se 
dotýkat ústavní identity Italské republiky. 

6.        Corte costituzionale (Ústavní soud) zdůrazňuje, že zásada zákonnosti trestných činů 
a trestů, s přihlédnutím k výkladu v italském právním řádu, zaručuje vyšší úroveň 
ochrany, než je úroveň, která vyplývá z výkladu článku 49 Listiny základních práv 
Evropské unie(4), jelikož se vztahuje na stanovení promlčecích lhůt použitelných na 
trestný čin, a tudíž brání tomu, aby vnitrostátní soud použil v probíhajícím řízení delší 
promlčecí lhůtu, než je lhůta stanovená v okamžiku, kdy byl trestný čin spáchán 
(zásada zákazu zpětné účinnosti přísnějšího trestního zákona). 

7.        Corte costituzionale (Ústavní soud) přitom zdůrazňuje, že povinnost stanovená 
Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další ukládá italskému trestnímu soudu, aby 
použil na skutky, které byly spáchány před zveřejněním tohoto rozsudku dne 8. září 
2015 a u kterých nedošlo ještě k promlčení, delší promlčecí lhůty, než jsou lhůty, 
které byly původně stanoveny v okamžiku spáchání těchto činů. Uvádí mimoto, že 
tato povinnost postrádá jakýkoliv přesný právní základ, a kromě toho vychází 
z kritérií, které považuje za vágní. V důsledku toho tato povinnost vede k přiznání 
prostoru pro volné uvážení vnitrostátnímu soudu, který může způsobit riziko svévole 
a který mimoto překračuje meze jeho soudní pravomoci. 

8.        Vzhledem k tomu, že italská Ústava zaručuje vyšší úroveň ochrany základních práv, 
než je úroveň uznaná v unijním právu, Corte costituzionale (Ústavní soud) tvrdí, že 
čl. 4 odst. 2 SEU a článek 53 Listiny umožňují vnitrostátním soudům odmítnout dostát 
povinnosti stanovené Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další. 

9.        Podstatou tří předběžných otázek Corte costituzionale (Ústavní soud) Soudnímu 
dvoru v důsledku toho je, zda článek 325 SFEU, vyložený Soudním dvorem 
v rozsudku Taricco a další, ukládá vnitrostátním soudům, aby nepoužily dotčená 
pravidla o promlčení, i když se zaprvé na tato pravidla v právním řádu dotyčného 
členského státu vztahuje zásada zákonnosti trestných činů a trestů, a tedy trestní 
právo hmotné jako takové, zadruhé tato povinnost postrádá dostatečně přesný 
právní základ a zatřetí je v rozporu s nejvyššími zásadami italského ústavního 
pořádku nebo s nezadatelnými osobními právy uznanými italskou Ústavou. 
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10.      Ve svém předkládacím rozhodnutí Corte costituzionale (Ústavní soud) nepředkládá 
Soudnímu dvoru pouze tyto tři předběžné otázky, ale radí mu rovněž odpověď, kterou 
by bylo vhodné zformulovat proto, aby bylo zabráněno spuštění řízení tzv. 
„protimezí“(5). V tomto ohledu toto předkládací rozhodnutí připomíná předběžnou 
otázku položenou Bundesverfassungsgericht (Spolkový ústavní soud, Německo) 
v rámci věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 16. června 2015, Gauweiler 
a další(6). Corte costituzionale (Ústavní soud) totiž uvádí velmi jasně, že v případě, 
že by Soudní dvůr musel setrvat na svém výkladu článku 325 SFEU v totožném znění, 
jako je znění v rozsudku Taricco a další, mohl by tedy prohlásit vnitrostátní zákon, 
kterým se ratifikuje a provádí Lisabonská smlouva – v rozsahu, v němž ratifikuje 
a provádí článek 325 SFEU – za neslučitelný s nejvyššími zásadami jeho ústavního 
pořádku, čímž by tak zprostil vnitrostátní soudy od jejich povinnosti vyhovět rozsudku 
Taricco a další. 

11.      V tomto stanovisku uvedu důvody, proč se nejedná o zpochybnění samotné zásady 
stanovené Soudním dvorem v tomto rozsudku, podle které je vnitrostátní soud 
povinen případně nepoužít pravidla obsažená v čl. 160 posledním pododstavci 
a v čl. 161 druhém pododstavci trestního zákona proto, aby bylo zajištěno ukládání 
účinných a odstrašujících sankcí za podvody, které ohrožují finanční zájmy Unie. 

12.      Zaprvé vysvětlím, že nadměrně restriktivní výklad pojmu „přerušení promlčení 
a úkonů přerušujících promlčení“, který vyplývá ze spojení dotčených ustanovení tím, 
že zbavuje orgány pověřené stíháním a soudním rozhodováním přiměřené lhůty pro 
ukončení řízení zahájených ve věci podvodů v oblasti DPH, není zjevně dostatečný 
z hlediska požadavku na trestání ohrožení finančních zájmů Unie a nemá odstrašující 
účinek nutný k předcházení páchání nových trestných činů, čímž porušuje 
hmotněprávní stránku, ale rovněž stránku – kterou lze kvalifikovat jako – „procesní“ 
článku 325 SFEU. 

13.      V tomto ohledu vysvětlím, že vzhledem ke znění článku 49 Listiny a judikatuře 
stanovené Evropským soudem pro lidská práva týkající se dosahu zásady zákonnosti 
trestných činů a trestů zakotvené v článku 7 Evropské úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod, podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950(7), nic nebrání 
tomu, aby vnitrostátní soud v rámci plnění závazků, které pro něj vyplývají z unijního 
práva, nepoužil ustanovení stanovená v čl. 160 posledním pododstavci a v čl. 161 
druhém pododstavci trestního zákona na probíhající řízení. 

14.      Za tímto účelem upřesním kritéria, na základě kterých je vnitrostátní soud vázán 
takovou povinností. Stejně jako Corte Costituzionale (Ústavní soud), se kterým 
v tomto ohledu souhlasím, se mi totiž zdá, že za účelem zajištění nezbytné 
předvídatelnosti jak v trestním řízení, tak v trestním právu hmotném, je třeba znění 
rozsudku Taricco a další upřesnit. V tomto ohledu navrhuji nahradit kritérium, které 
stanoví, kritériem, které vychází pouze z povahy trestného činu. 

15.      Konečně uvedu důvody, proč se domnívám, že konstrukce prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva vyžaduje, aby potírání trestných činů, které porušují finanční 
zájmy Unie, šlo v současné době ruku v ruce s harmonizací pravidel o promlčení 
v Unii, a zejména pravidel, která upravují jeho přerušení. 
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16.      Zadruhé a v souvislosti se zásadami stanovenými Soudním dvorem v rozsudku ze 
dne 26. února 2013, Melloni(8), vysvětlím, že článek 53 Listiny podle mého názoru 
neumožňuje soudnímu orgánu členského státu, aby odmítl dostát povinnosti 
stanovené Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další z toho důvodu, že tato 
povinnost nedodržuje vyšší standard ochrany základních práv zaručený Ústavou 
tohoto státu. 

17.      Konečně zatřetí uvedu důvody, proč se domnívám, že se okamžité použití delší 
promlčecí lhůty, které by vyplynulo ze splnění uvedené povinnosti, nemůže dotknout 
národní identity Italské republiky a porušit tak čl. 4 odst. 2 SEU. 

II.    Právní rámec 

A.      Unijní právo 

1.      Smlouva 

18.      Článek 4 odst. 2 SEU stanoví, že Unie ctí národní identitu členských států, která 
spočívá v jejich základních politických a ústavních systémech. Na základě odstavce 3 
tohoto ustanovení podle zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem 
respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv. Členské státy učiní 
veškerá vhodná obecná nebo zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají ze 
Smluv nebo z aktů orgánů Unie. 

19.      V souladu s článkem 325 SFEU Unie a členské státy bojují proti „podvodům a jiným 
protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie“ a poskytují těmto zájmům 
„účinnou ochranu“. 

2.      Listina 

20.      Článek 47 druhý pododstavec Listiny stanoví: 

„Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána 
nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. […]“ 

21.      Článek 49 Listiny, nadepsaný „Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů 
a trestů“, v odstavci 1 stanoví: 

„Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, 
nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž 
nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného 
činu. Pokud poté, co již byl trestný čin spáchán, stanoví zákon mírnější trest, uloží se 
tento mírnější trest.“ 

22.      Podle čl. 52 odst. 3 Listiny: 

„Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným [EÚLP], jsou smysl 
a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva. Toto 
ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo širší ochranu.“ 
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23.      Článek 53 Listiny stanoví: 

„Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských 
práv a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, 
mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny 
členské státy, včetně [EÚLP], a ústavy členských států.“ 

B.      Italské právo 

1.      Italská ústava 

24.      Článek 25 odst. 2 italské ústavy uvádí, že „ukládat tresty lze pouze na základě 
zákona, který nabyl účinnosti před spácháním skutku.“ 

2.      Ustanovení trestního zákona týkající se promlčení trestných činů 

25.      Promlčení představuje jeden z důvodů zániku trestných činů (kapitola I hlavy VI 
knihy I trestního zákona). Jeho právní úprava byla v širokém rozsahu změněna legge 
5 dicembre 2005, no 251 (zákon č. 251, ze dne 5. prosince 2005)(9). 

26.      V souladu s čl. 157 odst. 1 trestního zákona se trestný čin promlčí po uplynutí doby 
odpovídající nejvyšší možné délce trvání trestu stanovené zákonem, přičemž tato 
doba nesmí být kratší než šest let u trestných činů a čtyři roky u přečinů. 

27.      Článek 158 tohoto zákona upravuje počátek běhu promlčecí lhůty takto: 

„V případě dokonaného trestného činu začíná promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy byl daný 
čin spáchán; v případě pokusu o trestný čin ode dne, kdy bylo ukončeno jednání 
pachatele a v případě pokračujícího trestného činu ode dne, kdy bylo ukončeno 
pokračování trestného činu. 

[…]“ 

28.      Podle článku 159 uvedeného zákona, který se týká pravidel o stavení běhu 
promlčecí lhůty: 

„Běh promlčecí lhůty se staví ve všech případech, kdy je zastavení řízení, trestního procesu 
nebo lhůty pro předběžné zadržení ve vazbě stanoveno zvláštním zákonným 
ustanovením, jakož i v následujících případech: 

1)      povolení stíhání; 

2)      postoupení věci jinému soudu; 

3)      zastavení řízení nebo trestního procesu z důvodu překážek na straně účastníků řízení 
nebo advokátů, anebo na žádost obviněného či jeho advokáta. 

[…] 

Promlčecí lhůta začne znovu běžet ode dne, kdy pominul důvod jejího zastavení.“ 
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[…]“ 

29.      Článek 160 téhož zákona, který upravuje přerušení běhu promlčecí lhůty, stanoví: 

„Běh promlčecí lhůty se přerušuje rozsudkem nebo trestním příkazem. 

Běh promlčecí lhůty se přerušuje rovněž usneseními, která se týkají uplatnění osobních 
předběžných opatření, […] [a] usnesením, kterým se nařizuje předběžné jednání […] 

Přerušená promlčecí lhůta začne znovu běžet ode dne přerušení. Pokud je úkonů 
způsobujících přerušení více, promlčecí lhůta začne běžet od posledního z nich; lhůty 
stanovené v článku 157 nemohou být nicméně v žádném případě prodlouženy nad 
rámec lhůt podle čl. 161 druhého pododstavce, s výjimkou trestných činů 
stanovených v čl. 51 odst. 3a a 3c trestního řádu.“ 

30.      Podle článku 161 trestního zákona, který stanoví účinky stavení a přerušení běhu 
promlčecí lhůty: 

„Stavení a přerušení běhu promlčecí lhůty má účinky vůči všem osobám, které spáchaly 
trestný čin. 

S výjimkou stíhání trestných činů podle čl. 51 odst. 3a a 3c codice di procedura penale 
(trestní řád) může přerušení promlčecí doby vést k jejímu prodloužení nanejvýš 
o čtvrtinu její maximální stanovené délky […]“ 

III. Skutečnosti 

A.      Rozsudek Taricco a další 

31.      Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Cuneo (soud v Cuneo, 
Itálie) se týkala výkladu článků 101, 107 a 119 SFEU, jakož i článku 158 směrnice 
2006/112/ES(10) z hlediska takové vnitrostátní právní úpravy týkající se promlčení 
trestných činů, jako byla právní úprava zavedená čl. 160 posledním pododstavcem 
a čl. 161 druhým pododstavcem trestního zákona. 

32.      Tato žádost byla podána v rámci trestního řízení zahájeného proti několika 
jednotlivcům z důvodu, že založili a organizovali spolčení za účelem páchání různých 
trestných činů v oblasti DPH. 

33.      V tomto rozsudku vydaném dne 8. září 2015 Soudní dvůr rozhodl, že taková 
vnitrostátní právní úprava, jaká v době rozhodné z hlediska skutečností v původním 
řízení stanovila, že úkon, který vede k přerušení běhu lhůty a spadá do rámce 
trestních stíhání týkajících se závažných podvodů v oblasti DPH, má za následek 
prodloužení promlčecí lhůty pouze o čtvrtinu její původní délky, může ohrozit splnění 
závazků uložených členským státům článkem 325 odst. 1 a 2 SFEU, pokud by tato 
vnitrostátní právní úprava ve značném množství případů závažných podvodů 
ohrožujících finanční zájmy Unie bránila uložení účinných a odstrašujících sankcí nebo 
pokud by stanovila delší promlčecí lhůty pro případy podvodů ohrožujících finanční 
zájmy dotyčného členského státu než pro případy podvodů ohrožujících finanční 
zájmy Unie. 
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34.      Soudní dvůr totiž konstatoval, že dotčená ustanovení tím, že v případě přerušení 
běhu promlčecí lhůty stanoví pravidlo, podle něhož délka promlčecí doby nemůže být 
v žádném případě prodloužena více než o čtvrtinu své původní délky, mají s ohledem 
na složitost a délku trestních řízení vedoucích k přijetí pravomocného rozsudku za 
následek neutralizaci časového účinku důvodu, který vedl k přerušení běhu promlčecí 
lhůty. Na základě toho Soudní dvůr uvedl, že skutky zakládající trestný čin závažného 
podvodu nebudou ve značném počtu případů potrestány. 

35.      Za účelem zajištění plného účinku čl. 325 odst. 1 a 2 SFEU Soudní dvůr tudíž rozhodl, 
že vnitrostátní soud je povinen podle potřeby upustit od použití ustanovení 
vnitrostátního práva, která by dotyčnému členskému státu mohla bránit v dodržování 
povinností, které mu ukládá toto ustanovení. 

B.      Otázky ústavnosti vznesené Corte di cassazione (Kasační soud, Itálie) a Corte 
d’appello di Milano (Odvolací soud v Miláně, Itálie) ke Corte costituzionale 
(Ústavní soud) 

36.      Corte di cassazione (Kasační soud) a Corte d’appello di Milano (Odvolací soud 
v Miláně), u kterých probíhala řízení týkající se závažných podvodů v oblasti DPH, se 
domnívaly, že nepoužití čl. 160 posledního pododstavce a čl. 161 druhého 
pododstavce trestního zákona na situace před vydáním rozsudku Taricco a další by 
vedlo ke zpřísnění trestného režimu se zpětnou účinností, neslučitelnému se zásadou 
zákonnosti trestných činů a trestů zakotvenou v čl. 25 odst. 2 italské Ústavy. 

37.      Položily proto Corte costituzionale (Ústavní soud) otázku ústavnosti týkající se 
článku 2 legge 2 agosto 2008, no 130 (zákon č. 130/2008, ze dne 2. srpna 2008)(11) 
v rozsahu, v němž dává souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy a s prováděním 
zejména čl. 325 odst. 1 a 2 SFEU, na základě kterého Soudní dvůr stanovil dotčenou 
povinnost(12). 

IV.    Předkládací rozhodnutí 

A.      K dosahu a postavení zásady zákonnosti trestných činů a trestů v italském 
právním řádu 

38.      V předkládacím rozhodnutí Corte costituzionale (Ústavní soud) zaprvé zdůrazňuje, 
že v italském právním řádu zásada zákonnosti trestných činů a trestů brání tomu, aby 
vnitrostátní soud nepoužil ustanovení stanovená v čl. 160 posledním pododstavci 
a v čl. 161 druhém pododstavci trestního zákona v probíhajících řízeních. 

39.      Corte costituzionale (Ústavní soud) totiž uvádí, že na rozdíl od jiných právních 
systémů, ve kterých jsou pravidla o promlčení v trestní oblasti kvalifikována jako 
procesní pravidla(13), představují tato pravidla v italském právním řádu 
hmotněprávní pravidla, která jsou nedílnou součásti zásady zákonnosti trestných činů 
a trestů, a nemohou být tedy předmětem použití se zpětnou účinností na úkor stíhané 
osoby. 

40.      Corte costituzionale (Ústavní soud) uvádí, že čl. 25 odst. 2 italské Ústavy přiznává 
tedy zásadě zákonnosti trestných činů a trestů širší působnost, než je působnost 
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přiznaná prameny unijního práva, neboť není omezena pouze na definici trestného 
činu a trestů za ně, ale vztahuje se na všechny hmotněprávní aspekty týkající se 
trestání, a zejména stanovení pravidel o promlčení použitelných na trestný čin. 
V souladu s touto zásadou musí být trestný čin, trest, který je za něj možné uložit 
a promlčecí lhůta vymezeny tedy v jasném, přesném a závazném znění v zákoně 
platném v okamžiku spáchání činu. Podle předkládajícího soudu tak musí dodržení 
této zásady umožnit komukoliv, aby věděl o trestněprávních důsledcích svého 
jednání a zabránit jakékoliv svévoli v rámci použití zákona. 

41.      V rámci věci v původním řízení přitom Corte costituzionale (Ústavní soud) tvrdí, že 
dotčení jednotlivci nemohli rozumně předvídat s ohledem na normativní rámec platný 
v době spáchání činů, že unijní právo, a zejména článek 325 SFEU uloží 
vnitrostátnímu soudu, aby nepoužil čl. 160 poslední pododstavec a čl. 161 druhý 
pododstavec trestního zákon a tím prodlouží použitelné promlčecí lhůty. V důsledku 
toho je povinnost stanovená Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další v rozporu 
s požadavky stanovenými v článku 7 EÚLP. 

42.      Corte costituzionale (Ústavní soud) mimoto zdůrazňuje, že zásada zákonnosti 
trestných činů a trestů je v čele nezadatelných osobních práv a musí být ve všech 
svých aspektech považována za nejvyšší zásadu italského ústavního pořádku, takže 
má přednost před normami unijního práva, které jsou s ní v rozporu. 

43.      Pokud jde o kvalifikaci pravidel o promlčení v trestní oblasti, Corte costituzionale 
(Ústavní soud) upřesňuje, že tato kvalifikace je věcí nikoliv unijního práva, ale ústavní 
tradice každého z členských států. 

44.      Vzhledem k tomu, že italský právní řád přiznává vyšší standard ochrany základních 
práv, než je standard, který vyplývá z výkladu článku 49 Listiny a z článku 7 EÚLP, 
Corte costituzionale (Ústavní soud) dodává, že článek 53 Listiny tedy opravňuje 
vnitrostátní soud, aby nedostál povinnosti stanovené Soudním dvorem v rozsudku 
Taricco a další. 

45.      Corte costituzionale (Ústavní soud) tedy odlišuje projednávanou věc od věci, ve 
které byl vydán rozsudek ze dne 26. února 2013 Melloni(14), ve které mělo použití 
ústavních ustanovení Španělského království přímý dopad na přednost unijního 
práva, zejména na dosah rámcového rozhodnutí 2009/299/SVV(15) a vedlo 
k narušení jednotnosti a jednoty unijního práva v oblasti založené na vzájemné 
důvěře mezi členskými státy. 

46.      Zadruhé Corte costituzionale (Ústavní soud) tvrdí, že povinnost stanovená Soudním 
dvorem v rozsudku Taricco a další vychází z nepřesných kritérií, která jsou v rozporu 
se zásadou právní jistoty, jelikož vnitrostátní soud není schopen jednoznačně vymezit 
případy, ve kterých lze podvod ohrožující finanční zájmy Unie kvalifikovat jako 
„závažný“, a případy, ve kterých má použití dotčených pravidel o promlčení za 
následek beztrestnost „ve značném množství případů“. Taková kritéria tedy zakládají 
významné riziko svévole. 
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47.      Zatřetí předkládající soud se domnívá, že pravidla stanovená Soudním dvorem 
v rozsudku Taricco a další jsou neslučitelná se zásadami, které upravují oddělení 
mocí. 

48.      V tomto ohledu upřesňuje, že promlčecí lhůty a způsoby jejich stanovení musí být 
vymezeny vnitrostátním zákonodárcem pomocí přesných ustanovení a není tedy 
záležitostí soudních orgánů, aby případ od případu rozhodovaly o jejich obsahu. Corte 
costituzionale (Ústavní soud) se přitom domnívá, že zásady stanovené v rozsudku 
Taricco a další neumožňují omezit prostor pro volné uvážení soudních orgánů, takže 
tyto orgány mohou nepoužít dotčená legislativní ustanovení, pokud by se domnívaly, 
že tato ustanovení brání potírání trestných činů. 

B.      K ústavní identitě Italské republiky 

49.      V rámci předkládacího usnesení Corte costituzionale (Ústavní soud) nakonec tvrdí, 
že čl. 4 odst. 2 SEU umožňuje vnitrostátnímu soudu nedostát povinnosti stanovené 
Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další, jelikož tato povinnost porušuje nejvyšší 
zásadu jeho ústavního pořádku a v důsledku toho se může dotknout národní, 
a zejména ústavní identity Italské republiky. 

50.      Zdůrazňuje, že se nelze domnívat, že unijní právo stejně jako výklad tohoto práva 
přijatý Soudním dvorem ukládají členskému státu, aby se zřekl nejvyšších zásad 
svého ústavního pořádku, které vymezují jeho národní identitu. Vyhovění rozsudku 
Soudního dvora je tak vždy podmíněno slučitelností tohoto rozsudku s ústavním 
pořádkem dotyčného členského státu, kterou musí posoudit vnitrostátní orgány 
a v Itálii Corte costituzionale (Ústavní soud). 

V.      Předběžné otázky 

51.      S přihlédnutím k těmto úvahám se Corte costituzionale (Ústavní soud) rozhodl 
přerušit řízení o otázce ústavnosti článku 2 zákona č. 130 ze dne 2. srpna 2008, 
kterým se ratifikuje a provádí Lisabonská smlouva, a položit Soudnímu dvoru 
následující předběžné otázky: 

„1)      Je třeba čl. 325 odst. 1 a 2 SFEU vykládat v tom smyslu, že trestním soudům ukládá 
povinnost nepoužít vnitrostátní právní předpisy o promlčení, které ve značném počtu 
případů brání potírání závažných podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie, nebo 
které stanoví kratší promlčecí lhůtu pro podvody ohrožující finanční zájmy Unie, než 
jsou promlčecí lhůty stanovené pro podvody ohrožující finanční zájmy státu, 
i v případě, že toto nepoužití nemá dostatečně přesný právní základ? 

2)      Je třeba čl. 325 odst. 1 a 2 SFEU vykládat v tom smyslu, že trestním soudům ukládá 
povinnost nepoužít vnitrostátní právní předpisy o promlčení, které ve značném počtu 
případů brání potírání závažných podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie nebo 
které stanoví kratší promlčecí lhůtu pro podvody ohrožující finanční zájmy Unie, než 
jsou promlčecí lhůty stanovené pro podvody ohrožující finanční zájmy státu, 
i v případě, že promlčení je v právním řádu členského státu součástí trestního práva 
hmotného a podléhá zásadě zákonnosti? 
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3)      Je třeba rozsudek [Taricco a další] vykládat v tom smyslu, že trestním soudům ukládá 
povinnost nepoužít vnitrostátní právní předpisy o promlčení, které ve značném počtu 
případů brání potírání závažných podvodů ohrožujících finanční zájmy Evropské unie, 
nebo které stanoví kratší promlčecí lhůtu pro podvody ohrožující finanční zájmy 
Evropské unie, než jsou promlčecí lhůty stanovené pro podvody ohrožující finanční 
zájmy státu, i v případě, že je toto nepoužití v rozporu s nejvyššími zásadami 
ústavního pořádku členského státu nebo s nezadatelnými osobními právy uznanými 
ústavou daného členského státu?“ 

VI.    Úvodní poznámky 

52.      Před zahájením přezkumu otázek položených Corte costituzionale (Ústavní soud) se 
mi zdá vhodné učinit několik úvodních poznámek, které se týkají nejprve kontextu, 
ve kterém byl rozsudek Taricco a další vydán, a poté přístupu, který byl přijat 
účastníky řízení a Komisí na jednání. 

53.      Zaprvé bych rád uvedl, že dopad pravidel o promlčení stanovených v italském 
trestním zákoně na efektivitu soudních stíhání bez ohledu, zda jsou zahájena 
z důvodu trestného činu nebo přečinu spáchaného osobou nebo zda jsou součástí 
hospodářské a finanční trestné činnosti, není novou otázkou. Byl již předmětem řady 
zpráv a doporučení určených Itálii, ve kterých byla zejména kritizována pravidla 
a způsoby stanovení použitelná na promlčení, a zejména restriktivní výklad 
ustanovení o přerušení běhu promlčecí lhůty a existenci absolutní promlčecí lhůty, 
kterou nelze ani přerušit, ani stavit. 

54.      Obtíže zdůrazněné Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další ohledně dopadu 
pravidel o promlčení stanovených v čl. 160 posledním pododstavci a v čl. 161 druhém 
pododstavci trestního zákona na efektivitu potírání podvodů v oblasti DPH tedy 
nejsou nové. 

55.      Na národní úrovni nejprve soudní orgány velmi brzy upozornily vnitrostátního 
zákonodárce na skutečnost, že platné promlčecí lhůty neumožňovaly dosáhnout 
pravomocného soudního rozhodnutí ve většině závažných a složitých korupčních 
věcí(16), což vedlo ke zřízení pracovní skupiny (komise ad hoc) pověřené analýzou 
možností existujících ohledně reformy pravidel o promlčení, jejíž práce byly 
zveřejněny dne 23. dubna 2013(17). 

56.      Na úrovni Unie dále Evropská komise věnovala v roce 2014 zvláštní studii 
důsledkům, které má italský režim promlčení na účinný boj proti korupci(18). Uvedla 
tak, že „[p]romlčení představuje odjakživa velmi ožehavou otázku [v tomto členském 
státě]“ a zdůraznila, že „[p]romlčecí lhůta použitelná na základě italských právních 
předpisů, spojená s velmi dlouhými soudními řízeními, pravidly a způsoby 
stanovování použitelnými na promlčení, nedostatkem flexibility týkající se důvodů 
stavení a přerušení a existencí absolutní promlčecí lhůty, kterou nelze stavit, ani 
přerušit, vedla a dále povede k ukončení značného počtu věcí“(19). 

57.      V souladu s doporučeními zaslanými Radou Itálii dne 9. července 2013(20) Komise 
tedy tento členský stát vyzvala, aby změnil existující pravidla, která upravují 
promlčecí lhůty tak, aby byl posílen právní rámec pro potírání korupce. 
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58.      Na úrovni Rady Evropy v současnosti ESLP v rozsudcích Alikaj a další v. Itálie(21), 
jakož i Cestaro v. Itálie(22) rovněž rozhodl, že takový mechanismus promlčení, jako 
je mechanismus stanovený v článcích 157 až 161 trestního zákona, může vyvolat 
účinky opačné od účinků, které vyžaduje ochrana základních práv EÚLP v jejich 
trestní části, neboť tento mechanismus vede k tomu, že závažné trestné činy 
zůstanou nepotrestány. Posoudil proto tento legislativní rámec jako nepřiměřený(23) 
k předcházení a ukládání trestů za porušování práva na život, jakož i mučení 
a nelidského zacházení. 

59.      Tak v rozsudku Cestaro v. Itálie(24), vydaném pouze několik měsíců před rozsudkem 
Taricco a další, byla Itálie odsouzena pro porušení článku 3 EÚLP nikoliv jen v části 
hmotné, ale i v části procesní, když ESLP poukázal na existenci „strukturálního 
problému“, a sice „nepřiměřenost“ pravidel o promlčení stanovených italským 
trestním zákonem pro trestání mučení a pro zajištění dostatečně odstrašujícího 
účinku(25). Poté, co ESLP uvedl, že tato pravidla o promlčení mohou bránit v praxi 
rozhodnutí o odpovědných osobách a jejich potrestání, a to přes všechno úsilí ze 
strany orgánů pověřených stíháním a soudů, posoudil italské trestněprávní předpisy 
použité na tento druh trestného činu jako „nepřiměřené“ ve vztahu k požadavku na 
sankcionování a jako postrádající odstrašující účinek nutný pro předcházení páchání 
dalších podobných trestných činů. ESLP tedy vyzval Itálii, aby zajistila právní nástroje, 
které budou způsobilé přiměřeným způsobem trestat osoby odpovědné za tato 
porušení a zabránit tomu, aby mohly mít prospěch z opatření v rozporu s judikaturou 
Soudu, jelikož použití pravidel o promlčení musí být slučitelné s požadavky EÚLP(26). 

60.      Pokud jde nyní o političtější rovinu, Skupina Států Rady Evropy proti korupci 
(GRECO) mimo jiné uvedla ve svých hodnotících zprávách z prvního (červen 2008), 
druhého (říjen 2008) a třetího (říjen 2011) spojeného hodnotícího cyklu ohledně 
Itálie(27), že i když se teoretická promlčecí lhůta příliš neliší od lhůty jiných smluvních 
států, způsob stanovování promlčecí lhůty a úloha dalších faktorů (jako je složitost 
vyšetřování spojených s korupcí, čas, který může uplynout od okamžiku, kdy byl 
trestný čin spáchán, a okamžikem, kdy byl oznámen orgánům činným v trestním 
řízení, dostupné opravné prostředky, zpoždění a přetížení trestních soudů) značně 
narušují účinnost platného sankčního režimu v Itálii. 

61.      Konečně na mezinárodní úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) rovněž doporučila Itálii v rámci svých hodnocení provádění Úmluvy o boji 
s podplácením(28), aby prodloužila dobu absolutní promlčecí lhůty stanovené 
trestním zákonem tak, aby byla zajištěna účinnost stíhání ve věci nadnárodní korupce 
a splněny tak požadavky stanovené článkem 6 uvedené úmluvy(29). Zdá se, že se 
k tomu Itálie zavázala v rámci návrhu zákona schváleného italským Senátem dne 
15. března 2017(30). 

62.      Tyto skutečnosti se mi zdají důležité pro správné pochopení národního, ale 
i evropského kontextu, jehož součástí je rozsudek Taricco a další. 

63.      Zadruhé s přihlédnutím k diskusi na jednání se mi zdá důležité opravit jednoznačný 
přístup účastníků řízení a Komise a připomenout specifičnost, kterou představuje 
samotná povaha trestního práva. 
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64.      Trestní právo je totiž sankčním právem, které je spojeno se samotným pojmem 
„veřejný pořádek“, v projednávané věci „veřejný pořádek Unie“. Toto právo tedy 
musí zajišťovat rovnováhu mezi dodržováním veřejného pořádku, rovností občanů 
před zákonem, když jej poruší a zárukou procesních práv stíhaných osob. V žádném 
případě přitom nesmí vést dovolávání se těchto záruk některou se stíhajících nebo 
stíhaných osob k subjektivnímu právu trestat svévolně nebo uniknout běžnému 
a vyváženému následku spáchaných trestných činů. 

VII. Analýza 

65.      V rámci svých prvních dvou otázek Corte costituzionale (Ústavní soud) zpochybňuje 
slučitelnost zásad a kritérií stanovených Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další 
se zásadou zákonnosti trestných činů a trestů. V italském právním řádu tato zásada 
vyžaduje, aby promlčecí lhůta byla určena přesně v ustanovení platném v okamžiku 
spáchání skutků, a nesmí být v žádném případě použita se zpětnou účinností, pokud 
je nepříznivá pro stíhanou osobu. 

66.      Italská Ústava tedy zajišťuje každému jednotlivci právo vědět před spácháním 
trestuhodného skutku, zda je tento skutek trestným činem, o trestu za něj 
a použitelné promlčecí lhůtě, přičemž žádnou z těchto skutečností nelze na úkor 
dotyčné osoby následně změnit. 

67.      Uložením povinnosti vnitrostátnímu soudu, aby nepoužil ustanovení stanovená 
v čl. 160 posledním pododstavci a v čl. 161 druhém pododstavci trestního zákona 
v probíhajících řízeních, a prodloužením tak použitelné promlčecí lhůty však Corte 
costituzionale (Ústavní soud) tvrdí, že povinnost stanovená Soudním dvorem 
v rozsudku Taricco a další je v rozporu s touto zásadou. 

68.      Na podporu svého přístupu Corte costituzionale (Ústavní soud) zdůrazňuje, že 
dotčená ustanovení byla přijata ve snaze zajistit jednak dodržování přiměřené délky 
řízení a jednak práva stíhané osoby. V tomto ohledu je třeba připustit, že rozsudek 
Taricco a další sám o sobě neumožňuje odpovědět na výtky vyjádřené předkládajícím 
soudem. 

69.      Přesto by bylo nespravedlivé nadměrně kritizovat Soudní dvůr, že tak neučinil, 
jelikož ani Tribunale di Cuneo (soud v Cuneo), který je autorem první žádosti 
o rozhodnutí o předběžné otázce, ani italská vláda v rámci svých písemných a ústních 
vyjádření předložených v rámci věci, ve které byl vydán rozsudek Taricco a další, 
neevokovaly zvláštnosti spojené s povahou a pravidly upravujícími režim promlčení 
v italském právním řádu, které byly přesto v jádru řízení o předběžné otázce a na 
které poukazuje nyní Corte costituzionale (Ústavní soud). 

70.      V návaznosti na tuto doplňující žádost italských soudů tedy navrhnu Soudnímu 
dvoru, aby doplnil svou první odpověď. 

71.      Nejde totiž o zpochybnění samotné zásady stanovené Soudním dvorem v rozsudku 
Taricco a další, podle které je vnitrostátní soud povinen nepoužít pravidla obsažená 
v čl. 160 posledním pododstavci a v čl. 161 druhém pododstavci trestního zákona, 
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aby zajistil účinné a odstrašující ukládání sankcí za podvody ohrožující finanční zájmy 
Unie, ale spíše o přezkum kritérií, na základě kterých musí být tato povinnost splněna. 

A.      K zásadě stanovené Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další 

72.      Názor, který zastává Corte costituzionale (Ústavní soud), se soustředí na pojmy, 
jejichž prvky, tak jak je vymezuje, narážejí zejména na zásadu efektivity unijního 
práva, a jsou tudíž s tímto právem neslučitelné. 

73.      Před zahájením analýzy položených otázek je tedy třeba velmi přesně určit body, 
které vedou k tomuto výsledku. 

74.      Pokud jde zaprvé o zásadu zákonnosti trestných činů a trestů, rovněž nazývanou 
zásadou kriminální či trestní zákonnosti, představuje jednu ze zásadních zásad 
moderního trestního práva. Tato zásada byla stanovena zejména italským 
kriminologem Cesarem Beccariou, který odkázal ve svém slavném pojednání 
O zločinech a trestech(31) na díla Montesquieua(32). 

75.      Tradičně je přijímáno, že v souladu s touto zásadou trestný čin nelze stíhat a žádný 
trest za něj nelze uložit, pokud nebyly stanoveny a vymezeny zákonem předtím, než 
byly činy spáchány. 

76.      V rámci projednávané věci tato zásada přináší obtíž pouze z toho důvodu, že 
k tomuto vymezení Beccarii italské právní předpisy doplňují, že režim promlčení 
spadá pod tuto zásadu a že pachatel má tedy nabyté právo na to, aby všechna stíhání 
byla vedena podle režimu takových pravidel o promlčení, která existovala v době, 
kdy se dopustil trestného činu. 

77.      Pokud jde zadruhé o promlčení, není to jeho samotný princip, ale jeho režim, který 
je zde neslučitelný s unijním právem z důvodu rovněž zvláštností zavedených 
italskými právními předpisy, pokud jde o dva instituty, kterými jsou stavení 
a přerušení běhu promlčecí lhůty. 

78.      S ohledem na přerušení běhu promlčecí lhůty totiž dotčená ustanovení omezují 
případy, ve kterých lze běh promlčecí lhůty přerušit, když je vyhrazují na málo četné 
a případně pozdně učiněné procesní úkony, které mají navíc omezené účinky. Když 
dojde k úkonu, který přerušuje běh promlčecí lhůty, nemá to za následek, že začne 
běžet nová lhůta, totožná s původní lhůtou, ale pouze se prodlouží původně 
stanovená lhůta jen o čtvrtinu její původní délky, přičemž toto prodloužení promlčecí 
lhůty mimoto nemůže být předmětem ani nového stavení, ani nového přerušení 
a může k němu tedy dojít pouze jednou během řízení. 

79.      Spojení ustanovení stanovených v čl. 160 posledním pododstavci a v čl. 161 druhém 
pododstavci italského trestního zákona tedy vede ke stanovení absolutní meze pro 
použitelnou promlčecí lhůtu. Tato lhůta se tedy stává nedotknutelnou a v tomto 
ohledu pevně stanovenou lhůtou, tradičně vymezenou jako lhůtou pro konání, kterou 
stanoví zákon, a jejíž běh tedy na rozdíl od promlčení nelze stavit, ani přerušit(33). 
Tento pojem je však neslučitelný se samotným pojmem promlčení, přičemž autoři 
ostatně tyto pojmy staví proti sobě. 
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80.      Vůči přístupu zastávanému Corte costituzionale (Ústavní soud), který se na jeho 
podporu dovolává jednak snahy zaručit přiměřenou délku řízení a jednak záruky práv 
sledované osoby, rozsudek Taricco a další neobsahuje, jak bylo uvedeno, všechny 
skutečnosti, které by jej umožnily překonat. 

81.      Ve skutečnosti je třeba si položit otázkou ohledně zdroje neslučitelnosti existující 
mezi režimem promlčení stanoveným v čl. 160 posledním pododstavci a v čl. 161 
druhém pododstavci italského trestního zákona a požadavkem na dodržování 
efektivity unijního práva. 

82.      Právo je efektivní pouze tehdy, pokud je jeho porušení trestáno. 

83.      Pokud za účelem zajištění jeho ochrany unijní právo ukládá, aby jakékoliv porušení 
bylo potrestáno, jakýkoliv systém, který jej má provádět, ale který ve skutečnosti 
vede k nepotrestání nebo ke zjevnému nebo velkému riziku beztrestnosti, je již 
pojmově v rozporu se zásadou přednosti unijního práva a se zásadou efektivity, na 
které spočívá zejména článek 325 SFEU. 

84.      Je tomu tak v projednávané věci? 

85.      Má odpověď je kladná a vychází ze zjištění, která spočívají zejména v samotné 
povaze trestných činů spáchaných proti finančním zájmům Unie, a zejména v jejich 
již pojmově nadnárodní povaze. 

86.      Vyšetřování vedená v rámci této hospodářské a finanční trestné činnosti musí 
umožnit prokázat důležitost podvodu ohledně jeho délky trvání, jeho rozměrů a zisku, 
ke kterému vedl. Jako příklad lze vzít přitom lhůty, které si vyžaduje vyšetřování 
týkající se kotoučového podvodu s DPH(34), do kterého jsou zapojené fiktivní 
společnosti rozdělené na území několika členských států, který zahrnuje 
spolupachatele a účastníky různých státních příslušností, a který vyžaduje technická 
vyšetřování, mnoho výslechů a konfrontací, jakož i značnou účetní a finanční 
odbornost a použití opatření mezinárodní soudní a policejní spolupráce. V průběhu 
soudního řízení musí soudní orgány provést složité trestní řízení za účelem prokázání 
individuálních odpovědností každé ze stíhaných osob při dodržení záruk 
spravedlivého procesu a musí rovněž čelit obranné strategii přijaté advokáty 
a ostatními specializovanými odborníky, která spočívá v protahování řízení až do jeho 
promlčení. 

87.      Ve věcech této povahy se tedy nejzazší termín pro vyšetřování a soudní řízení jeví 
jako všeobecně nedostatečný a různé zprávy vydané na vnitrostátní a mezinárodní 
úrovni skutečně prokazují systematickou povahu zjištěné nemohoucnosti. Riziko 
beztrestnosti zde není přičítáno průtahům, úslužnosti nebo nedbalosti soudních 
orgánů, ale nepřiměřenosti legislativního rámce pro trestání podvodů v oblasti DPH 
jelikož vnitrostátní zákonodárce zavedl nepřiměřenou lhůtu pro rozhodnutí, neboť je 
příliš krátká a nedotknutelná, a tím neumožňuje vnitrostátnímu soudu i přes veškeré 
úsilí, které vynaloží, uložit za spáchané činy obvyklý trest, který vyžadují. 



 
 

196 
 

88.      Rozumím, že jednou ze snah vnitrostátního zákonodárce při novelizaci režimu 
promlčení zákonem ex-Cirielli bylo bojovat proti procesním prodlením často 
zjištěným ESLP, a zaručit v zájmu stíhaných osob přiměřenou délku trvání řízení. 

89.      Paradoxně však tato změna vyvolaná přáním zajistit rychlost soudních řízení 
představuje porušení samotného pojmu přiměřené lhůty a v konečném důsledku 
překážku řádnému výkonu spravedlnosti(35). 

90.      V rámci čl. 6 odst. 1 EÚLP totiž ESLP definuje přiměřenou lhůtu tak, že ukládá, aby 
lhůta pro rozhodnutí byla přiměřená objektivní složitosti věci, významu sporu, jakož 
i postoji účastníků řízení a příslušných orgánů(36). 

91.      Je přitom třeba konstatovat, že již pojmově je pevná promlčecí lhůta jasným 
protikladem této zásady. 

92.      Právo na přiměřenou lhůtu není právo na beztrestnost a nesmí bránit účinnému 
trestání pachatele trestných činů. 

93.      Pevně stanovená lhůta však může vést k tomuto zvrhlému účinku. 

94.      V tomto ohledu se domnívám, že je vhodné upozornit na znění návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům 
poškozujícím finanční zájmy Unie(37), který zahrnuje do své působnosti trestný čin 
závažného podvodu v oblasti DPH. Zatímco úmluva PIF se nezabývala promlčecími 
lhůtami, článek 12 tohoto návrhu směrnice zavádí nový soubor závazných 
a podrobných pravidel o režimu promlčení použitelném na trestné činy, které ohrožují 
rozpočet Unie. Členské státy jsou tak povinny stanovit promlčecí lhůtu. 

95.      Jestliže sice přitom uvedený návrh stanoví prodloužené promlčecí lhůty tak, aby 
bylo umožněno orgánům činným v trestním řízení zasáhnout po dostatečně dlouhou 
dobu proto, aby bojovaly proti těmto trestným činům účinným způsobem, stanoví 
rovněž nejzazší a absolutní lhůtu pro rozhodnutí. 

96.      Je třeba tudíž projevit neporozumění s tím, že je v tomto návrhu zakotven systém 
promlčení, který kopíruje procesní režim dotčený v projednávané věci, jehož účinky 
jsou totožné s těmi generovanými čl. 160 posledním pododstavcem a čl. 161 druhým 
pododstavcem trestního zákona ve vzájemném spojení a který se mi zdá bude 
předmětem stejných výtek, neboť ve skutečnosti přináší stejná nebezpečí. 

97.      Tento druh ustanovení totiž vede ve skutečnosti k přenesení odpovědnosti za 
nerozhodnutí ve věcech na soudní orgány. To znamená zapomenout, že účinnost 
řízení závisí na prostředcích daných k dispozici soudům a že neposkytnout jim je bude 
vždy znamenat možnost uniknout povinnostem vyplývajícím z unijního práva. 
Rizikem tedy je, že věci považované za nejzávaznější a nejsložitější povedou ke 
„krátkým procesům“, které nezajistí účinné a odstrašující trestání trestného činu 
a neumožní zejména v dostatečné lhůtě odhalit jejich autory. S nejlepšími úmysly na 
světě tak bude existovat riziko, že bude usnadněno praní peněz nebo financování 
protiprávních činností, které jsou obzvláště zraňující pro Unii a její občany, jejichž 
zájmy budou v konečném výsledku porušeny. 
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98.      Jestliže se tedy zdá zcela legitimní stanovit lhůtu, která počíná plynout v den 
spáchání trestného činu a po jejímž uplynutí už nelze zahájit žádné stíhání, pokud 
nebylo žádné vyšetřování provedeno v tomto smyslu před jejím uplynutím, zdá se 
naopak absolutně nutné, aby pokud bylo trestní řízení jednou zahájeno, mohlo být 
dokončeno, každý úkon trestního stíhání přerušoval promlčení, a díky němu začala 
plynout nová lhůta v plném rozsahu, přičemž jediným omezením a možným odkazem 
musí být dodržení zásady přiměřené lhůty, vymezené ESLP. 

99.      Tento odkaz na zásadu přiměřené lhůty je podle mého názoru požadavkem pro 
všechny členské státy. 

100. V rámci ochrany finančních zájmů Unie totiž tyto členské státy provádí unijní právo, 
a jsou tedy vázány ustanoveními Listiny. Podle článku 47 Listiny a čl. 6 odst. 1 EÚLP 
obsahujících ustanovení o totožném znění týkající se zásady přiměřené délky trvání 
řízení jsou přitom členské státy vázány definicí danou ESLP, která byla znovu 
připomenuta v nedávné době. 

101. Domnívám se tudíž, že by Soudní dvůr měl rozhodnout, že pojem „přerušení 
promlčení“ představuje autonomní pojem unijního práva a vymezit jej v tom smyslu, 
že každý úkon stíhání, jakož i jakýkoliv úkon, který s ním nutně souvisí, přerušuje běh 
promlčecí lhůty, takže tímto úkonem začíná plynout nová lhůta, totožná se lhůtou 
původní, a již uplynutá promlčecí lhůta se nebere v potaz. 

102. Pouze tento druh definice umožní zajistit stíhání trestných činů této povahy. 

103. I když vyjednávání týkající se přijetí návrhu směrnice PIF a zřízení úřadu evropského 
veřejného žalobce směřují ke stanovení společné definice podvodu a úrovně 
použitelných sankcí, taková harmonizace nemůže vést k uspokojivým výsledkům, 
pokud nebude doprovázena a podpořena účinnými opatřeními v oblasti vyšetřování 
a stíhání, a zejména jednotným režimem promlčení v celé Unii. 

104. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by zřízení úřadu evropského veřejného žalobce(38) 
ve skutečnosti od počátku nepovedené a s ním i řádné fungování prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva. 

105. Jak totiž připustit v rámci jednotného prostoru, který má být prostorem svobody, 
bezpečnosti a práva, aby stejný trestný čin porušující finanční zájmy Unie byl 
promlčen v jednom členském státě, kdežto v sousedním státě může vést 
k pravomocnému odsouzení? 

106. Protože k takové situaci již došlo, je tedy zásadní provést harmonizaci pravidel 
o promlčení proto, aby byla zaručena ochrana finančních zájmů Unie, která musí být 
rovnocenná a jednotná ve všech členských státech, a zabráněno tak, aby pachatelé 
byli v podstatě beztrestní a využívali trestněprávních předpisů nejvýhodnějších pro 
jejich zájmy, což by vytvořilo riziko „forum shopping“(39). 

107. Ostatně již několik let Komise neustále poukazuje na nedostatky stávajícího systému, 
který se vyznačuje velmi rozdrobeným právním rámcem, způsobeným rozmanitostí 
tradic a právních systémů, ratifikací nebo neratifikací úmluvy PIF(40) a politickými 
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prioritami přijatými v trestní oblasti členskými státy(41). Vzhledem k mobilitě 
pachatelů a výnosům z protiprávního jednání poškozujícího finanční zájmy Unie, 
jakož i z toho vyplývající složitosti přeshraničních vyšetřování Komise v současné 
době považuje za nedostatečné vnitrostátní promlčecí lhůty použitelné v této 
oblasti(42). 

108. S přihlédnutím k těmto skutečnostem a ve spojitosti se zásadou stanovenou Soudním 
dvorem v rozsudku Taricco a další se domnívám, že čl. 325 odst. 1 a 2 SFEU musí být 
vykládán v tom smyslu, že ukládá vnitrostátnímu soudu jako soudu obecného 
unijního práva, aby nepoužil absolutní promlčecí lhůtu vyplývající z ustanovení 
stanovených v čl. 160 posledním pododstavci, ve spojení s ustanoveními čl. 161 
druhého pododstavce trestního zákona, pokud taková právní úprava brání uložení 
účinných a odstrašujících sankcí v případě závažného podvodu ohrožujícího finanční 
zájmy Unie nebo stanoví delší promlčecí lhůty pro případy závažného podvodu 
ohrožujícího finanční zájmy dotyčného členského státu, než pro případy podvodů, 
které ohrožují finanční zájmy Unie. 

109. Domnívám se rovněž, že pojem „přerušení promlčení“ musí být považován za 
autonomní pojem unijního práva a vymezen v tom smyslu, že každý úkon stíhání, 
jakož i jakýkoliv úkon, který s ním nutně souvisí, přerušuje běh promlčecí lhůty, takže 
tímto úkonem začíná plynout nová lhůta, totožná se lhůtou původní, a již uplynutá 
promlčecí lhůta se nebere v potaz. 

B.      K podmínkám, za kterých jsou vnitrostátní soudy povinny nepoužít ustanovení 
čl. 160 posledního pododstavce, ve spojení s ustanoveními čl. 161 druhého 
pododstavce trestního zákona 

1.      Použitelná kritéria 

110. Podle zásad stanovených Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další jsou vnitrostátní 
soudy povinny nepoužít ustanovení stanovená v čl. 160 posledním pododstavci 
a v čl. 161 druhém pododstavci trestního zákona, pokud brání „ve značném množství 
případů závažných podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie uložení účinných 
a odstrašujících sankcí“(43). 

111. Kritéria, na základě kterých vnitrostátní soudy mají vlastní ustanovení jejich trestního 
zákona nepoužít, jsou, jak uvádí Corte costituzionale (Ústavní soud) vágní a obecná. 
V případě nedostatku pokynů nebo jakéhokoliv jiného upřesnění v rozsudku Taricco 
a další není totiž samotný vnitrostátní soud schopen vymezit jednoznačně případy, 
ve kterých je třeba ohrožení finančních zájmů Unie kvalifikovat jako „závažné“, 
a případy, ve kterých by použití dotčených pravidel o promlčení mělo za následek 
zabránění „ve značném množství případů uložení účinných a odstrašujících 
sankcí“(44). 

112. V rámci probíhajícího trestního řízení je skutečně konkrétně obtížné požadovat po 
vnitrostátním soudu, aby dostál takovému cíli, jako je cíl boje proti trestným činům 
v oblasti DPH, tím, že by mu bylo uloženo, aby nepoužil hmotněprávní pravidlo jeho 
trestního práva, týkající se promlčení trestných činů a trestů na základě kritéria, 
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které, jak je pravdou, se může jevit jako kritérium, které vnáší do požadovaného 
posouzení znak subjektivnosti. 

113. Kritérium stanovené v rozsudku Taricco a další vychází z existence systematického 
rizika beztrestnosti. 

114. Posouzení systematické povahy může být skutečně citlivou operací pro vnitrostátní 
soud, kterému je předložen spor, jelikož z vnějšku se může toto posouzení jevit jako 
zahrnující značnou subjektivnost ze strany tohoto soudu. 

115. Posouzení systematické povahy by sice mohlo vyplývat z použití objektivních kritérií 
nebo celkového posouzení provedeného italským nejvyšším soudem, které by bylo 
závazné pro všechny vnitrostátní soudy. Nicméně z diskusí na jednání nevyplývá, že 
by se takové řešení jevilo jako možné z hlediska vnitrostátních právních předpisů. 
Ostatně Italská republika, u které je třeba zdůraznit zjevně ochotný postoj z hlediska 
nalezení řešení dostatečného z hlediska unijního práva a s tímto právem v souladu, 
nemohla v tomto ohledu poskytnout dostatečné záruky. 

116. Navrhuji tedy, aby tato povinnost vycházela pouze z povahy trestného činu a je věcí 
unijního normotvůrce, aby tuto povahu vymezil. 

117. Konstatuji, že v rámci vyjednávání za účelem přijetí návrhu směrnice PIF unijní 
normotvůrce vymezil pojem „závažné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, 
které zahrnují rovněž podvody v oblasti DPH“, tak, že zahrnuje všechny trestné činy, 
které mají přímou souvislost s územím dvou či více členských států a které způsobují 
škodu o celkové výši překračující prahovou hodnotu deseti milionů eur, přičemž tato 
hodnota může být předmětem revize(45). 

2.      K časovým účinkům povinnosti stanovené Soudním dvorem v rozsudku Taricco 
a další 

118. Podle zásad stanovených Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další je vnitrostátní 
soud povinen případně nepoužít ustanovení čl. 160 posledního pododstavce, ve 
spojení s ustanoveními čl. 161 druhého pododstavce trestního zákona v rámci 
probíhajících řízení, a to za účelem zajištění účinného potrestání zjištěného podvodu 
v souladu s článkem 325 SFEU. 

119. Jak jsem uvedl, Corte costituzionale (Ústavní soud) se domnívá, že vnitrostátní soud 
nemůže dostát této povinnosti vzhledem k postavení a dosahu zásady zákonnosti 
trestných činů a trestů v italském právním řádu. 

120. V tomto ohledu Corte costituzionale (Ústavní soud) tvrdí, že článek 53 Listiny 
opravňuje Itálii, aby uplatnila svůj vlastní standard ochrany základních práv, jelikož 
je vyšší než ten, který vyplývá z výkladu článku 49 Listiny, a umožňuje tudíž 
vnitrostátnímu soudu, aby odmítl dostát povinnosti stanovené Soudním dvorem. 

121. Corte costituzionale (Ústavní soud) odkazuje mimoto na čl. 4 odst. 2 SEU za účelem 
tvrzení, že unijní právo nemůže takové provedení ukládat, neboť by byla 
zpochybněna národní a zejména ústavní identita Itálie. 
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122. Nesouhlasím s výkladem navrženým Corte costituzionale (Ústavní soud). 

a)      Dosah zásady zákonnosti trestných činů a trestů v unijním právu 

123. Zaprvé je nesporné, že trestání ohrožení finančních zájmů Unie spadá do působnosti 
unijního práva a že vnitrostátní soud je povinen zajistit efektivitu tohoto práva, 
a obzvláště práva primárního. 

124. V rámci unijního práva je zásada zákonnosti trestných činů a trestů zakotvena 
v článku 49 Listiny. V souladu s čl. 51 odst. 1 Listiny je tento článek určen členským 
státům, pokud uplatňují právo Unie, jako je tomu v projednávané věci. 

125. Podle Vysvětlení k Listině(46) čl. 49 odst. 1 (s výjimkou poslední věty) a 2 odpovídá 
článku 7 EÚLP. Na základě čl. 52 odst. 3 Listiny pokud tato listina obsahuje práva 
odpovídající právům zaručeným EÚLP, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako 
ty, které jim přikládá tato úmluva, přičemž toto ustanovení nebrání tomu, aby právo 
Unie poskytovalo širší ochranu. 

126. V bodech 54 až 56 rozsudku Taricco a další Soudní dvůr rozhodl, že zásada zakotvená 
v článku 49 Listiny se vztahuje pouze na vymezení trestných činů, jakož i úroveň za 
ně uložitelných trestů. Jelikož se tato zásada nevztahuje na stanovení promlčecích 
lhůt, v důsledku toho rozhodl, že tato zásada nebrání tomu, aby vnitrostátní soud 
použil na probíhající řízení delší promlčecí lhůtu, než je lhůta stanovená v okamžiku, 
kdy byl trestný čin spáchán. 

127. Toto posouzení je v souladu s judikaturou ESLP týkající se dosahu zásady zákonnosti 
trestných činů a trestů. 

128. Obecné zásady týkající se použití pravidel o promlčení byly shrnuty ESLP v rozsudku 
Coëme a další v. Belgie(47) a v nedávné době znovu potvrzeny v jeho rozhodnutích 
Previti v. Itálie(48) a Borcea v. Rumunsko(49). 

129. Článek 7 EÚLP zakotvuje zásadu zákonnosti trestných činů a trestů: „[z]akazuje-li 
zejména rozšířit působnost existujících trestných činů na skutky, které dříve trestné 
činy nezakládaly, mimoto ukládá nepoužít trestní zákon extenzívně v neprospěch 
obviněného například per analogiam. Z toho vyplývá, že zákon musí jasně vymezit 
trestné činy a tresty, které za ně lze uložit. Tato podmínka je splněna, pokud má 
jednotlivec možnost se z textu příslušného ustanovení, a v případě potřeby 
z výkladu, který k němu podaly soudy, dozvědět, jaká konání a opominutí zakládají 
jeho trestněprávní odpovědnost(50).“ 

130. Podle ESLP „se pravidla o zpětné účinnosti obsažená v článku 7 [EÚLPH] vztahují 
pouze na ustanovení, která vymezují trestné činy a tresty, které lze za ně 
uložit“(51). ESLP se tak domnívá, že je třeba se ujistit, že „v okamžiku, kdy se 
obviněný dopustil skutku, který vedl ke stíhání a případně k odsouzení, existovalo 
legální ustanovení, na základě kterého byl skutek postižitelný a uložený trest 
nepřekročil meze stanovené tímto ustanovením“(52). 
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131. Naopak v rozsudku Cöeme v. Belgie(53) ESLP považoval za přiměřené použití 
zásady tempus regit actum vnitrostátními soudy, pokud jde o procesní zákony, 
v dané věci, o okamžité použití zákonů, které měnily pravidla o promlčení, na 
probíhající řízení. 

132. Podle ESLP okamžité použití zákona, který prodlužuje promlčecí lhůty, neporušuje 
článek 7 EÚLP, „neboť toto ustanovení nelze vykládat tak, že brání prodloužení 
promlčecích lhůt v důsledku okamžitého použití procesního zákona, pokud vytýkané 
skutky nebyly nikdy promlčeny“(54). ESLP tedy kvalifikoval pravidla o promlčení jako 
„procesní zákony“. Uvádí, že pravidla o promlčení nevymezují trestné činy a tresty, 
které za ně lze uložit, a lze je vyložit tak, že stanoví předběžnou podmínku ve vztahu 
k přezkumu věci(55). 

133. V rozhodnutí Previti v. Itálie(56) ESLP tedy kvalifikoval nová pravidla o promlčení 
zavedená zákonem ex-Cirielli jako procesní pravidla. Je třeba připomenout, že 
v rámci věci, ve které byl vydán rozsudek Taricco a další, se jednalo právě o hluboké 
změny provedené tímto zákonem a tyto změny jsou předmětem našeho zájmu i nyní. 

134. Ve věci, ve které bylo vydáno rozhodnutí Previti v. Itálie(57) měl ESLP zejména 
posoudit, zda podmínky, za kterých byly použity nové promlčecí lhůty, byly slučitelné 
s požadavky článku 7 EÚLP. V dané věci si navrhovatel, jehož kasační opravný 
prostředek byl projednáván, stěžoval na to, že nemohl mít prospěch ze zkrácení 
promlčecí lhůty stanovené pro trestný čin korupce, když se tato lhůta zkrátila 
z patnácti na osm let. V souladu s přechodným režimem stanoveným zákonodárcem 
se totiž nová ustanovení výhodnější pro obviněného v oblasti promlčení použila na 
všechna řízení probíhající k datu vstupu zákona v platnost, s výjimkou však těch 
řízení probíhajících u Corte di cassazione (Kasační soud), což de facto vyloučilo, aby 
se vztahovala na navrhovatele. 

135. Otázkou tedy bylo, zda ustanovení, která stanovila promlčecí lhůty, podléhala stejným 
způsobem jako ustanovení, která vymezovala trestné činy a tresty, které za ně bylo 
možné uložit, zvláštním pravidlům v oblasti zpětné účinnosti, které zahrnují zásadu 
zpětné účinnosti mírnějšího trestního zákona. 

136. Za účelem odpovědi na tuto otázku, a tedy posouzení opodstatněnosti výtky 
vycházející z porušení článku 7 EÚLP si tedy ESLP položil otázku, zda zákon ex-Cirielli 
obsahoval ustanovení trestního práva hmotného. 

137. Odpověděl záporně, když kvalifikoval legislativní změny zavedené zákonem ex-Cirielli 
jako „procesní pravidla“. 

138. V návaznosti na svou ustálenou judikaturu ESLP totiž připomněl, že jelikož pravidla 
v oblasti promlčení nevymezují trestné činy a tresty, které lze za ně uložit, lze je 
vykládat tak, že stanoví pouze předběžnou podmínku ve vztahu k přezkumu věci, 
a lze je tedy kvalifikovat jako „procesní zákony“(58). 

139. ESLP tak rozhodl, že na rozdíl od ustanovení, která vymezují trestné činy a tresty, 
které lze za ně uložit(59), článek 7 EÚLP tedy nebrání okamžitému použití zákona, 
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který prodlužuje promlčecí lhůty, na probíhající řízení (tempus regit actum), pokud 
vytýkané skutky nebyly nikdy promlčeny(60) a v případě neexistence svévole(61). 

140. Vzhledem k tomu, že pravidla o promlčení zavedená zákonem ex-Cirielli musela být 
kvalifikována jako „procesní zákony“ a přechodný režim se nezdál jako nepřiměřený 
ani jako svévolný, ESLP rozhodl, že nic v EÚLP nebránilo italskému zákonodárci, aby 
upravil použití těchto ustanovení na probíhající řízení v okamžiku vstupu zákona 
v platnost. 

141. S přihlédnutím k těmto skutečnostem se domnívám, že vzhledem ke znění článku 49 
Listiny a judikatuře stanovené ESLP týkající se dosahu zásady zákonnosti trestných 
činů a trestů zakotvené v článku 7 EÚLP nic nebrání vnitrostátnímu soudu, aby 
v rámci plnění povinností, které pro něj vyplývají z unijního práva, nepoužil 
ustanovení stanovená v čl. 160 posledním pododstavci a v čl. 161 druhém 
pododstavci trestního zákona v probíhajících řízeních. 

142. Corte costituzionale (Ústavní soud) dále tvrdí, že zásady stanovené v rozsudku Taricco 
a další jsou neslučitelné s požadavky uvedenými v článku 7 EÚLP a zejména 
s požadavkem předvídatelnosti, jelikož dotčení jednotlivci nemohli rozumně 
předvídat z hlediska normativního rámce platného v době, kdy došlo k daným 
skutkům, že unijní právo, a zejména článek 325 SFEU uloží soudu, aby nepoužil 
čl. 160 poslední pododstavec a čl. 161 druhý pododstavec trestního zákona(62). 

143. Zdá se však, že dotčení jednotlivci nemohli nevědět, že skutky, které jsou jim nyní 
vytýkány, mohly založit jejich trestní odpovědnost a vést v případě pravomocného 
odsouzení k použití trestu stanoveného zákonem. Tyto skutky byly trestnými činy 
v okamžiku, kdy byly spáchány, a tresty nebudou přísnější, než byly tresty, které se 
použily v okamžiku skutků. Nedomnívám se, že z důvodu dostání této povinnosti 
vnitrostátním soudem dotyčným osobám vznikne větší škoda, než je škoda, které 
byly vystaveny v době, kdy byl trestný čin spáchán. 

b)      K dosahu článku 53 Listiny 

144. Corte costituzionale (Ústavní soud) dále namítá ustanovení článku 53 Listiny vůči 
dostání povinnosti stanovené Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další. 

145. Zamýšlí totiž výklad, podle kterého článek 53 Listiny opravňuje Itálii k tomu, aby 
použila standard ochrany základních práv zaručený její Ústavou, jelikož je vyšší, než 
je standard, který vyplývá z výkladu článku 49 Listiny, a tento standard namítla vůči 
dostání povinnosti stanovené Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další. 

146. Tento výklad by vnitrostátnímu soudu umožnil zprostit se této povinnosti v rozsahu, 
v němž mu ukládá, aby nepoužil dotčená pravidla o promlčení v rámci probíhajících 
řízení. 

147. Otázky, které pokládá Corte costituzionale (Ústavní soud), tedy vedou k dotazu 
ohledně prostoru pro volné uvážení, který mají členské státy při stanovení úrovně 
ochrany základních práv, kterou chtějí zaručit v rámci uplatnění unijního práva. 
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1)      Úvodní poznámky(63) 

148. I když je pravda, že výklad práv chráněných Listinou musí směřovat k vysoké úrovni 
ochrany, jak lze dovodit z čl. 52 odst. 3 Listiny i z vysvětlení k jejímu čl. 52 odst. 4, je 
třeba nicméně upřesnit, že se musí jednat o úroveň ochrany „dostatečnou pro právo 
Unie“, jak to ostatně uvádí toto vysvětlení. 

149. Jedná se zde o připomenutí zásady, kterou se po dlouho dobu řídil výklad základních 
práv v rámci Unie, a sice že ochrana základních práv uvnitř Unie musí být zajištěna 
v rámci její struktury a jejích cílů(64). V tomto ohledu není bezvýznamné, že 
preambule Listiny zmiňuje hlavní cíle Unie, mezi něž patří vytvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva. 

150. Nelze tedy uvažovat pouze v rovině vyšší nebo nižší úrovně ochrany základních práv 
bez zohlednění požadavků spojených s činností Unie a specifickou povahou unijního 
práva. 

151. Základní práva, která je třeba chránit, a úroveň ochrany, která jim musí být 
poskytnuta, odráží rozhodnutí dané společnosti ohledně spravedlivé rovnováhy, 
které má být dosaženo mezi zájmy jedinců a zájmy společenství, ke kterému patří. 
Toto rozhodnutí je úzce spjato s hodnoceními, která jsou vlastní dotyčnému právnímu 
řádu, zejména v závislosti na jeho sociálním, kulturním a historickém kontextu, 
a nelze jej tedy automaticky použít na jiné kontexty. 

152. Vykládat článek 53 Listiny v tom smyslu, že členským státům umožňuje použít 
v oblasti působnosti unijního práva jejich ústavní normu, která zaručuje vyšší úroveň 
ochrany dotčeného základního práva, by tedy znamenalo nezohlednit skutečnost, že 
činnost spočívající v určení úrovně ochrany základních práv, které má být dosaženo, 
úzce závisí na kontextu, v němž je tato činnost uskutečňována. 

153. I když cílem je směřovat k vysoké úrovni ochrany základních práv, ze specifické 
povahy unijního práva vyplývá, že úroveň ochrany plynoucí z výkladu vnitrostátní 
ústavy nelze automaticky přenést na unijní úroveň ani namítat v rámci uplatňování 
unijního práva. 

154. Pokud jde o posouzení úrovně ochrany základních práv, která musí být zaručena 
v unijním právním řádu, je třeba zohlednit specifické zájmy, které podněcují činnost 
Unie. Totéž platí zejména pro nezbytnou jednotnost uplatňování unijního práva 
a požadavků spojených s vytvářením prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Tyto 
specifické zájmy vedou k přizpůsobení úrovně ochrany základních práv v závislosti 
na různých existujících zájmech. 

2)      Posouzení 

155. Ze stejných důvodů, jako byly důvody uvedené Soudním dvorem v rozsudku ze dne 
26. února 2013, Melloni(65), nelze podle mého názoru přijmout výklad článku 53 
Listiny, který navrhuje Corte costituzionale (Ústavní soud). 
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156. Takový výklad porušuje základní vlastnost unijního právního řádu, a sice zásadu 
přednosti unijního práva. Tento výklad totiž umožňuje členskému státu, aby odmítl 
dostát povinnosti stanovené Soudním dvorem, která je naprosto v souladu s Listinou, 
pokud by tato povinnost nerespektovala vyšší standard ochrany základních práv 
zaručený Ústavou tohoto státu. 

157. Soudní dvůr v rozsudku ze dne 26. února 2013, Melloni(66) připomněl, že podle zásady 
přednosti unijního práva nemůže mít skutečnost, že se členský stát dovolává 
ustanovení vnitrostátního práva, i kdyby byla ústavní povahy, vliv na účinek unijního 
práva na území tohoto státu(67). 

158. Pokud akt unijního práva vyžaduje přijetí vnitrostátních prováděcích opatření, 
článek 53 Listiny potvrzuje, že vnitrostátní orgány a soudy mohou uplatnit 
vnitrostátní standardy ochrany základních práv. Nicméně Soudní dvůr upřesnil, že 
toto uplatnění nesmí ohrozit úroveň ochrany stanovenou v Listině, jak ji vykládá 
Soudní dvůr, ani přednost, jednotnost a efektivitu unijního práva(68). 

159. V mém stanovisku vydaném ve věci Melloni(69) jsem odlišil situace, kdy je na unijní 
úrovni vymezena úroveň ochrany, která musí být zaručena základnímu právu v rámci 
provádění činnosti Unie, a situace, kdy tato úroveň ochrany společně vymezena 
nebyla. 

160. V prvním případě jsem tvrdil, že pokud by se členský stát dodatečně dovolával 
zachování své vyšší úrovně ochrany, mělo by to za následek narušení rovnováhy 
dosažené unijním normotvůrcem a tedy ztížení uplatňování unijního práva. Úroveň 
ochrany byla totiž stanovena tak, aby odpovídala cílům činnosti Unie, která je 
dotčena. Je tedy odrazem rovnováhy mezi nutností zajistit účinnost činnosti Unie 
a nutností dostatečně chránit základní práva. 

161. Naopak v druhém případě mají členské státy větší prostor pro volné uvážení proto, 
aby v působnosti unijního práva použily úroveň ochrany základních práv, kterou 
chtějí zaručit v rámci vnitrostátního právního řádu. Zdůraznil jsem nicméně, že tato 
úroveň ochrany musí být tedy v souladu s řádným uplatňováním práva Unie a nesmí 
porušovat jiná základní práva chráněná na základě unijního práva. 

162. V souladu s článkem 325 SFEU vyžaduje ochrana finančních zájmů Unie vnitrostátní 
prováděcí opatření. Tato opatření musí zaručit v souladu se zásadou rovnocennosti 
a efektivity potírání trestných činů ohrožujících tyto zájmy uložením trestních sankcí, 
které musí být účinné a odstrašující. V projednávané věci Soudní dvůr tím, že uložil 
vnitrostátním soudům, aby nepoužily v rámci probíhajících řízení dotčená pravidla 
o promlčení, směřuje k zaručení tohoto cíle při respektování článku 49 Listiny 
a v souladu s dosahem přiznaným zásadě zákonnosti trestných činů a trestů 
v článku 7 EÚLP. 

163. V současnosti sice neexistuje na úrovni Unie společná definice dosahu zásady 
zákonnosti trestných činů a trestů a stupně ochrany, která musí být v tomto rámci 
přiznána stíhané osobě, jedná-li se o použití pravidel o promlčení(70). V důsledku 
toho mají členské státy v zásadě větší prostor pro volné uvážení za účelem použití 
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vyššího standardu ochranu za podmínky nicméně, že tento standard zajišťuje 
přednost a efektivitu unijního práva. 

164. Je přitom třeba učinit tři poznámky. 

165. Zaprvé, i když je skutečností, že pravidla o promlčení nejsou ještě předmětem 
harmonizace, nic to nemění na tom, že zásada přiměřené lhůty uvedená v čl. 47 
odst. 2 Listiny představuje stejně jako předpis, který ji zakotvuje, prototyp 
harmonizované, přímo dovolatelné, normy. 

166. Zadruhé použití standardu ochrany uvedeného v čl. 25 odst. 2 italské Ústavy, které 
namítá Corte costituzionale (Ústavní soud), porušuje přednost unijního práva, jelikož 
umožňuje zabránit povinnosti stanovené Soudním dvorem, která je nejen v souladu 
s Listinou, ale rovněž v souladu s judikaturou ESLP. 

167. Konečně zatřetí toto použití narušuje efektivitu unijního práva, jelikož dotčené trestné 
činy, které ohrožují finanční zájmy Unie, nebudou moci být předmětem 
pravomocného odsouzení vzhledem k absolutní promlčecí lhůtě a zůstanou tedy 
nepotrestány. 

168. Domnívám se tedy, že článek 53 Listiny neumožňuje soudnímu orgánu členského 
státu, aby odmítl dostát povinnosti stanovené Soudním dvorem v rozsudku Taricco 
a další z důvodu, že tato povinnost nerespektuje vyšší standard ochrany základních 
práv zaručených ústavou tohoto státu. 

c)      K dodržení ústavní identity Italské republiky 

169. Třetí otázka, kterou formuluje předkládající soud, se vztahuje k dosahu čl. 4 odst. 2 
SEU. 

170. Corte costituzionale (Ústavní soud) totiž tvrdí, že povinnost stanovená Soudním 
dvorem v rozsudku Taricco a další se může, jelikož porušuje nejvyšší zásadu jeho 
ústavního pořádku, zásadu zákonnosti trestných činů a trestů, dotknout národní, 
a zejména ústavní identity Italské republiky. 

171. Zdůrazňuje, že se nelze domnívat, že unijní právo stejně jako výklad tohoto práva ze 
strany Soudního dvora ukládají členskému státu, aby se vzdal nejvyšších zásad svého 
ústavního pořádku, které vymezují jeho národní identitu. Dostání povinnostem 
vyplývajícím z rozsudku Soudního dvora je vždy podmíněno slučitelností tohoto 
rozsudku s ústavním pořádkem členského státu, která musí být posouzena 
vnitrostátními orgány a v projednávané věci v Itálii Corte costituzionale (Ústavní 
soud). 

172. Postoj, který v projednávané věci Soudnímu dvoru navrhuji zaujmout, nevede 
k popření nutnosti zohlednit národní identitu členských států, k níž ústavní identita 
dozajista patří(71). 
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173. Jsem si totiž vědom toho, že Unie je povinna, jak stanoví čl. 4 odst. 2 SEU, ctít národní 
identitu členských států, „která spočívá v jejich základních politických a ústavních 
systémech“. 

174. Jsem si mimoto vědom toho, že v preambuli Listiny je připomenuto, že Unie musí při 
své činnosti respektovat národní identitu členských států. 

175. Proto může členský stát, který se domnívá, že ustanovení primárního nebo 
sekundárního práva ohrožuje jeho národní identitu, toto ustanovení zpochybnit na 
základě ustanovení stanovených v čl. 4 odst. 2 SEU. 

176. Nedomnívám se však, že by se o tuto situaci jednalo v projednávané věci. 

177. Soudní dvůr se vždy domníval, že se dovolávání se porušení základních práv 
formulovaných Ústavou členského státu nebo zásad národní ústavní struktury 
nemůže dotknout platnosti aktu přijatého unijními orgány nebo jeho účinku na území 
tohoto státu, a to za účelem zachování jednotnosti a účinnosti unijního práva. Podle 
ustálené judikatury lze platnost těchto aktů posuzovat pouze v závislosti na unijním 
právu(72). 

178. Dále nejsem přesvědčen, že by se okamžité použití delší promlčecí lhůty, vyplývající 
z vyhovění povinnosti stanovené Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další, mohlo 
dotknout národní identity Italské republiky. 

179. Nesmí být totiž zaměňováno to, co spadá pod náročné pojetí ochrany základního 
práva, s ohrožením národní identity nebo konkrétně ústavní identity členského státu. 
V projednávané věci se sice jedná o základní právo chráněné italskou Ústavou, jehož 
význam nelze podceňovat, to však neznamená, že by v této věci muselo přicházet 
v úvahu použití čl. 4 odst. 2 SEU. 

180. Mimoto Corte costituzionale (Ústavní soud) neuvádí důvody, proč je třeba přiznat 
postavení „nejvyšší“ zásady ústavního pořádku všem aspektům zásady zákonnosti 
trestných činů a trestů(73), ani důvody, proč by tedy okamžité použití delší promlčecí 
lhůty mohlo zpochybnit ústavní identitu Italské republiky. 

181. Uvádím, že v italské Ústavě jsou zásady kvalifikované jako „základní“ uvedeny 
v článcích 1 až 12 této ústavy, takže zásada zákonnosti trestných činů, a trestů je 
tedy a priori vyloučena. 

182. Je známo, že dosah a postavení, které má zásada v italském ústavním pořádku, může 
být dílem rovněž ústavní judikatury. 

183. Corte costituzionale (Ústavní soud) již přitom rozhodl, že pouze „tvrdé jádro“ základní 
zásady může odůvodnit spuštění řízení tzv. „protimezí“, s vyloučením různých 
institutů, ve kterých se toto právo může konkrétně projevit a formovat v průběhu 
historie a historických požadavků(74). 
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184. V rozsudku z nedávné doby Corte costituzionale (Ústavní soud) tento přístup potvrdil 
a rozhodl, že „nejvyšší“ nebo „základní“ zásady ústavního pořádku jsou ty zásady, 
které tento pořádek určuje a které představují „tvrdé jádro“ italské Ústavy(75). 

185. Kromě toho v bodech 10 a 11 jejího vyjádření předloženého ve věci, ve které byl vydán 
rozsudek ze dne 16. června 2015, Gauweiler a další(76), a zejména jejích vysvětlení 
týkajících se spuštění řízení tzv. „protimezí“ Italská republika upřesnila, že nejvyšší 
nebo základní zásady jejího ústavního pořádku, jejichž porušení aktem unijního práva 
by odůvodnilo spuštění uvedeného řízení(77), odpovídají základním ústavním 
zárukám, jako je demokratická povaha Italské republiky zakotvená v článku 1 Ústavy 
nebo dále zásada rovnosti mezi lidmi uvedená v článku 3 Ústavy, a nezahrnují bez 
ohledu na jejich důležitost procesní záruky. 

186. Vzhledem k těmto skutečnostem tedy nejsem přesvědčen, že by povinnost stanovená 
Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další, která vede k tomu, aby vnitrostátní soud 
okamžitě použil na probíhající řízení delší promlčecí lhůtu, než je lhůta stanovená 
zákonem platným v okamžiku spáchání trestného činu, mohla ohrožovat národní 
identitu Italské republiky. 

187. S přihlédnutím ke všem těmto úvahám se proto domnívám, že čl. 4 odst. 2 SEU 
neumožňuje soudnímu orgánu členského státu, aby odmítl dostát povinnosti 
stanovené Soudním dvorem v rozsudku Taricco a další z toho důvodu, že by se 
okamžité použití delší promlčecí lhůty, než je lhůta stanovená zákonem platným 
v okamžiku spáchání trestného činu, na probíhající řízení mohlo dotknout národní 
identity tohoto státu. 

VIII. Závěry 

188. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby na předběžné 
otázky položené Corte costituzionale (Ústavní soud, Itálie) odpověděl následovně: 

„1)      Článek 325 odst. 1 a 2 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že ukládá 
vnitrostátnímu soudu jako soudu obecného unijního práva, aby nepoužil 
absolutní promlčecí lhůtu vyplývající z ustanovení stanovených v čl. 160 
posledním pododstavci, ve spojení s ustanoveními čl. 161 druhého pododstavce 
codice penale (trestní zákon), pokud taková právní úprava brání uložení 
účinných a odstrašujících sankcí v případě závažného podvodu ohrožujícího 
finanční zájmy Evropské unie nebo stanoví delší promlčecí lhůty pro případy 
závažného podvodu ohrožujícího finanční zájmy dotyčného členského státu než 
pro případy podvodů, které ohrožují finanční zájmy Unie. 

2)      Pojem ‚přerušení promlčení‘ musí být považován za autonomní pojem unijního 
práva a vymezen v tom smyslu, že každý úkon stíhání, jakož i jakýkoliv úkon, 
který je jeho nezbytným pokračováním, přerušuje běh promlčecí lhůty, takže 
tímto úkonem začíná plynout nová lhůta, totožná se lhůtou původní, a již 
uplynutá promlčecí lhůta se nebere v potaz. 

3)      Článek 49 Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládán v tom 
smyslu, že nebrání tomu, aby italské soudní orgány nepoužily v rámci 
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probíhajících řízení ustanovení čl. 160 posledního pododstavce ve spojení 
s ustanoveními čl. 161 druhého pododstavce trestního zákona v souladu 
s povinností stanovenou Soudním dvorem v rozsudku ze dne 8. září 2015, 
Taricco a další (C-105/14, EU:C:2015:555). 

4)      Článek 53 Listiny základních práv neumožňuje soudnímu orgánu členského 
státu, aby odmítl dostát povinnosti stanovené Soudním dvorem v rozsudku ze 
dne 8. září 2015, Taricco a další (C-105/14, EU:C:2015:555) z důvodu, že tato 
povinnost nerespektuje vyšší standard ochrany základních práv zaručených 
ústavou tohoto státu. 

5)      Článek 4 odst. 2 SEU neumožňuje soudnímu orgánu členského státu, aby odmítl 
dostát povinnosti stanovené Soudním dvorem v rozsudku ze dne 8. září 2015, 
Taricco a další (C-105/14, EU:C:2015:555) z toho důvodu, že by se okamžité 
použití delší promlčecí lhůty, než je lhůta stanovená zákonem platným 
v okamžiku spáchání trestného činu, na probíhající řízení mohlo dotknout 
národní identity tohoto státu.“ 

 

 
1      Původní jazyk: francouzština. 

 

2      C-105/14, dále jen „rozsudek Taricco a další“, EU:C:2015:555. 
 

3      C-617/10, EU:C:2013:105. 
 

4      Dále jen „Listina“. 
 

5      Toto řízení vychází z myšlenky, že i když italský právní řád uznává a připouští omezení 
své svrchovanosti unijním právem, stanoví pro něj rovněž meze, aby byly ochráněny 
základní hodnoty, na kterých italský právní řád spočívá. Viz v tomto ohledu upřesnění 
poskytnutá Itálií v rámci vyjádření předložených ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze 
dne 16. června 2015, Gauweiler a daší (C-62/14, EU:C:2015:400), jakož i rozsudek Corte 
costituzionale (Ústavní soud) č. 183/73, na který odkazuje bod 7 tohoto vyjádření: „na 
základě článku 11 Ústavy byl udělen souhlas s omezeními svrchovanosti za jediným účelem 
dosáhnout cílů, které jsou v něm stanoveny […] je tedy třeba vyloučit, aby taková omezení 
[…] mohla v každém případě přiznávat institucím EHS nepřípustnou pravomoc porušit 
základní zásady našeho ústavního pořádku nebo nezadatelná osobní práva. […] [j]e zjevné, 
že pokud by tak scestný výklad měl být proveden u článku 189, záruka soudního přezkumu 
Corte costituzionale [(Ústavní soud)] pokud jde o trvání na tom, aby byla Smlouva 
v souladu s výše uvedenými základními zásadami, by zůstala zajištěna“. 

 

6      C-62/14, EU:C:2015:400. 
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7      Dále jen „ESLP“. 
 

8      C-399/11, EU:C:2013:107. 
 

9      GURI č. 285, ze dne 7. prosince 2005, s. 5, dále jen „zákon ex-Cirielli“. 
 

10      Směrnice Rady ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané 
hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1). 

 

11      GURI č. 185, ze dne 8. srpna 2008, Suppl Ordinario č. 188/L. 
 

12      Některé vnitrostátní soudy nicméně zaujaly odlišné stanovisko: viz rozsudky Corte di 
cassazione (kasační soud), 3. trestní senát, č. 2210/16 ze dne 20. ledna 2016 [ve kterém 
Corte di cassazione (kasační soud) provádí zásady stanovené v rozsudku Taricco a další, 
když rozhodl, že režim promlčení je samotnou svou podstatou režimem procesní povahy, 
a domnívá se, že není nutné položit otázku ústavnosti k Corte costituzionale (Ústavní 
soud)], Corte di cassazione (Kasační soud), 4. trestní senát, ze dne 26. února 2016 
č. 7914/16 [ve kterém Corte di cassazione (Kasační soud) potvrdil tuto povinnost nepoužít 
režim promlčení pouze v případech, kdy řízení není skutečně promlčeno], a, konečně, Corte 
di cassazione (kasační soud), 3. trestní senát, ze dne 24. října 2016 č. 44584/16 [ve kterém 
Corte di cassazione (kasační soud) stanoví použitelná kritéria za účelem nepoužití 
dotčených vnitrostátních ustanovení]. 

 

13      Belgie, Německo a Francie vychází z procesní koncepce pravidel o promlčení. 
V jiných státech, jako je Řecko, Španělsko, Lotyšsko nebo dále Rumunsko nebo Švédsko, 
tato pravidla spadají jako v italském právním řádu do trestního práva hmotného. V Polské 
republice nebo Portugalské republice pravidla o promlčení představují hmotněprávní 
i procesněprávní pravidla. 

 

14      C-399/11, EU:C:2013:107. 
 

15      Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2009, kterým se mění rámcová 
rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 
2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje 
uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním 
jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně (Úř. věst. 2009, L 81, s. 24). 
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16      Viz například primo rendiconto della attività 1° luglio 2010/30 giugno 2011, Procura 
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, zpráva o činnosti 2010–2011, s. 12, 
bod 3.4 (Il problema prescrizione) a s. 16, bod 5.1 (La criminalità economica), dostupná na 
následující internetové adrese: http://www.procura.milano.giustizia.it/files/relazione-25-
luglio-2011.pdf, jakož i Bilancio di responsabilità sociale, 2011–2012, s. 28, dostupná na 
následující internetové adrese: http://www.procura.milano.giustizia.it/files/bilancio-
sociale-procura-12-dic-2012.pdf. 

 

17      Commissione Fiorella – Per lo studio di possibile riforma della prescrizione, dostupná 
na následující internetové adrese: 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=J2kpebY+SYa6GMnDwpBx
PZ+7?facetNode_1= 0_10&facetNode_2= 3_1&facetNode_3= 4_57&contentId=SPS914317
&previsiousPage=mg_1_12. 

 

18      Příloha 12 Zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o boji proti korupci 
v Evropské unie – Itálie ze dne 3. února 2014 [COM(2014) 38 final]. 

 

19      Viz s. 8 a 9 této zprávy. Komise odkazuje zejména na studii Timed Out: Statutes of 
Limitation and Prosecuting Corruption in EU Countries z listopadu 2010, ve které nevládní 
organizace Transparency International přezkoumala dopad promlčecích lhůt v oblasti 
stíhání z důvodu korupce v Evropské unii: jedno řízení z deseti ukončené v letech 2005 až 
2010 z důvodu uplynutí promlčecích lhůt, přičemž průměr jiných členských států je mezi 
0,1 a 2 % (s. 11). 

 

20      Doporučení k národnímu programu reforem Itálie na rok 2013 a stanovisko Rady 
k programu stability Itálie z let 2012 až 2017 (Úř. věst. 2013, C 217, s. 42), viz bod 12 
odůvodnění, jakož i doporučení 2. 

 

21      ESLP, 29. března 2011, CE:ECHR:2011:0329JUD004735708. Viz zejména § 95 a 97, 
jakož i § 108, ve kterém ES LP uvádí, že „vzhledem k požadavku na rychlost a přiměřenou 
řádnou péči, implicitnímu v kontextu dotčených pozitivních povinností [článek 2 EÚLP], 
stačí podotknout, že použití promlčení spadá nepochybně do kategorie těchto 
nepřípustných ‚opatření‘ podle judikatury Soudu [Evropského soudu pro lidská práva], 
neboť má za následek zabránění odsouzení“. 

 

22      ESLP, 7. dubna 2015, CE:ECHR:2015:0407JUD000688411. 
 

23      Viz ESLP, 7. dubna 2015, Cestaro v. Itálie, CE:ECHR:2015:0407JUD000688411, 
§ 225. 

 

24      ESLP, 7. dubna 2015, CE:ECHR:2015:0407JUD000688411. 
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25      Viz § 225, 242 a 245 tohoto rozsudku. 
 

26      Viz § 208 a 246 uvedeného rozsudku. 
 

27      Tyto zprávy jsou dostupné na internetové stránce GRECO 
(http://www.coe.int/fr/web/greco/evaluations) – hodnocení zemí. 

 

28      Viz zejména Itálie: fáze 2, Zpráva o použití úmluvy o boji s podplácením veřejných 
činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a doporučení z roku 1997 o boji 
s podplácením v mezinárodních podnikatelských transakcích ze dne 29. listopadu 2004, 
body 146 a násl., jakož i Itálie: fáze 2, navazující zpráva o provádění doporučení z titulu 
fáze 2, použití úmluvy a revidovaného doporučení z roku 1997 o boji s podplácením 
veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích ze dne 23. března 2007, 
doporučení 7 (b), s. 17, a Zpráva o fázi 3 o provádění úmluvy OECD o boji s podplácením 
Itálií ze dne 16. prosince 2011, bod 94 a násl. (zprávy dostupné na následující internetové 
adrese: http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/italie-
conventiondelocdesurlaluttecontrelacorruption.htm). 

 

29      Toto ustanovení ukládá, aby byla poskytnuta „přiměřená doba na vyšetřování 
a stíhání trestného činu“. 

 

30      Návrh zákona č. 1844, nadepsaný „Modifiche al codice penale in materia di 
prescrizione del reato“, dostupný na internetové stránce italského senátu: 
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45439.htm. 

 

31      1764. 
 

32      Montesquieu, O duchu zákonů (kniha XI kapitola VI O anglické Ústavě), 1748. 
 

33      Viz Cornu G., Vocabulaire juridique, Presses universitaires de France, Paříž, 2011. 
 

34      Ve svém usnesení ze dne 16. května 2017 o výroční zprávě za rok 2015 o ochraně 
finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodu [2016/2097(INI)] Evropský parlament 
uvedl, že kolotočový podvod sám o sobě vedle ke ztrátě na DPH v přibližné výši 50 miliard 
eur v roce 2014. 
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35      Podle ustálené judikatury ESLP připomenuté v rozsudku ze dne 12. října 1992, 
Boddaert v. Belgie (CE:ECHR:1992:1012JUD001291987, § 39), jestliže článek 6 EÚLP 
skutečně ukládá rychlost soudních řízení, toto ustanovení rovněž zakotvuje obecnější 
zásadu řádného výkonu spravedlnosti. Podle ESLP je tedy třeba zajistit spravedlivou 
rovnováhu mezi jednotlivými aspekty tohoto základního požadavku. 

 

36      Podle ESLP je věc velmi složitá, pokud podezření patří mezi trestnou činnost „bílých 
límečků“, a jedná se například o rozsáhlý podvod, který se týká několika společností nebo 
složitých transakcí, jejichž cílem je vyhnout se kontrole vyšetřovacích orgánů a které 
vyžadují značnou účetní a finanční odbornost. Viz například rozsudek ze dne 1. srpna 2000, 
C. P. a další v. Francie, (CE:ECHR:2000:0801JUD003600997, §26 a citovaná judikatura), 
týkající se hospodářské a finanční věci zneužití sociálních statků, zneužití důvěry, 
nepravdivých údajů, nepravdivých údajů v dokladech a podvodů, které se týkaly skupiny 
několika společností a zahrnovaly několik osob. V této věci ESLP rozhodl, že základní 
vlastností věci byla její značná složitost, jelikož se jednalo o rozsáhlý podvod, který 
zahrnoval několik společností, tento druh trestného činu byl spáchán pomocí složitých 
transakcí, jejichž cílem bylo vyhnout se kontrole vyšetřovacích orgánů, předběžný úkol 
soudních orgánů spočíval v objasnění sítě vzájemně propojených společností a v určení 
přesné povahy vztahů mezi nimi z hlediska institucionálního, správního a finančního a bylo 
nutné provést mezinárodní dožádání o právní pomoc, jakož i vynaložit značnou účetní 
a finanční odbornost. 

 

37      Návrh směrnice ze dne 11. července 2012, COM(2012) 363 final, dále jen „návrh 
směrnice PIF“. Tato směrnice má za cíl stanovit minimální pravidla týkající se vymezení 
trestných činů, sankcí a promlčecích lhůt v oblasti boje proti podvodům a ostatním 
protiprávním činnostem, které poškozují finanční zájmy Unie proto, aby bylo účinněji 
přispěno k lepší ochraně proti trestné činnosti, která tyto zájmy ohrožuje. Jejím cílem je tak 
posílit úroveň ochrany zajištěné v současné době úmluvou na základě článku K.3 SEU 
o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, podepsanou v Lucemburku dne 
26. července 1995 (Úř. věst. 1995, C 316, s. 48, dále jen „úmluva PIF“), kterou směrnice 
nahradí v případě členských států, které tuto úmluvu ratifikovaly. 

 

38      Viz návrh nařízení Rady o zřízení úřadu evropského veřejného žalobce ze dne 
17. července 2013 [COM(2013) 534 final], jakož i návrh nařízení ze dne 31. ledna 2017 
o zřízení úřadu evropského veřejného žalobce (dokument 5766/17). Pokud bude návrh 
nařízení přijat, bude úřad evropského veřejného žalobce příslušný ve vztahu ke všem 
trestným činům, které ohrožují finanční zájmy Unie, mezi které patří přeshraniční podvody 
v oblasti DPH. Dne 3. dubna 2017 šestnáct členských států oznámilo svůj úmysl využít 
posílené spolupráce za účelem zřízení úřadu evropského veřejného žalobce: Belgické 
království, Bulharská republika, Česká republika, Chorvatská republika, Kyperská republika, 
Řecká republika, Španělské království, Finsko, Francouzská republika, Litevská republika, 
Velkovévodství lucemburské, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská 
republika, Slovenská republika a Spolková republika Německo. 
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39      Viz rovněž bod 93 zvláštní zprávy Účetního dvora č. 24/2015 „Boj s podvody 
v oblasti DPH v rámci Společenství: jsou nutná další opatření“, který uvádí, že „Podvody 
v oblasti DPH jsou často spojeny s organizovaným zločinem. Výnosy z podvodů na bázi 
chybějícího obchodníka jsou zpravidla investovány do další trestné činnosti. Proto je nutné 
k boji proti podvodům s DPH uvnitř Společenství přijmout společný a multidisciplinární 
přístup“ (s. 36). 

 

40      Úmluva PIF vytvořila de facto několika rychlostní režim vedoucí k mozaice právních 
situací odlišných podle toho, zda má v dotyčném členském státě sílu zákona. 

 

41      Viz zelená kniha Komise ze dne 11. prosince 2001 o trestní ochraně finančních zájmů 
Společenství a o zřízení úřadu evropského veřejného žalobce [COM(2001) 715 final]; 
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 26. května 2011 o ochraně finančních zájmů Evropské unie 
trestním právem a správním vyšetřováním, Integrovaná politika ochrany peněz daňových 
poplatníků [COM(2011) 293 final]; návrh směrnice PIF; sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze 
dne 17. července 2013, Lepší ochrana finančních zájmů Unie: Zřízení Úřadu evropského 
veřejného žalobce a reforma Eurojustu [COM(2013) 532 final); sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a vnitrostátním parlamentům o přezkumu návrhu nařízení Rady o zřízení 
Úřadu evropského veřejného žalobce s ohledem na zásadu subsidiarity v souladu 
s Protokolem č. 2 [COM(2013) 851 final], (bod 2.3); návrh nařízení Rady ze dne 17. července 
2013 o zřízení úřadu evropského veřejného žalobce [COM(2013) 534 final] (viz zejména 
finanční stránka, bod 1.5, s. 55), jakož i návrh nařízení ze dne 31. ledna 2017 o zřízení úřadu 
evropského veřejného žalobce (dokument 5766/17); a konečně sdělení Komise Evropského 
parlamentu podle čl. 294 odst. 6 SFEU týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. května 2017 o boji vedeném 
trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie [COM(2017) 246 
final] (bod 3). 

 

42      Viz bod 15 odůvodnění návrhu směrnice PIF, jakož i pracovní dokument Komise, 
dostupný pouze v anglickém jazyce, Commission staff working paper to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions Accompanying the document communication from the Commission on the 
protection of the financial interests of the European Union by criminal law and by 
administrative investigations: An integrated policy to safeguard taxpayers' money 
[SEC(2011) 621], ze dne 26. května 2011 (s. 3 a 4). Viz rovněž zpráva Komise Evropskému 
parlamentu a Radě ze dne 19. července 2012, Ochrana finančních zájmů Evropské unie – 
Boj proti podvodu, Výroční zpráva za rok 2011 [COM(2012) 408 final], ve které Komise 
uvedla, že úspěšnost stíhání týkajících se trestných činů proti rozpočtu Unie se značně liší 
v jednotlivých členských státech (od 14 do 80 %). Ve své jedenácté zprávě o činnosti 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) rovněž zanalyzoval trestní stíhání věcí 
členskými státy po dobu dvanácti let a konstatoval „velmi jasné rozdíly mezi zeměmi na 
úrovni jejich schopnosti ukončit odsouzením v přiměřené lhůtě vyšetřování a soudní stíhání 
spojené s rozpočtem EU“ (s. 42 až 44 a zejména tabulka s. 43), zpráva dostupná na 
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následující internetové adrese: https://ec.europa.eu/anti-
fraud/sites/antifraud/files/docs/body/rep_olaf_2010_en.pdf. 

 

43      Bod 58 citovaného rozsudku; kurziva provedena autorem stanoviska. 
 

44      Bod 58 citovaného rozsudku; kurziva provedena autorem stanoviska. 
 

45      V bodě 14 odůvodnění návrhu směrnice PIF se Komise domnívala, že vážné případy 
podvodů by měly být definovány „vymezením určité minimální celkové škody vyjádřené 
v penězích, která musí být způsobena trestným činem vůči rozpočtu Unie […]“. 

 

46      Viz Vysvětlení k Listině základních práv (Úř. věst. 2007, C 303, s. 17). 
 

47      ESLP, 22. června 2000, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296. 
 

48      ESLP, 12. února 2013, CE:ECHR:2013:0212DEC000184508. 
 

49      ESLP, 22. září 2015, CE:ECHR:2015:0922DEC005595914. 
 

50      ESLP, 22. června 2000, Cöeme v. Belgie, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, 
§ 145. 

 

51      ESLP, 22. září 2015, Borcea v. Rumunsko, CE:ECHR:2015:0922DEC005595914, 
§ 60. 

 

52      ESLP, 22. června 2000, Cöeme v. Belgie, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, 
§ 145. 

 

53      ESLP, 22. června 2000, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296. 
 

54      ESLP, 22. září 2015, CE:ECHR:2015:0922DEC005595914, § 64. 
 

55      ESLP, 12. února 2013, Previti v. Itálie, CE:ECHR:2013:0212DEC000184508, § 80. Za 
účelem kvalifikace ustanovení jako ustanovení trestního práva hmotného nebo trestního 
práva procesního ESLP přezkoumává, v jakém rozsahu toto ustanovení ovlivňuje 
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kvalifikaci trestného činu nebo přísnost trestu. V rozsudku ze dne 17. září 2009, Scoppola 
v. Itálie (CE:ECHR:2009:0917JUD001024903, § 110 až 113) ESLP poté, co uvedl, že 
ustanovení kvalifikované jako procesní ve vnitrostátním právu mělo vliv na přísnost 
ukládaného trestu, rozhodl, že toto ustanovení ve skutečnosti spadalo do trestního práva 
hmotného, na které se použila poslední věta čl. 7 odst. 1. 

 

56      ESLP, 12. února 2013, CE:ECHR:2013:0212DEC000184508. 
 

57      ESLP, 12. února 2013, CE:ECHR:2013:0212DEC000184508. 
 

58      ESLP, 12. února 2013, CE:ECHR:2013:0212DEC000184508, § 80. 
 

59      V souladu s judikaturou ESLP se pravidla o zpětné účinnosti obsažená v článku 7 
EÚLP vztahují pouze na ustanovení, která vymezují trestné činy a tresty, které lze za ně 
uložit. V zásadě se nevztahují na procesní zákony, jejichž okamžité použití bylo Soudem 
posouzeno v souladu se zásadou tempus regit actum jako přiměřené. 

 

60      Viz zejména ESLP, 22. června 2000, Cöeme v. Belgie, 
CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, § 149. 

 

61      ESLP, 12. února 2013, Previti v. Itálie, CE:ECHR:2013:0212DEC000184508, § 80 až 
85. 

 

62      ESLP, 22. září 2015, Borcea v. Rumunsko, CE:ECHR:2015:0922DEC005595914, 
§ 59. 

 

63      Tyto úvahy jsou obsaženy v bodech 106 až 112 mého stanoviska vydaného ve věci 
Melloni (C-399/11, EU:C:2012:600). 

 

64      Viz rozsudek ze dne 17. prosince 1970, Internationale Handelsgesellschaft 
(11/70, EU:C:1970:114, bod 4). 

 

65      C-399/11, EU:C:2013:107 
 

66      C-399/11, EU:C:2013:107 
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67      Bod 59 a judikatura citovaná v tomto rozsudku. 
 

68      Bod 60 rozsudku ze dne 26. února 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107). 
 

69      C-399/11, EU:C:2012:600. 
 

70      Směřujeme k takové harmonizaci této úrovně ochrany v rámci návrhu směrnice PIF 
a zřízení úřadu evropského veřejného žalobce společnou definicí podvodu proti finančním 
zájmům Unie, jakož i harmonizací sankcí a použitelných pravidel o promlčení. I když texty 
neřeší otázku procesní nebo hmotné povahy pravidel o promlčení a neřeší tedy otázku 
zpětné účinnosti těchto pravidel, tato otázka bude muset být nutně vyřešena unijním 
normotvůrcem nebo Soudním dvorem proto, aby byla zajištěna nutná jednotnost použití 
unijního práva a zohledněny požadavky spojené s konstrukcí prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva. V tomto případě tedy vyvstane otázka, zda bude sledován výklad 
přijatý ESLP tak, aby byl výklad článku 49 Listiny v souladu s dosahem přiznaným zásadě 
zaručené v článku 7 EÚLP, když připomínám, že ESLP rozhodl, že pravidla o promlčení 
představují procesní pravidla, která mohou být předmětem okamžitého použití na 
probíhající řízení v souladu se zásadou tempus regit actum, pokud je toto použití přiměřené 
a není předmětem svévole. 

 

71      Viz zejména v tomto ohledu Simon, D., „L’identité constitutionnelle dans la 
jurisprudence de l’Union européenne“, L’identité constitutionnelle saisie par les juges en 
Europe, Éditions A. Pedone, Paříž, 2011, s. 27; Constantinesco, V., „La confrontation entre 
identité constitutionnelle européenne et identités constitutionnelles nationales, 
convergence ou contradiction? Contrepoint ou hiérarchie?“, L’Union européenne: Union de 
droit, Union des droits – Mélanges en l’honneur de Philippe Manin, Éditions A. Pedone, 
Paříž, 2010, s. 79, a ve stejném díle Mouton, J.-D., „Réflexions sur la prise en considération 
de l’identité constitutionnelle des États membres de l’Union européenne“, s. 145. 

 

72      Viz rozsudek ze dne 17. prosince 1970, Internationale Handelsgesellschaft 
(11/70, EU:C:1970:114, bod 3). 

 

73      Postavení, které má základní zásada v ústavním pořádku, je zejména dílem Corte 
costituzionale (Ústavní soud) (viz rozsudky č. 183/73 ze dne 17. prosince 1973 a no 170/84 
ze dne 8. června 1984), přičemž tento soud odkazuje někdy na „základní zásady“ nebo 
„nejvyšší zásady“ ústavního pořádku nebo dále na „osobní nezadatelná práva“, aniž by 
jasně rozlišoval mezi těmito pojmy. Zdá se však, že existuje nezanedbatelný rozdíl, neboť 
podle Corte costituzionale (Ústavní soud) je ratifikace mezinárodní smlouvy podmíněna 
dodržením všech ustanovení italské Ústavy, zatímco přednost unijního práva je podmíněna 
výlučně dodržením jejích nejvyšších zásad. 
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74      Viz rozsudek Corte costituzionale (Ústavní soud) č. 18/82, ze dne 2. února 1982, bod 
4 právního odůvodnění: „il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al dichiarato livello di 
principio supremo solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale“ e „tale qualifica non può 
certo estendersi ai vari istituti in cui esso concretamente si estrinseca e secondo le mutevoli 
esigenze [in cui] storicamente si attegia“ (volný překlad: „právo na soudní ochranu má 
postavení nejvyšší zásady pouze, pokud jde o jeho nejomezenější a nejzásadnější jádro“ 
a „tato kvalifikace se jistě nemůže vztahovat na různé instituty, ve kterých se toto právo 
může konkrétně projevit a formovat z hlediska různých historických požadavků“). 

 

75      Viz v tomto ohledu rozsudek Corte costituzionale (Ústavní soud), č. 238/2014, ze dne 
22. října 2014, bod 3.2. 

 

76      C-62/14, EU:C:2015:400. 
 

77      Zdá se, že Corte costituzionale (Ústavní soud) odůvodnil spuštění řízení tzv. 
„protimezí“ ve dvou situacích, jedné v rámci střetu mezi normou vnitrostátního práva 
a Concordato (Concordat) [sentenza n. 18/82, 2 febbraio 1982 (rozsudek č. 18/82, ze dne 
2. února 1982)] a druhé v rámci střetu mezi normou vnitrostátního práva a mezinárodního 
práva [sentenza n. 238/2014, 22 octubre 2014 (rozsudek č. 238/2014, ze dne 22. října 
2014)]. 
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 

26. června 2019(*) 

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2008/50/ES – Články 6, 7, 13 a 23 – Příloha 
III – Posuzování kvality ovzduší – Kritéria, na jejichž základě lze konstatovat 

překročení mezních hodnot oxidu dusičitého – Měření prováděná prostřednictvím 
míst odběru vzorků pro stacionární měření – Výběr vhodných lokalit – Interpretace 

hodnot naměřených na místech odběru vzorků – Povinnosti členských států – 
Soudní přezkum – Rozsah přezkumu – Pravomoc uložit soudní příkaz“ 

Ve věci C-723/17, 

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě 
článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg 
Brussel (nizozemskojazyčný soud prvního stupně v Bruselu, Belgie) ze dne 
15. prosince 2017, došlým Soudnímu dvoru dne 29. prosince 2017, v řízení 

Lies Craeynest, 

Cristina Lopez Devaux, 

Frédéric Mertens, 

Stefan Vandermeulen, 

Karin De Schepper, 

ClientEarth VZW 

proti 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

Brussels Instituut voor Milieubeheer, 

za účasti: 

Belgische Staat, 

SOUDNÍ DVŮR (první senát), 

ve složení J.-C. Bonichot (zpravodaj), předseda senátu, C. Toader, A. Rosas, L. Bay 
Larsen a M. Safjan, soudci, 

generální advokátka: J. Kokott, 

vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada, 



 
 

219 
 

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 10. ledna 2019, 

s ohledem na vyjádření předložená: 

–        za L. Craeynest, C. Lopez Devaux, F. Mertense, S. Vandermeulena, K. De 
Schepper a ClientEarth VZW T. Malfaitem a A. Croes, advocaten, 

–        za Brussels Hoofdstedelijk Gewest a Brussels Instituut voor Milieubeheer 
G. Verhelstem a B. Van Weerdtem, advocaten, a I.-S. Brouhnsem, avocat, 

–        za českou vládu M. Smolkem, J. Vláčilem a L. Dvořákovou, jako zmocněnci, 

–        za nizozemskou vládu M. K. Bulterman a M. A. M. de Ree, jako zmocněnkyněmi, 

–        za Evropskou komisi E. Manhaevem a K. Petersen, jako zmocněnci, 

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 28. února 
2019, 

vydává tento 

Rozsudek 

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu jednak čl. 4 odst. 3 SEU 
a čl. 19 odst. 1 druhého pododstavce SEU ve spojení s čl. 288 třetím pododstavcem SFEU 
a jednak článků 6, 7, 13 a 23, jakož i přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 
Evropu (Úř. věst. 2008, L 152, s. 1). 

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi L. Craeynest, C. Lopez Devaux, 
F. Mertensem, S. Vandermeulenem, K. De Schepper a ClientEarth VZW na jedné straně 
a Brussels Hoofdstedelijk Gewest (region Brusel-hlavní město, Belgie) a Brussels Instituut 
voor Milieubeheer (Bruselský institut pro systém environmentálního řízení, Belgie) ohledně 
povinnosti vypracovat plán kvality ovzduší pro zónu Brusel (Belgie) a zřídit místa odběru 
vzorků, na kterých má být podle právních předpisů sledována kvalita ovzduší. 

Právní rámec 

3        Body 2, 5 až 7 a 14 odůvodnění směrnice 2008/50 zní: 

„(2)      V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí jako celku je zvláště 
důležité bojovat proti emisím znečišťujících látek u zdroje a stanovit a provádět 
co nejúčinnější opatření na snížení emisí na místní a celostátní úrovni a na 
úrovni Společenství. Proto je třeba emisím škodlivých látek znečišťujících 
ovzduší bránit, předcházet jim nebo je omezit a stanovit vhodné cíle pro kvalitu 
vnějšího ovzduší s ohledem na příslušné normy, pokyny a programy Světové 
zdravotnické organizace. 
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[…] 

(5)      Je třeba uplatňovat společný přístup k posuzování kvality vnějšího ovzduší na 
základě společných kritérií posuzování. Při posuzování kvality vnějšího ovzduší 
by měl být brán ohled na velikost skupin obyvatel a ekosystémů, které jsou 
znečištění ovzduší vystaveny. Je proto vhodné rozdělit území každého 
členského státu do zón nebo aglomerací podle hustoty obyvatel. 

(6)      Pokud je to možné, měly by se použít techniky modelování, které umožní 
interpretovat údaje z jednotlivých míst z hlediska geografického rozložení 
koncentrace. Toto by mohlo posloužit jako základ pro výpočet kolektivní 
expozice obyvatelstva žijícího v dané oblasti znečišťujícím látkám. 

(7)      S cílem zajistit, aby shromážděné informace o znečištění ovzduší byly 
dostatečně reprezentativní a srovnatelné v rámci Společenství, je nezbytné 
používat při posuzování kvality vnějšího ovzduší standardizované metody 
měření a společná kritéria pro počet a umístění měřicích stanic. K posuzování 
kvality vnějšího ovzduší mohou být použity i jiné metody než měření, a proto je 
nezbytné vymezit kritéria používání a požadovanou přesnost těchto metod. 

[…] 

(14)      V zónách a aglomeracích, v nichž jsou překračovány dlouhodobé cíle u ozonu 
a prahy posuzování u jiných znečišťujících látek, by měla být povinná 
stacionární měření. Údaje ze stacionárních měření mohou být doplněny 
modelovými metodami nebo orientačním měřením, které umožní zpracovat 
údaje z jednotlivých bodů z hlediska geografického rozložení koncentrace. 
Použití doplňkových metod posuzování by rovněž mělo umožnit snížení 
minimálního požadovaného počtu míst odběru vzorků pro stacionární měření.“ 

4        Článek 1 směrnice 2008/50 stanoví: 

„Tato směrnice stanoví opatření zaměřená na: 

1)      vymezení a stanovení cílů kvality vnějšího ovzduší určených k zabránění 
a předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí jako celek 
nebo k jejich snížení; 

2)      posuzování kvality vnějšího ovzduší v členských státech na základě společných 
metod a kritérií; 

3)      získávání informací o kvalitě vnějšího ovzduší s cílem napomáhat snížení 
znečištění ovzduší a nepříznivého působení a sledovat dlouhodobé trendy 
a zlepšení vyplývající z vnitrostátních opatření a opatření Společenství; 

[…]“ 

5        Článek 2 této směrnice stanoví: 

„Pro účely této směrnice se rozumí: 
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[…] 

3)      ‚úrovní‘ koncentrace znečišťující látky ve vnějším ovzduší nebo její depozice na 
zemský povrch za určitou dobu; 

4)      ‚posuzováním‘ všechny metody měření, výpočtu, prognózy nebo odhadu 
úrovní; 

5)      ‚mezní hodnotou‘ úroveň stanovená na základě vědeckých poznatků za účelem 
zabránění nebo předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví nebo na životní 
prostředí jako celek nebo jejich snížení, které má být dosaženo ve stanovené 
lhůtě a která poté již nesmí být překročena; 

[…] 

17)      ‚aglomerací‘ zóna, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel vyšším 
než 250 000, nebo v případě aglomerací s počtem obyvatel nižším nebo 
rovnajícím se 250 000 zóna s danou hustotou obyvatelstva na km2 
stanovenou členskými státy; 

[…] 

20)      ‚ukazatelem průměrné expozice‘ průměrná úroveň určená na základě měření 
v městských pozaďových lokalitách po celém území členského státu, která 
odráží expozici obyvatelstva. Využívá se při výpočtu celostátního cíle snížení 
expozice a při výpočtu maximální expoziční koncentrace; 

[…] 

23)      ‚městskými pozaďovými lokalitami‘ místa v městských oblastech, kde jsou 
patrné úrovně reprezentativní pro expozici městského obyvatelstva obecně; 

24)      ‚oxidy dusíku‘ součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu 
dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého 
(μg/m3); 

25)      ‚stacionárním měřením‘ měření prováděná kontinuálně nebo jednorázovým 
odběrem vzorků na určených místech za účelem zjištění hodnot v souladu 
s příslušnými cíli týkajícími se kvality údajů; 

[…]“ 

6        Článek 4 směrnice 2008/50 stanoví: 

„Členské státy na celém svém území stanoví zóny a aglomerace. Posuzování kvality 
ovzduší a řízení kvality ovzduší se provádí ve všech zónách a aglomeracích.“ 

7        Článek 5 odst. 1 této směrnice zní: 
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„Pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice (PM10 a PM2,5), olovo, benzen 
a oxid uhelnatý se použijí horní a dolní prahy posuzování stanovené 
v oddíle A přílohy II. 

Každá zóna a aglomerace se klasifikuje na základě těchto prahů posuzování.“ 

8        Článek 6 uvedené směrnice, nadepsaný „Kritéria posuzování“, stanoví: 

„1.      Členské státy provádějí posuzování kvality vnějšího ovzduší, pokud jde 
o znečišťující látky uvedené v článku 5, ve všech svých zónách a aglomeracích 
v souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku a v souladu 
s kritérii stanovenými v příloze III. 

2.      Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž úroveň znečišťujících látek uvedených 
v odstavci 1 překračuje horní práh posuzování stanovený pro tyto znečišťující látky, 
se k posuzování kvality vnějšího ovzduší použije stacionární měření. Aby stacionární 
měření poskytovala dostatečné informace o prostorovém rozložení kvality vnějšího 
ovzduší, mohou být doplněna modelováním nebo orientačními měřeními. 

3.      Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž je úroveň znečišťujících látek 
uvedených v odstavci 1 nižší než horní práh posuzování stanovený pro tyto látky, 
může být k posuzování kvality vnějšího ovzduší použita kombinace stacionárních 
měření a modelování nebo orientačních měření. 

4.      Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž je úroveň znečišťujících látek 
uvedených v odstavci 1 nižší než dolní práh posuzování stanovený pro tyto látky, 
postačí k posuzování kvality vnějšího ovzduší použít metody modelování nebo 
metody objektivního odhadu či obě tyto metody. 

[…]“ 

9        Článek 7 téže směrnice, nadepsaný „Místa odběru vzorků“, zní: 

„1.      Poloha míst odběru vzorků pro měření oxidu siřičitého, oxidu dusičitého 
a oxidů dusíku, částic (PM10 a PM2,5), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším 
ovzduší se stanoví v souladu s kritérii uvedenými v příloze III. 

2.      V žádné zóně nebo aglomeraci, v nichž jsou jediným zdrojem informací pro 
posuzování kvality ovzduší stacionární měření, nesmí být počet míst odběru vzorků 
pro žádnou příslušnou znečišťující látku menší než minimální počet míst odběru 
vzorků uvedený v oddíle A přílohy V. 

3.      V zónách a aglomeracích, v nichž jsou údaje z míst odběru vzorků pro 
stacionární měření doplňovány údaji z modelování nebo orientačního měření, může 
být celkový počet míst odběru vzorků podle oddílu A přílohy V snížen až na 50 % za 
předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: 

a)      doplňkové metody poskytují dostatečné informace pro posuzování kvality 
ovzduší, pokud jde o mezní hodnoty nebo varovné prahové hodnoty, jakož 
i přiměřené informace pro veřejnost; 
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b)      počet míst odběru vzorků, která mají být zřízena, a prostorové rozložení jiných 
metod jsou dostatečné k tomu, aby koncentrace příslušné znečišťující látky byla 
stanovena v souladu s cíli v oblasti kvality údajů podle oddílu A přílohy I, 
a umožňují, aby výsledky posuzování splnily kritéria uvedená v oddíle B přílohy 
I. 

Při posuzování kvality ovzduší, pokud jde o mezní hodnoty, se vezmou v úvahu 
výsledky modelování nebo orientačního měření. 

4.      Komise sleduje, jak členské státy uplatňují kritéria pro výběr míst odběru 
vzorků, aby se umožnilo harmonizované uplatňování těchto kritérií v celé Evropské 
unii.“ 

10      Článek 13 směrnice 2008/50, nadepsaný „Mezní hodnoty a varovné prahové 
hodnoty pro ochranu lidského zdraví“, v odstavci 1 stanoví: 

„Členské státy zajistí, aby úrovně oxidu siřičitého, PM10, olova a oxidu uhelnatého ve 
vnějším ovzduší nepřekračovaly v žádné části [na území] jejich zón a aglomerací 
mezní hodnoty stanovené v příloze XI. 

Pokud jde o oxid dusičitý a benzen, nesmějí být mezní hodnoty uvedené v příloze XI 
překračovány ode dne v ní uvedeného. 

Splnění těchto požadavků se posuzuje podle přílohy III. 

[…]“ 

11      Článek 15 této směrnice stanoví: 

„[…] 

2.      Členské státy zajistí, aby ukazatel průměrné expozice pro rok 2015 stanovený 
v souladu s oddílem A přílohy XIV nepřekročil maximální expoziční koncentraci 
stanovenou v oddíle C uvedené přílohy. 

[…] 

4.      Každý členský stát zajistí v souladu s přílohou III, aby rozmístění a počet míst 
odběru vzorků, na nichž je založen průměrný ukazatel expozice pro PM2,5, náležitě 
odrážely celkovou expozici obyvatelstva. Počet míst odběru vzorků nesmí být nižší 
než počet stanovený na základě oddílu B přílohy V.“ 

12      V článku 23 odst. 1 směrnice 2008/50 je uvedeno: 

„Pokud v daných zónách nebo aglomeracích překračují úrovně znečišťujících látek ve 
vnějším ovzduší jakoukoli mezní hodnotu nebo cílovou hodnotu, a v každém případě 
navíc i jakoukoliv příslušnou mez tolerance, členské státy zajistí, aby byly pro tyto 
zóny nebo aglomerace vypracovány plány kvality ovzduší za účelem dosažení 
příslušné mezní nebo cílové hodnoty uvedené v přílohách XI a XIV. 
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V případě překročení mezních hodnot, u nichž již uplynula lhůta, od které je třeba 
hodnoty dodržovat, stanoví plány kvality ovzduší náležitá opatření, aby bylo období 
překročení co možná nejkratší. Plány kvality ovzduší mohou navíc zahrnovat zvláštní 
opatření zaměřená na ochranu citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 

Tyto plány kvality ovzduší obsahují alespoň informace uvedené v oddíle A přílohy 
XV a mohou zahrnovat opatření podle článku 24. Tyto plány se Komisi sdělí 
neprodleně a nejpozději dva roky po skončení roku, v němž bylo zaznamenáno první 
překročení. 

[…]“ 

13      Příloha III směrnice 2008/50 se týká „[p]osuzování kvality vnějšího ovzduší 
a poloh[y] míst odběru vzorků pro měření oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů 
dusíku, částic (PM10 a PM2,5), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší“. 
Oddíl A této přílohy, nadepsaný „Obecná ustanovení“, v bodě 1 stanoví: 

„Kvalita vnějšího ovzduší se ve všech zónách a aglomeracích posuzuje na základě 
těchto kritérií: 

1.      Kvalita vnějšího ovzduší se posuzuje na všech místech kromě míst uvedených 
v odstavci 2 v souladu s kritérii uvedenými níže v oddílech B a C pro polohu 
míst odběru vzorků v případě stacionárních měření. Zásady uvedené v oddílech 
B a C se rovněž uplatňují, pokud jsou důležité při určování konkrétních míst, 
v nichž jsou stanoveny koncentrace příslušných znečišťujících látek, pokud je 
kvalita vnějšího ovzduší posuzována prostřednictvím orientačního měření nebo 
modelování.“ 

14      Oddíl B přílohy III této směrnice, nadepsaný „Rozmístění míst odběru vzorků 
v makroměřítku“ v bodě 1, nadepsaném „Ochrana lidského zdraví“, stanoví: 

„a)      Místa odběru vzorků zaměřená na ochranu lidského zdraví jsou umístěna tak, 
aby poskytovala údaje 

–        o oblastech v rámci zón a aglomerací, v nichž se vyskytují nejvyšší 
koncentrace, jimž bude obyvatelstvo pravděpodobně přímo nebo nepřímo 
vystaveno po dobu významnou ve vztahu k průměrované době mezní 
hodnoty nebo hodnot, 

–        o úrovních v jiných oblastech v rámci zón a aglomerací, které jsou 
reprezentativní pro expozici obyvatelstva obecně. 

b)       Místa odběru vzorků by obecně měla být umístěna tak, aby se zamezilo měření 
velmi malých mikroprostředí v jejich bezprostřední blízkosti, což znamená, že 
místo odběru vzorků musí být umístěno tak, aby vzorky vzduchu byly pokud 
možno reprezentativní pro kvalitu ovzduší v úseku ulice o délce nejméně 100 m 
v lokalitách s významným dopravním ruchem a alespoň 250 m × 250 m 
v průmyslových lokalitách. 
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c)      Městské pozaďové lokality by měly být umístěny tak, aby na úroveň znečištění 
v místě působily společně veškeré zdroje umístěné proti větru od stanice. 
Úroveň znečištění by neměla být dána pouze na základě jednoho zdroje, pokud 
tato situace není typická pro rozsáhlejší městskou oblast. Místa odběru vzorků 
by měla být zpravidla reprezentativní pro několik kilometrů čtverečních. 

[…] 

f)      Místa odběru vzorků by měla být pokud možno reprezentativní i pro podobné 
lokality, které neleží v jejich bezprostřední blízkosti. 

[…]“ 

15      Oddíl C přílohy III směrnice 2008/50 stanoví kritéria pro rozmístění míst odběru 
vzorků v mikroměřítku, jako je vzdálenost mezi odběrovou sondou a zemí, její 
umístění ve vztahu k ulicím a křižovatkám a další technické požadavky. 

16      Oddíl D přílohy III této směrnice, nadepsaný „Dokumentace a přezkoumání výběru 
míst“, stanoví: 

„Postupy pro výběr míst se ve fázi klasifikace řádně zdokumentují, například 
fotografiemi okolí v hlavních světových stranách a podrobnou mapou. Místa se 
pravidelně přezkoumávají a opakovaně dokumentují, aby byla zajištěna stálá 
platnost výběrových kritérií.“ 

17      Příloha V uvedené směrnice upravuje „[k]ritéria pro stanovení minimálního počtu 
míst odběru vzorků pro stacionární měření koncentrací oxidu siřičitého, oxidu 
dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10, PM2,5), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve 
vnějším ovzduší“. V oddílu A této přílohy je mimo jiné uvedeno: 

„V případě oxidu dusičitého, částic, benzenu a oxidu uhelnatého: zřídit nejméně 
jednu monitorovací městskou pozaďovou stanici a jednu měřicí stanici zaměřenou na 
dopravu za předpokladu, že se tím nezvýší počet míst odběru vzorků. Celkový počet 
městských pozaďových stanic a celkový počet stanic zaměřených na dopravu 
v členském státě podle oddílu A písm. a) se u těchto znečišťujících látek nesmí lišit 
o více než o dvojnásobek. Je třeba zachovat místa odběru vzorků, kde byla 
v posledních třech letech překročena mezní hodnota pro PM10, pokud není nutné 
místo odběru vzorků ze zvláštních důvodů, zejména v důsledku územního rozvoje, 
změnit.“ 

18      Příloha XI téže směrnice je nadepsána „Mezní hodnoty pro ochranu lidského zdraví“. 
V oddílu B této přílohy jsou stanoveny mezní hodnoty pro jednotlivé znečišťující látky 
podle jejich koncentrace ve vnějším ovzduší naměřené v různých časových úsecích. 
Pokud jde o oxid dusičitý, tato příloha stanoví zejména toto: 

Doba 
průměrování 

Mezní 
hodnota 

Mez 
tolerance 

Datum, do 
kterého je 
třeba 
dosáhnout 
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mezní 
hodnoty 

1 hodina 

200 μg/m3, 
nesmí být 
překročeno 
častěji než 
18krát 
v kalendářním 
roce 

[…] 0 % 
dne 
1. ledna 
2010 

1. ledna 
2010 

Kalendářní 
rok 

40 μg/m3 

[…] 0 % 
dne 
1. ledna 
2010 

1. ledna 
2010 

 

19      V příloze XV směrnice 2008/50 jsou upraveny „[i]nformace, které je třeba zahrnout 
do místních, regionálních nebo národních plánů kvality ovzduší pro zlepšování kvality 
vnějšího ovzduší“. Mezi „[i]nformace[mi], které mají být poskytovány podle článku 23 
(plány kvality ovzduší)“, které jsou vyjmenovány v oddílu A této přílohy, je uvedeno 
„místo nadměrného znečištění“, pod které spadají informace o regionu, městě 
a „měřicí stanici (mapa, zeměpisné souřadnice)“. Mezi obecnými informacemi, které 
mají být poskytovány, je kromě toho uvedena „odhadovaná znečištěná plocha (km2) 
a odhadovaný počet obyvatel vystavených znečištění“. 

Spor v původním řízení a předběžné otázky 

20      Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že region Brusel-hlavní město představuje 
zónu, u které se provádí posuzování kvality ovzduší a řízení kvality ovzduší ve smyslu 
článku 4 směrnice 2008/50. Kvalita ovzduší je v této zóně sledována prostřednictvím 
míst odběru vzorků. Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel 
(nizozemskojazyčný soud prvního stupně v Bruselu, Belgie) má za to, že tato místa 
musí být podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2008/50 ve spojení s její přílohou III oddílem B 
bodem 1 písm. a) umístěna tak, aby poskytovala mimo jiné údaje „o oblastech 
v rámci zón a aglomerací, v nichž se vyskytují nejvyšší koncentrace“ znečišťujících 
látek, na které se vztahuje tato směrnice. 

21      Mezi žalobci v původním řízení jsou čtyři obyvatelé regionu Brusel-hlavní město, 
kteří jsou znepokojeni kvalitou ovzduší ve svém okolí. Pátý žalobce v původním řízení 
je neziskové sdružení založené podle anglického práva s těžištěm činnosti v Belgii. 
Cílem tohoto sdružení je zejména ochrana životního prostředí. 

22      Žalobou podanou dne 21. září 2016 žalobci v původním řízení předkládajícímu soudu 
navrhli, aby konstatoval, že v regionu Brusel-hlavní město nebyl dodržen výše 
uvedený požadavek, a tomuto regionu nařídil, aby umístil místa odběru vzorků ve 
vhodných oblastech, jako je například určitá ulice či křižovatka. 

23      Předkládající soud má za to, že pravidla stanovená směrnicí 2008/50, která se týkají 
stanovení nebo vymezení „oblast[í] v rámci zón a aglomerací, v nichž se vyskytují 
nejvyšší koncentrace“ znečišťujících látek, poskytují příslušným orgánům prostor pro 
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uvážení. Není tudíž podle něj jisté, že soud může ověřovat, zda byla místa odběru 
vzorků umístěna správně, a případně těmto orgánům nařídit, aby taková místa zřídily 
v oblastech, které sám určí. 

24      Žalobci v původním řízení se domnívají, že v regionu Brusel-hlavní město je 
překračována mezní hodnota, kterou stanovuje směrnice 2008/50 od 1. ledna 2010 
pro oxid dusičitý. Proto by měly příslušné orgány vypracovat plán kvality ovzduší ve 
smyslu článku 23 této směrnice. 

25      Předkládající soud má za to, že v případě překročení mezních hodnot stanovených 
ve směrnici 2008/50 členské státy opravdu musí v souladu s čl. 23 odst. 1 této 
směrnice vypracovat plán kvality ovzduší, který stanoví náležitá opatření, aby bylo 
období překročení co možná nejkratší. Jak vyplývá z rozsudku ze dne 19. listopadu 
2014, ClientEarth (C-404/13, EU:C:2014:2382), dodržení této povinnosti může být 
předmětem soudního přezkumu a soud, jemuž je taková věc předložena, může 
příslušným orgánům nařídit, aby vypracovaly takový plán. 

26      Tento soud kromě toho uvádí, že účastníci původního řízení nezpochybňují hodnoty 
naměřené na jednotlivých místech odběru vzorků zřízených v regionu Brusel-hlavní 
město. Neshodují se naproti tomu v otázce výkladu čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50, 
z něhož plyne, že koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší nesmí překročit roční 
průměr ve výši 40 μg/m3 „v žádné části [na území] […] zón a aglomerací“ členského 
státu. 

27      Na základě znění tohoto ustanovení podle předkládajícího soudu nelze rozhodnout 
o otázce, zda v regionu Brusel-hlavní město skutečně došlo k nadměrnému 
znečištění. Je pravda, že hodnota 40 μg/m3 oxidu dusičitého byla v tomto regionu 
překročena na jednotlivých místech odběru vzorků. Pokud by se však koncentrace 
oxidu dusičitého určovala pouze na základě průměru hodnot naměřených na všech 
místech odběru vzorků, které se v tomto regionu nacházejí, byla by nižší než roční 
průměr ve výši 40 μg/m3. 

28      Žalobci v původním řízení se domnívají, že ze znění čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50 
plyne, že mezní hodnoty nemohou být překročeny v žádné oblasti v rámci zóny ve 
smyslu článku 4 této směrnice. Region Brusel-hlavní město a Bruselský institut pro 
systém environmentálního řízení mají naproti tomu za to, že posuzování kvality 
ovzduší se musí provádět souhrnně pro celou zónu či aglomeraci. 

29      Za těchto podmínek se Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel 
(nizozemskojazyčný soud prvního stupně v Bruselu) rozhodl přerušit řízení a položit 
Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: 

„1)      Musí být čl. 4 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec [SEU] ve spojení 
s čl. 288 třetím pododstavcem [SFEU] a články 6 a 7 směrnice [2008/50] 
vykládány v tom smyslu, že, je-li namítáno, že členský stát nezřídil místa 
odběru vzorků v určité zóně v souladu s kritérii uvedenými v příloze III oddílu B 
bodu 1 písm. a) výše uvedené směrnice, má se vnitrostátní soud na návrh 
jednotlivců, kterých se přímo dotýká překročení mezních hodnot uvedených 
v čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice, zabývat tím, zda byla místa odběru vzorků 
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zřízena v souladu s těmito kritérii, a pokud tomu tak není, přijmout vůči 
vnitrostátnímu orgánu všechna nezbytná opatření, jako například soudní 
příkaz, aby byla místa odběru vzorků rozmístěna v souladu s těmito kritérii? 

2)      Dochází k překročení mezní hodnoty ve smyslu čl. 13 odst. 1 a čl. 23 odst. 1 
směrnice [2008/50], pokud lze konstatovat překročení mezní hodnoty 
stanovené v příloze XI této směrnice pro dobu průměrování jednoho 
kalendářního roku na základě výsledků měření provedených pouze na jednom 
místě odběru vzorků podle článku 7 této směrnice, nebo se o překročení 
v tomto smyslu jedná pouze tehdy, pokud vyplývá z průměru výsledků měření 
na všech místech odběru vzorků v určité zóně ve smyslu [téže] směrnice?“ 

K předběžným otázkám 

K první otázce 

30      Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 4 odst. 3 SEU 
a čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec SEU ve spojení s čl. 288 třetím 
pododstavcem SFEU a články 6 a 7 směrnice 2008/50 vykládány v tom smyslu, že 
vnitrostátnímu soudu, kterému je za tímto účelem předložen návrh jednotlivců, jichž 
se přímo dotýká překročení mezních hodnot uvedených v čl. 13 odst. 1 této směrnice, 
přísluší ověřit, zda byla místa odběru vzorků umístěná v určité zóně zřízena v souladu 
s kritérii stanovenými v příloze III oddílu B bodu 1 písm. a) uvedené směrnice, a pokud 
tomu tak není, přijmout vůči vnitrostátnímu příslušnému orgánu všechna nezbytná 
opatření, jako například soudní příkaz, aby byla místa odběru vzorků umístěna 
v souladu s těmito kritérii. 

31      Podle ustálené judikatury platí, že soudům členských států na základě zásady loajální 
spolupráce uvedené v čl. 4 odst. 3 SEU přísluší, aby zajistily soudní ochranu práv, 
která jednotlivcům vyplývají z unijního práva. Článek 19 odst. 1 druhý pododstavec 
SEU kromě toho členským státům ukládá povinnost stanovit prostředky nezbytné 
k zajištění účinné právní ochrany v oblastech, na které se vztahuje unijní právo 
(rozsudek ze dne 19. listopadu 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, bod 
52). 

32      Soudní dvůr kromě toho opakovaně připomněl, že by bylo neslučitelné se závaznou 
povahou, kterou dané směrnici přiznává článek 288 SFEU, kdyby byla v zásadě 
vyloučena možnost dotčených osob dovolávat se povinnosti, kterou tato směrnice 
ukládá. Tato úvaha se uplatní obzvlášť v případě směrnice, jejímž cílem je regulovat 
a snižovat znečištění ovzduší, a která tak směřuje k ochraně veřejného zdraví 
(rozsudky ze dne 25. července 2008, Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447, bod 37, 
a ze dne 19. listopadu 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, bod 55). 

33      Jak v podstatě uvedla generální advokátka v bodě 53 svého stanoviska, ustanovení 
upravená ve směrnici 2008/50, která se týkají kvality vnějšího ovzduší, jsou 
konkretizací povinností Unie v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, 
které plynou zejména z čl. 3 odst. 3 SEU a čl. 191 odst. 1 a 2 SFEU, podle kterého je 
politika Unie v oblasti životního prostředí zaměřena na vysokou úroveň ochrany, 
přičemž přihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých regionech Unie, a je založena mimo 
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jiné na zásadách obezřetnosti a prevence (rozsudek ze dne 13. července 2017, 
Túrkevei Tejtermelő Kft., C-129/16, EU:C:2017:547). 

34      Zvláště v případech, kdy unijní normotvůrce ukládá prostřednictvím směrnice 
členským státům povinnost chovat se určitým způsobem, by došlo k oslabení 
užitečného účinku takového aktu, pokud by se ho jednotlivci nemohli dovolávat před 
soudem a vnitrostátní soudy by ho nemohly zohlednit jako součást unijního práva 
k tomu, aby ověřily, zda vnitrostátní zákonodárce v rámci jemu vyhrazeného 
oprávnění zvolit formu a způsoby provedení směrnice, nepřekročil meze prostoru pro 
uvážení stanoveného předmětnou směrnicí (rozsudek ze dne 24. října 1996, 
Kraaijeveld a další, C-72/95, EU:C:1996:404, bod 56). 

35      Směrnice 2008/50 upravuje podrobná pravidla týkající se používání a polohy míst 
odběru vzorků, která umožňují měřit kvalitu ovzduší v zónách a aglomeracích 
stanovených členskými státy v souladu s článkem 4 této směrnice. 

36      V článku 6 směrnice 2008/50 jsou upraveny různé technické metody, které členské 
státy musí při posuzování kvality ovzduší v zónách a aglomeracích užívat. Podle 
odstavců 2 až 4 tohoto článku 6 platí, že ve všech zónách a aglomeracích, v nichž 
úroveň znečišťujících látek uvedených v článku 5 této směrnice překračuje horní práh 
posuzování stanovený v oddílu A přílohy II této směrnice, se k posuzování kvality 
vnějšího ovzduší použije stacionární měření případně doplněné modelováním 
a orientačními měřeními. Je-li úroveň znečištění nižší než horní práh posuzování, 
může být použita kombinace jednak stacionárních měření a jednak modelování 
a orientačních měření. Pouze za předpokladu, že úroveň znečištění nedosahuje 
dolního prahu posuzování, který je rovněž stanoven v oddílu A přílohy II směrnice 
2008/50, může být kvalita ovzduší sledována pouze pomocí metody modelování 
nebo metody objektivního odhadu. 

37      Článek 7 směrnice 2008/50 se týká polohy a minimálního počtu míst odběru vzorků. 
Podle odstavce 1 tohoto článku platí, že poloha míst odběru vzorků pro měření oxidu 
siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10 a PM2,5), olova, benzenu 
a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší se stanoví v souladu s kritérii uvedenými 
v příloze III této směrnice. 

38      V oddílu B této přílohy jsou upravena kritéria týkající se „rozmístění míst odběru 
vzorků v makroměřítku“. Z bodu 1 písm. a) tohoto oddílu vyplývá, že místa odběru 
vzorků zaměřená na ochranu lidského zdraví musí být umístěna tak, aby poskytovala 
údaje o kvalitě ovzduší jednak v oblastech v rámci zón a aglomerací, v nichž se 
vyskytují nejvyšší koncentrace dotčených znečišťujících látek, jimž bude obyvatelstvo 
pravděpodobně přímo nebo nepřímo vystaveno po dobu významnou ve vztahu 
k době dotčených mezních hodnot, a jednak v jiných oblastech v rámci zón 
a aglomerací, které jsou reprezentativní pro expozici obyvatelstva obecně. V oddílu 
B bodu 1 písm. f) uvedené přílohy je upřesněno, že místa odběru vzorků by měla být 
pokud možno reprezentativní i pro podobné lokality, které neleží v jejich 
bezprostřední blízkosti. 
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39      Ustanovení přílohy III oddílu B bodu 1 písm. a) a f) směrnice 2008/50 tedy vyžadují, 
aby místa odběru vzorků poskytovala reprezentativní údaje o oblastech v rámci 
určité zóny či aglomerace, které se vyznačují určitou úrovní znečištění. 

40      Z přílohy III oddílu B bodu 1 písm. b) této směrnice vyplývá, že místa odběru vzorků 
by obecně měla být umístěna tak, aby se zamezilo měření „velmi malých 
mikroprostředí“ v jejich bezprostřední blízkosti, a že vzorky vzduchu musí být pokud 
možno reprezentativní pro kvalitu ovzduší v oblasti určité velikosti. Toto ustanovení 
vyžaduje, aby měření odrážela kvalitu ovzduší v lokalitách s významným dopravním 
ruchem v úseku ulice o délce nejméně 100 m a v průmyslových lokalitách na ploše 
alespoň 250 m × 250 m. 

41      Ustanovení upravená v příloze V směrnice 2008/50, na která odkazuje čl. 7 odst. 2 
a 3 této směrnice kromě toho umožňují stanovit minimální počet míst odběru vzorků 
v zóně nebo aglomeraci a poměr mezi místy určenými k měření v městském pozadí 
a místy určenými k měření znečištění způsobeného dopravou. 

42      Některá z ustanovení směrnice 2008/50 uvedených v předchozích bodech tohoto 
rozsudku upravují jasné, přesné a bezpodmínečné povinnosti, takže se jich jednotlivci 
mohou dovolávat vůči státu. 

43      Jedná se zejména o povinnost zřídit místa odběru vzorků tak, aby poskytovala 
informace o znečištění nejznečištěnějších oblastí, která je stanovena v příloze III 
oddílu B bodu 1 písm. a) první odrážce směrnice 2008/50, nebo o povinnost zřídit 
alespoň minimální počet míst odběru vzorků stanovený v příloze V této směrnice. 
Dodržování těchto povinností ověřují vnitrostátní soudy. 

44      Je pravda, že v závislosti na místních okolnostech v určité zóně nebo aglomeraci 
může splňovat kritéria stanovená v příloze III oddílu B bodu 1 písm. a) směrnice 
2008/50 vícero lokalit. Je tudíž na vnitrostátních příslušných orgánech, aby v rámci 
své posuzovací pravomoci vybraly konkrétní polohu míst odběru vzorků. 

45      Skutečnost, že tyto orgány mají takovou posuzovací pravomoc, nicméně v žádném 
případě neznamená, že by rozhodnutí, která v tomto rámci přijmou, nepodléhala 
soudnímu přezkumu, jehož cílem je ověřit zejména to, zda uvedená rozhodnutí 
nepřekročila meze stanovené pro výkon této pravomoci (v tomto smyslu viz rozsudky 
ze dne 24. října 1996, Kraaijeveld a další, C-72/95, EU:C:1996:404, bod 59, a ze dne 
25. července 2008, Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447, bod 46). 

46      Kromě toho je třeba podotknout, že ačkoliv neexistují ustanovení unijního práva 
týkající se podmínek řízení před vnitrostátními soudy, za účelem vymezení rozsahu 
soudního přezkumu vnitrostátních rozhodnutí přijatých na základě aktu unijního 
práva je třeba vzít do úvahy cíl tohoto aktu a zajistit, aby nebyla ohrožena jeho 
účinnost (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 18. června 2002, HI, 
C-92/00, EU:C:2002:379, bod 59, a ze dne 11. prosince 2014, Croce Amica One 
Italia, C-440/13, EU:C:2014:2435, bod 40). 

47      Pokud jde o směrnici 2008/50, poloha míst odběru vzorků má v rámci systému 
posuzování a zlepšování kvality ovzduší, který upravuje, stěžejní význam, a to 
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zejména za situace, kdy úroveň znečištění překračuje horní práh posuzování uvedený 
v článcích 5 a 6 této směrnice. Jak bylo uvedeno v bodě 36 tohoto rozsudku, v tomto 
případě představují místa odběru vzorků v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/50 
hlavní nástroj posuzování kvality ovzduší. 

48      Členské státy mohou na základě měření prováděných na těchto místech v souladu 
s čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50 zajistit, aby úrovně znečišťujících látek, na které se 
vztahuje tato směrnice, nepřekračovaly na území jejich zón a aglomerací mezní 
hodnoty stanovené v příloze XI této směrnice. V případě překročení těchto mezních 
hodnot, u nichž již uplynula lhůta, od které je třeba hodnoty dodržovat, je dotčený 
členský stát povinen vypracovat v souladu s čl. 23 odst. 1 uvedené směrnice plán 
kvality ovzduší, který splňuje určité požadavky (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 
25. července 2008, Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447, body 35 a 42, a ze dne 
19. listopadu 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, body 25 a 40). 

49      Z toho vyplývá, že pokud by místa odběru vzorků umístěná v určité zóně nebo 
aglomeraci nebyla zřízena v souladu s kritérii, která stanoví směrnice 2008/50, byl 
by narušen samotný účel této směrnice. 

50      Toto riziko se může objevit i v případě, kdy vnitrostátní příslušné orgány v mezích 
prostoru pro uvážení, kterým jim poskytuje směrnice 2008/50, neusilují o zajištění 
její efektivity. Zejména za situace, kdy měření provedená v několika lokalitách 
v zásadě mohou poskytovat informace o nejznečištěnějších oblastech ve smyslu 
přílohy III oddílu B bodu 1 písm. a) první odrážky této směrnice, je na vnitrostátních 
příslušných orgánech, aby vybraly polohu míst odběru vzorků tak, aby se 
minimalizovalo riziko, že nebude zjištěno překročení mezních hodnot. 

51      Tyto orgány musí v této souvislosti opřít svá rozhodnutí o spolehlivé vědecké 
poznatky, a jak vyplývá z přílohy III oddílu D směrnice 2008/50, musí vypracovat 
řádnou dokumentaci, z níž budou patrné skutečnosti dokládající výběr polohy všech 
monitorovacích míst. Tato dokumentace se musí pravidelně aktualizovat, aby se 
ověřilo, že jsou kritéria pro výběr stále platná. 

52      Ačkoliv tedy výběr polohy míst odběru vzorků vyžaduje úplné technické posouzení, 
posuzovací pravomoc vnitrostátních příslušných orgánů je omezena účelem a cíli, 
které sledují ustanovení, jež jsou v tomto ohledu relevantní. 

53      Nadto je třeba podotknout, že vzhledem k tomu, že jednotlivec má právo na to, aby 
soud ověřil, zda vnitrostátní právní úprava, jakož i její uplatňování nepřekračují meze 
prostoru pro uvážení, který stanovuje směrnice 2008/50 pro výběr polohy míst 
odběru vzorků, soud, který je za tímto účelem určen vnitrostátním právem, má 
rovněž pravomoc přijmout vůči dotčenému vnitrostátnímu orgánu všechna nezbytná 
opatření, jako například soudní příkaz, aby bylo zajištěno, že tato místa budou 
umístěna v souladu s kritérii stanovenými v této směrnici (v tomto smyslu viz 
rozsudky ze dne 25. července 2008, Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447, body 38 
a 39, a ze dne 19. listopadu 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, body 55, 
56 a 58). 



 
 

232 
 

54      Z judikatury Soudního dvora v tomto ohledu vyplývá, že při neexistenci pravidel 
unijního práva je na vnitrostátním právním řádu každého členského státu, aby určil 
příslušné soudy a upravil procesní podmínky soudních řízení, která mají zajistit 
ochranu práv, jež jednotlivcům vyplývají z takového aktu unijního práva, jako je 
směrnice 2008/50. Stanovené podmínky však nesmějí být méně příznivé než ty, jimiž 
se řídí obdobné situace vnitrostátní povahy (zásada rovnocennosti), a nesmějí 
prakticky znemožňovat nebo nadměrně ztěžovat výkon práv přiznaných unijním 
právním řádem (zásada efektivity) (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. října 2015, 
East Sussex County Council, C-71/14, EU:C:2015:656, bod 52, a ze dne 22. února 
2018, INEOS Köln, C-572/16, EU:C:2018:100, bod 42). Pokud jde o posledně 
uvedenou zásadu, je třeba připomenout, že právo na účinnou právní ochranu před 
nestranným soudem je zakotveno v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, 
který je potvrzením zásady účinné soudní ochrany (v tomto smyslu viz rozsudky ze 
dne 26. července 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, bod 31, a ze dne 27. září 
2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, bod 59). 

55      V posuzované věci bylo na jednání před Soudním dvorem uvedeno a zároveň to 
nebylo zpochybněno, že vnitrostátní soudy, které mají pravomoc přezkoumávat 
umístění míst odběru vzorků, mají na základě relevantních ustanovení belgického 
práva pravomoc vydat vůči vnitrostátním orgánům soudní příkaz. Je tudíž na 
předkládajícím soudu, aby této pravomoci za podmínek stanovených vnitrostátním 
právem případně využil. 

56      S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, 
že čl. 4 odst. 3 SEU a čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec SEU ve spojení s čl. 288 třetím 
pododstavcem SFEU a články 6 a 7 směrnice 2008/50 musí být vykládány v tom 
smyslu, že vnitrostátnímu soudu, kterému je za tímto účelem předložen návrh 
jednotlivců, jichž se přímo dotýká překročení mezních hodnot uvedených v čl. 13 
odst. 1 této směrnice, přísluší ověřit, zda byla místa odběru vzorků umístěná v určité 
zóně zřízena v souladu s kritérii stanovenými v příloze III oddílu B bodu 1 písm. a) 
uvedené směrnice, a pokud tomu tak není, přijmout vůči vnitrostátnímu příslušnému 
orgánu všechna nezbytná opatření, jako například soudní příkaz, je-li upraven 
vnitrostátním právem, aby byla tato místa odběru vzorků umístěna v souladu 
s těmito kritérii. 

Ke druhé otázce 

57      Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 13 odst. 1 a čl. 23 
odst. 1 směrnice 2008/50 vykládány v tom smyslu, že má-li být konstatováno 
překročení mezní hodnoty stanovené v příloze XI této směrnice pro dobu 
průměrování jednoho kalendářního roku, postačuje, aby byla úroveň znečištění 
překračující tuto hodnotu naměřena na jednom místě odběru vzorků, nebo zda je 
třeba, aby taková úroveň znečištění vyplývala z průměru výsledků měření 
provedených na všech místech odběru vzorků v určité zóně nebo aglomeraci. 

58      V bodě 48 tohoto rozsudku bylo připomenuto, že členské státy mají v souladu s čl. 13 
odst. 1 směrnice 2008/50 zajistit, aby úrovně znečišťujících látek, na které se 
vztahuje tato směrnice, nepřekračovaly na území jejich zón a aglomerací mezní 
hodnoty stanovené v příloze XI této směrnice. V případě překročení těchto mezních 
hodnot, u nichž již uplynula lhůta, od které je třeba hodnoty dodržovat, je dotčený 
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členský stát povinen vypracovat v souladu s čl. 23 odst. 1 uvedené směrnice plán 
kvality ovzduší. 

59      Jak uvedla generální advokátka v bodech 72 až 75 svého stanoviska, na druhou 
otázku položenou předkládajícím soudem nelze odpovědět na základě znění čl. 13 
odst. 1 směrnice 2008/50. K témuž závěru je třeba dospět, i pokud jde o čl. 23 odst. 1 
této směrnice. 

60      Pokud doslovný výklad ustanovení unijního práva neumožňuje posoudit jeho přesný 
význam, je třeba toto ustanovení vykládat na základě celkové systematiky a účelu 
právní úpravy, jejíž je součástí (rozsudek ze dne 6. června 2018, Koppers Denmark, 
C-49/17, EU:C:2018:395, bod 22 a citovaná judikatura). 

61      Z článku 6 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 třetího pododstavce směrnice 2008/50 vyplývá, že 
členské státy mají posuzovat dodržování mezních hodnot v souladu s požadavky 
a kritérii stanovenými v příloze III této směrnice. Jak plyne z oddílu A bodu 1 této 
přílohy, oddíly B a C této přílohy se týkají polohy míst odběru vzorků, ale zároveň 
jsou v nich uvedeny informace o používání dalších metod posuzování kvality ovzduší 
upravených ve směrnici 2008/50. 

62      V bodě 39 tohoto rozsudku bylo v tomto ohledu uvedeno, že ustanovení přílohy III 
oddílu B bodu 1 písm. a) a f) směrnice 2008/50 vyžadují, aby místa odběru vzorků 
poskytovala reprezentativní údaje o oblastech v rámci určité zóny či aglomerace, 
které se vyznačují určitou úrovní znečištění. Cílem daného systému, který takto 
nastavil unijní normotvůrce, je umožnit příslušným orgánům nejen to, aby zjistily 
úroveň znečištění ovzduší v dané oblasti, kterou reprezentuje určité místo odběru 
vzorků, ale také to, aby z tohoto zjištění odvodily úroveň znečištění v jiných 
podobných oblastech. Jak v této souvislosti vyplývá z bodu 14 odůvodnění směrnice 
2008/50, posledně uvedený cíl je naplňován zejména prostřednictvím modelových 
metod. 

63      Z toho plyne, že z průměru hodnot naměřených na všech místech odběru vzorků 
v určité zóně nebo aglomeraci nelze dovozovat užitečné informace o expozici 
obyvatelstva znečišťujícím látkám. Na základě takového průměru zejména nelze určit 
celkovou expozici obyvatelstva, jelikož ta se vyhodnocuje prostřednictvím míst 
odběru vzorků, které jsou podle přílohy III oddílu B bodu 1 písm. a) druhé odrážky 
směrnice 2008/50 zřízeny konkrétně za tímto účelem. 

64      Tento závěr potvrzuje i článek 15 směrnice 2008/50 ve spojení s článkem 2 body 20 
a 23 a přílohou XIV oddílem A této směrnice. Podle tohoto článku 15 totiž členské 
státy stanovují ukazatel průměrné expozice PM2,5. Tento ukazatel se nestanovuje na 
základě průměrné úrovně znečištění na všech místech odběru vzorků v určité zóně 
nebo aglomeraci, ale vychází z hodnot naměřených pouze na městských pozaďových 
stanicích, které musejí v souladu s odstavcem 4 uvedeného článku 15 odrážet 
celkovou expozici obyvatelstva PM2,5 v souladu s přílohou III směrnice 2008/50. 

65      Co se kromě toho týče článku 23 směrnice 2008/50, jeho odstavec 1 třetí 
pododstavec stanoví, že plány kvality ovzduší obsahují alespoň informace uvedené 
v oddílu A přílohy XV této směrnice. Podle bodu 1 tohoto oddílu A přílohy XV musí být 
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v plánech kvality ovzduší uvedeno místo, kde bylo naměřeno překročení mezních 
hodnot, včetně dotčeného místa nebo míst odběru vzorků. 

66      Vzhledem k těmto úvahám je třeba konstatovat, že z celkové systematiky směrnice 
2008/50 vyplývá, že při posuzování, zda byly dodrženy mezní hodnoty stanovené 
v příloze XI této směrnice, je pro členské státy rozhodující úroveň znečištění 
naměřená na každém jednotlivém místě odběru vzorků. 

67      Tento výklad čl. 13 odst. 1 a čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50 potvrzuje i účel této 
směrnice. Jak vyplývá z bodu 2 jejího odůvodnění a z jejího článku 1, cílem této 
směrnice je ochrana lidského zdraví, a za tímto účelem upravuje opatření, která 
umožňují bojovat proti emisím znečišťujících látek u zdroje. V souladu s tímto cílem 
je třeba zjišťovat, jaké je skutečné znečištění ovzduší, kterému je vystaveno 
obyvatelstvo nebo jeho část, a zajistit, aby byla přijata náležitá opatření, která se se 
zdroji tohoto znečištění vypořádají. Ke vzniku povinnosti vypracovat plán kvality 
ovzduší v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50 tudíž postačuje, je-li mezní 
hodnota překročena na jednom místě odběru vzorků. 

68      S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na druhou otázkou odpovědět 
tak, že čl. 13 odst. 1 a čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50 musí být vykládány v tom 
smyslu, že má-li být konstatováno překročení mezní hodnoty stanovené v příloze XI 
této směrnice pro dobu průměrování jednoho kalendářního roku, postačuje, aby byla 
úroveň znečištění překračující tuto hodnotu naměřena na jednom místě odběru 
vzorků. 

 K nákladům řízení 

69      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu 
incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je 
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením 
jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se 
nenahrazují. 

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto: 

1)      Článek 4 odst. 3 SEU a čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec SEU ve spojení 
s čl. 288 třetím pododstavcem SFEU a články 6 a 7 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího 
ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu musí být vykládány v tom smyslu, že 
vnitrostátnímu soudu, kterému je za tímto účelem předložen návrh 
jednotlivců, jichž se přímo dotýká překročení mezních hodnot uvedených 
v čl. 13 odst. 1 této směrnice, přísluší ověřit, zda byla místa odběru vzorků 
umístěná v určité zóně zřízena v souladu s kritérii stanovenými v příloze III 
oddílu B bodu 1 písm. a) uvedené směrnice, a pokud tomu tak není, 
přijmout vůči vnitrostátnímu příslušnému orgánu všechna nezbytná 
opatření, jako například soudní příkaz, je-li upraven vnitrostátním 
právem, aby byla tato místa odběru vzorků umístěna v souladu s těmito 
kritérii. 
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2)      Článek 13 odst. 1 a čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50 musí být vykládány 
v tom smyslu, že má-li být konstatováno překročení mezní hodnoty 
stanovené v příloze XI této směrnice pro dobu průměrování jednoho 
kalendářního roku, postačuje, aby byla úroveň znečištění překračující tuto 
hodnotu naměřena na jednom místě odběru vzorků. 
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (sedmého senátu) 

24. října 2019(*) 

„Nesplnění povinnosti státem – Životní prostředí – Směrnice 2008/50/ES – Kvalita 
vnějšího ovzduší – Článek 13 odst. 1 a příloha XI – Systematické a trvající 
překračování mezních hodnot pro oxid dusičitý (NO2) v některých zónách 

a aglomeracích na francouzském území – Článek 23 odst. 1 – Příloha XV – ‚Co 
možná nejkratší‘ období překračování hodnot – Náležitá opatření“ 

Ve věci C-636/18, 

jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 258 SFEU, 
podaná dne 11. října 2018, 

Evropskou komisí, zastoupenou J.-F. Brakelandem a E. Manhaevem, jakož 
i K. Petersen, jako zmocněnci, 

žalobkyní, 

proti 

Francouzské republice, zastoupené D. Colasem a J. Trabandem, jakož i A. Alidière, 
jako zmocněnci, 

žalované, 

SOUDNÍ DVŮR (sedmý senát), 

ve složení T. von Danwitz, vykonávající funkci předsedy senátu, C. Vajda a A. Kumin 
(zpravodaj), soudci, 

generální advokát: M. Szpunar, 

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar, 

s přihlédnutím k písemné části řízení, 

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, 
rozhodnout věc bez stanoviska, 

vydává tento 

Rozsudek 

1        Evropská komise se svou žalobou domáhá toho, aby Soudní dvůr určil: 
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–        že Francouzská republika tím, že ode dne 1. ledna 2010 systematicky a trvale 
překračovala roční mezní hodnoty pro oxid dusičitý (NO2) ve dvanácti 
francouzských aglomeracích a oblastech kvality ovzduší, tj. Marseille 
(FR03A02), Toulon (FR03A03), Paříž (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand 
(FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), 
regionální urbanizovaná zóna (RUZ) Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), 
Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Štrasburk (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes 
(FR20A01), RUZ Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) a Nice (FR24A01) 
a tím, že ode dne 1. ledna 2010 systematicky a trvale překračovala hodinové 
mezní hodnoty pro NO2 ve dvou francouzských aglomeracích a oblastech 
kvality ovzduší, tj. Paříž (FR04A01) a Lyon Rhône-Alpes (FR20A01) nadále od 
tohoto data neplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 13 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě 
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. 2008, L 152, s. 1) ve 
spojení s přílohou XI uvedené směrnice, a to od vstupu těchto mezních hodnot 
v platnost v roce 2010, a 

–        že Francouzská republika ode dne 11. června 2010 neplnila povinnosti, které 
pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50 ve spojení s přílohou XV této 
směrnice, a konkrétně povinnost – stanovenou v čl. 23 odst. 1 druhém 
pododstavci uvedené směrnice – dbát na to, aby bylo období překročení 
mezních hodnot co možná nejkratší. 

Právní rámec 

Směrnice 96/62/ES 

2        Článek 7 směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality 
vnějšího ovzduší (Úř. věst. 1996, L 296, s. 55; Zvl. vyd. 15/03, s. 95), nadepsaný 
„Zlepšování kvality vnějšího ovzduší – Obecné požadavky“, v odstavcích 1 a 3 
stanovil: 

„1.      Členské státy učiní nezbytná opatření k zajištění dodržování mezních hodnot. 

[…] 

3.      Členské státy vypracují akční plány, v nichž uvedou krátkodobá opatření, která 
mají být přijata v případě rizika překročení mezních hodnot nebo výstražných 
prahových hodnot s cílem snížení tohoto rizika a zkrácení doby trvání takové situace. 
V některých případech mohou uvedené plány stanovit opatření na kontrolu 
a v nezbytném případě i na pozastavení činností, které přispívají k překračování 
mezních hodnot, včetně provozu motorových vozidel.“ 

3        Článek 8 této směrnice, nadepsaný „Opatření pro oblasti, v nichž hodnoty překračují 
mezní hodnotu“, v odstavcích 1, 3 a 4 stanovil: 

„1.      Členské státy vypracují seznam oblastí a aglomerací, v nichž hodnoty jedné 
nebo několika znečišťujících látek překračují součet mezní hodnoty a meze tolerance. 

[…] 
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3.      Pro oblasti a aglomerace uvedené v odstavci 1 přijmou členské státy opatření 
k zajištění vypracování nebo uplatňování plánu či programu, na jehož základě bude 
ve stanovené lhůtě dosaženo mezní hodnoty. 

Uvedený plán nebo program musí být zpřístupněn veřejnosti a musí obsahovat 
přinejmenším informace vyjmenované v příloze IV. 

4.      Pro oblasti a aglomerace uvedené v odstavci 1, v nichž je hodnota více než 
jedné znečišťující látky vyšší než mezní hodnoty, vypracují členské státy integrovaný 
plán zahrnující všechny takové znečišťující látky.“ 

4        Podle článku 11 uvedené směrnice, nadepsaného „Předávání informací a zpráv“, 
měly členské státy povinnost předkládat Komisi výroční zprávy o dodržování mezních 
hodnot stanovených pro koncentrace NO2. 

Směrnice 1999/30/ES 

5        Článek 4 směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách 
pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší (Úř. 
věst. 1999, L 163, s. 41; Zvl. vyd. 15/04, s. 164), nadepsaný „Oxid dusičitý a oxidy 
dusíku“, zní: 

„1.      Členské státy učiní nezbytná opatření k zajištění toho, aby koncentrace oxidu 
dusičitého a popřípadě oxidů dusíku ve vnějším ovzduší posuzované podle článku 7 
nepřekračovaly mezní hodnoty přílohy II oddílu I ode dne v ní uvedeného. 

Meze tolerance stanovené v příloze II oddílu I se uplatní podle článku 8 [směrnice 
96/62]. 

2.      Výstražná prahová hodnota pro koncentrace oxidu dusičitého ve vnějším 
ovzduší je stanovena v příloze II oddílu II.“ 

6        Pokud jde o ochranu lidského zdraví, příloha II směrnice 1999/30 stanovila 1. leden 
2010 jako datum, od kterého musely být dodrženy mezní hodnoty pro NO2. 

7        Podle článku 12 uvedené směrnice členské státy měly uvést v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 
19. července 2001. 

Směrnice 2008/50 

8        Směrnice 2008/50, která vstoupila v platnost dne 11. června 2008, nahrazuje pět 
dříve existujících legislativních aktů týkajících se vývoje a řízení kvality vnějšího 
ovzduší, a to zejména směrnici 96/62 a 1999/30, které byly zrušeny s účinkem od 
11. června 2010, jak vyplývá z článku 31 směrnice 2008/50. 

9        Příloha XI této směrnice nicméně uvádí, že den, ke kterému musí být dodržena mezní 
hodnota pro NO2, je 1. ledna 2010. 

10      Článek 1 směrnice 2008/50, nadepsaný „Předmět“, v bodech 1 až 3 stanoví: 
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„Tato směrnice stanoví opatření zaměřená na 

1.      vymezení a stanovení cílů kvality vnějšího ovzduší určených k zabránění 
a předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí jako celek 
nebo k jejich snížení; 

2.      posuzování kvality vnějšího ovzduší v členských státech na základě společných 
metod a kritérií; 

3.      získávání informací o kvalitě vnějšího ovzduší s cílem napomáhat snížení 
znečištění ovzduší a nepříznivého působení a sledovat dlouhodobé trendy 
a zlepšení vyplývající z vnitrostátních opatření a opatření Společenství“. 

11      Článek 2 této směrnice, nadepsaný „Definice“, v bodech 5, 8, 16 až 18 a 24 stanoví: 

„Pro účely této směrnice se rozumí: 

[…] 

5)      ‚mezní hodnotou‘ úroveň stanovená na základě vědeckých poznatků za účelem 
zabránění nebo předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví nebo na životní 
prostředí jako celek nebo jejich snížení, které má být dosaženo ve stanovené 
lhůtě a která poté již nesmí být překročena; 

[…] 

8)      ‚plány kvality ovzduší‘ plány, které stanoví opatření pro dosažení mezních nebo 
cílových hodnot; 

[…] 

16)      ‚zónou‘ část území členského státu, která je tímto členským státem vymezena 
pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší; 

17)      ‚aglomerací‘ zóna, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel vyšším 
než 250 000, nebo v případě aglomerací s počtem obyvatel nižším nebo 
rovnajícím se 250 000 zóna s danou hustotou obyvatelstva na km2 stanovenou 
členskými státy; 

18)      ‚PM10‘ částice, které projdou velikostně selektivním vstupním filtrem 
definovaným v referenční metodě odběru vzorků a měření PM10 EN 12 341, 
vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 μm odlučovací účinnost 50 %; 

[…] 

24)      ‚oxidy dusíku‘ součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu 
dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého 
(μg/m3)“. 

12      Článek 13 uvedené směrnice, nadepsaný „Mezní hodnoty a varovné prahové 
hodnoty pro ochranu lidského zdraví“, v odstavci 1 stanoví: 
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„Členské státy zajistí, aby úrovně oxidu siřičitého, PM10, olova a oxidu uhelnatého ve 
vnějším ovzduší nepřekračovaly v žádné části jejich zón a aglomerací mezní hodnoty 
stanovené v příloze XI. 

Pokud jde o oxid dusičitý a benzen, nesmějí být mezní hodnoty uvedené v příloze XI 
překračovány ode dne v ní uvedeného. 

Splnění těchto požadavků se posuzuje podle přílohy III. 

Meze tolerance stanovené v příloze XI se použijí podle čl. 22 odst. 3 a čl. 23 odst. 1.“ 

13      Článek 22 téže směrnice, nadepsaný „Prodloužení lhůt pro dosažení některých 
mezních hodnot a zproštění povinnosti tyto mezní hodnoty uplatňovat“, zní takto: 

„1.      Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze splnit mezní hodnoty pro oxid 
dusičitý nebo benzen v rámci lhůt stanovených v příloze XI, může členský stát tyto 
lhůty pro konkrétní zónu nebo aglomeraci prodloužit nejvýše o pět let, a to za 
podmínky, že pro zónu nebo aglomeraci, na niž by se prodloužení vztahovalo, se 
v souladu s článkem 23 vypracuje plán kvality ovzduší; tento plán kvality ovzduší se 
doplní informacemi uvedenými v oddíle B přílohy XV v souvislosti s danými 
znečišťujícími látkami a ukazuje, jak bude dosaženo cíle dodržování mezních hodnot 
před uplynutím nové lhůty. 

2.      Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze mezní hodnoty pro PM10 uvedené 
v příloze XI dodržet v důsledku specifických rozptylových vlastností lokality, 
nepříznivých klimatických podmínek nebo přeshraničního příspěvku, je členský stát 
zproštěn povinnosti uplatňovat tyto mezní hodnoty do 11. června 2011, pokud jsou 
splněny podmínky stanovené v odstavci 1 a pokud členský stát prokáže, že na 
celostátní, regionální a místní úrovni byla přijata veškerá náležitá opatření nutná 
k dodržení lhůt. 

3.      Pokud členský stát použije odstavec 1 nebo 2, zajistí, aby mezní hodnota nebyla 
u žádné znečišťující látky překročena o více než o maximální mez tolerance uvedenou 
v příloze XI pro každou příslušnou znečišťující látku. 

4.      Členské státy oznámí Komisi, kde lze podle jejich názoru použít odstavec 1 nebo 
2, a oznámí plán kvality ovzduší uvedený v odstavci 1 včetně všech příslušných 
informací nezbytných k tomu, aby Komise mohla posoudit, zda jsou či nejsou splněny 
příslušné podmínky. V rámci posuzování Komise zohlední odhadované účinky 
opatření, která byla přijata členskými státy, na kvalitu vnějšího ovzduší v členských 
státech v současnosti i v budoucnosti, jakož i odhadované účinky stávajících 
i plánovaných opatření na úrovni Společenství, která Komise navrhne, na kvalitu 
vnějšího ovzduší. 

Pokud do devíti měsíců od obdržení tohoto oznámení Komise nevznese žádné 
námitky, považují se příslušné podmínky pro použití odstavce 1 nebo 2 za splněné. 

Pokud jsou námitky vzneseny, může Komise členské státy požádat, aby plány kvality 
ovzduší upravily nebo předložily nové.“ 
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14      Článek 23 směrnice 2008/50, nadepsaný „Plány kvality ovzduší“, v odstavci 1 
stanoví: 

„Pokud v daných zónách nebo aglomeracích překračují úrovně znečišťujících látek ve 
vnějším ovzduší jakoukoli mezní hodnotu nebo cílovou hodnotu, a v každém případě 
navíc i jakoukoliv příslušnou mez tolerance, členské státy zajistí, aby byly pro tyto 
zóny nebo aglomerace vypracovány plány kvality ovzduší za účelem dosažení 
příslušné mezní nebo cílové hodnoty uvedené v přílohách XI a XIV. 

V případě překročení mezních hodnot, u nichž již uplynula lhůta, od které je třeba 
hodnoty dodržovat, stanoví plány kvality ovzduší náležitá opatření, aby bylo období 
překročení co možná nejkratší. Plány kvality ovzduší mohou navíc zahrnovat zvláštní 
opatření zaměřená na ochranu citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 

Tyto plány kvality ovzduší obsahují alespoň informace uvedené v oddíle A přílohy 
XV a mohou zahrnovat opatření podle článku 24. Tyto plány se Komisi sdělí 
neprodleně a nejpozději dva roky po skončení roku, v němž bylo zaznamenáno první 
překročení. 

Pokud je třeba připravit nebo provést plány kvality ovzduší pro více znečišťujících 
látek, členské státy případně připraví a provedou integrované plány kvality ovzduší 
týkající se všech příslušných znečišťujících látek.“ 

15      Příloha XI směrnice 2008/50 stanoví pro NO2 následující mezní hodnoty: 

Doba 
průměrování 

Mezní hodnota 
Mez 
tolerance 

Datum, do 
kterého je 
třeba 
dosáhnout 
mezní 
hodnoty 

Oxid dusičitý    

1 hodina 

200 μg/m3, 
nesmí být 
překročeno 
častěji než 
18krát 
v kalendářním 
roce 

[…] 0 % dne 
1. ledna 2010 

1. ledna 
2010 

Kalendářní 
rok 

40 μg/m3 

50 % dne 
19. července 
1999, snížení 
dne 1. ledna 
2001 a poté 
každých 12 
měsíců 
o stejné 
roční 
procento až 

1. ledna 
2010 



 
 

242 
 

na 0 % dne 
1. ledna 2010 

Postup před zahájením soudního řízení 

16      Dne 7. března 2012 požádala Francouzská republika na základě čl. 22 odst. 1 
směrnice 2008/50 o prodloužení lhůty stanovené pro povinnost dodržovat mezní 
hodnoty NO2. Tato žádost se týkala ročních mezních hodnot 24 zón nacházejících se 
na francouzském území a hodinových mezních hodnot tří z těchto zón. Rozhodnutím 
ze dne 22. února 2013 Komise na základě čl. 22 odst. 4 této směrnice vznesla vůči 
této žádosti o prodloužení lhůty námitky. Francouzská republika toto rozhodnutí 
nezpochybnila. Tento členský stát tedy měl podle přílohy XI uvedené směrnice 
povinnost dodržovat mezní hodnoty NO2 vypočtené za hodinu nebo za kalendářní 
rok od 1. ledna 2010. 

17      Z důvodu překročení ročních mezních hodnot NO2 v mnohých zónách na 
francouzském území od 1. ledna 2010 Komise zahájila dne 12. února 2014 řízení 
v rámci mechanismu EU Pilot. 

18      Dne 19. června 2015 zaslala Komise francouzským orgánům výzvu dopisem, v němž 
měla za to, že Francouzská republika nedodržela mezní hodnoty pro NO2, a to v 19 
zónách na francouzském území uvedených v příloze I tohoto dopisu. Komise měla 
rovněž za to, že přestože tento členský stát přijal plány kvality ovzduší nebo jiná 
opatření směřující ke snížení emisí NO2, nesplnil povinnosti, které pro něj vyplývají 
z čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50, a zejména z druhého pododstavce tohoto 
odstavce, který stanoví povinnost zajistit, aby bylo období překročení co možná 
nejkratší. Mimoto Komise konstatovala, že nedodržování této povinnosti stále 
pokračovalo. 

19      Ve svém dopise ze dne 3. prosince 2015, jakož i v dalším dopise ze dne 27. července 
2016 francouzské orgány odpověděly na výzvu Komise dopisem. Kromě toho 
předložily dne 30. října 2015 svou výroční zprávu za rok 2014 a dne 22. října 2016 
svou výroční zprávu za rok 2015. 

20      Vzhledem k tomu, že Komise považovala odpověď Francouzské republiky za 
neuspokojivou, vydala dne 15. února 2017 odůvodněné stanovisko, které bylo 
Francouzské republice doručeno dne 16. února 2017 a v němž dospěla k závěru, že 
tento členský stát od 1. ledna 2010 ve třinácti oblastech na francouzském území, tj. 
ve dvanácti oblastech, které jsou předmětem projednávané žaloby pro nesplnění 
povinnosti, jakož i v oblasti Saint-Étienne Rhône-Alpes (FR29A01), nesplnila 
povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50 ve spojení 
s přílohou XI této směrnice, a dále z čl. 23 odst. 1 uvedené směrnice ve spojení 
s oddílem A přílohy XV této směrnice. V důsledku toho Komise vyzvala Francouzskou 
republiku, aby přijala opatření nezbytná k tomu, aby tomuto odůvodněnému 
stanovisku vyhověla ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení. 

21      Francouzské orgány odpověděly na toto odůvodněné stanovisko dopisem ze dne 
24. dubna 2017, doplněným korespondencí ze dne 16. října 2017, 8. února 2018 
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a 19. dubna 2018, v nichž tyto orgány připomněly, že překročení mezních hodnot od 
roku 2010 musí být posuzováno s přihlédnutím ke strukturálním obtížím, které brání 
dosažení těchto hodnot ve lhůtě stanovené směrnicí 2008/50, a dále s přihlédnutím 
k vynaloženému úsilí, které umožnilo zjevné zlepšení kvality vnějšího ovzduší 
v posuzovaných oblastech. 

22      Dne 8. září 2017 se rovněž uskutečnilo technické zasedání. Dne 30. ledna 2018 
následovalo jednání organizované Komisí týkající se kvality ovzduší, na němž jednali 
ministři pro životní prostředí několika členských států, včetně Francouzské republiky, 
jakož i komisař příslušný v této oblasti. 

23      Avšak vzhledem k tomu, že Francouzská republika nepřijala všechna nezbytná 
opatření, aby splnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice 2008/50, Komise 
podala dne 11. října 2018 projednávanou žalobu. 

 K žalobě 

 K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu ze systematického a trvajícího 
porušení ustanovení čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50 ve spojení s přílohou XI této 
směrnice 

Argumentace účastníků řízení 

24      V rámci svého prvního žalobního důvodu Komise tvrdí, že Francouzská republika 
systematicky a trvale porušovala povinnosti vyplývající z čl. 13 odst. 1 směrnice 
2008/50 ve spojení s její přílohou XI, jelikož roční mezní hodnoty stanovené touto 
směrnicí týkající se NO2 byly překročeny ve dvanácti zónách a aglomeracích 
uvedených v bodě 1 tohoto rozsudku, a že hodinové mezní hodnoty byly překročeny 
ve dvou z těchto zón, a sice v l’Île-de-France-Paris a Lyon Rhône-Alpes. 

25      Komise tvrdí, že v bodě 69 rozsudku ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko 
(C-488/15, EU:C:2017:267), který se týkal znečišťování vnějšího ovzduší PM10, na 
něž se rovněž vztahuje směrnice 2008/50, Soudní dvůr rozhodl, že překročení 
mezních hodnot postačuje pro konstatování nesplnění povinností vyplývajících 
z čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50 ve spojení s přílohou XI této směrnice. 
V projednávané věci přitom výroční zprávy za roky 2010 až 2016 předané tomuto 
orgánu samotnými francouzskými orgány v souladu s článkem 27 směrnice 2008/50, 
jakož i některé informace poskytnuté těmito orgány v rámci postupu před zahájením 
soudního řízení prokazují toto nesplnění povinnosti. Předběžné údaje vztahující se 
k roku 2017 byly francouzskými orgány oznámeny, ale ještě nebyly potvrzeny útvary 
Komise. 

26      Francouzská republika úvodem uplatňuje dva argumenty. 

27      Francouzská republika zaprvé zpochybňuje reprezentativní povahu překročení 
mezních hodnot NO2 zjištěných Komisí, která byla zaznamenána omezeným 
množstvím měřicích stanic, které se všechny nacházejí poblíž určitých hlavních 
pozemních komunikací. Tato překročení tedy nevypovídají o kvalitě ovzduší ve všech 
dvanácti posuzovaných zónách a aglomeracích, v nichž došlo k celkovému zlepšení. 



 
 

244 
 

28      V této souvislosti Francouzská republika tvrdí, že použití nejvyšší hodnoty v každé 
oblasti neumožňuje poskytnout reprezentativní představu o vývoji kvality ovzduší 
v celé této zóně. 

29      Zadruhé má Francouzská republika za to, že opatřením, která přijala, brání účinek 
demografického růstu, který je zesílen vývojem různých druhů dopravy. Kromě toho 
by podle jejího názoru měla opatření, která mají být přijata členskými státy a jejichž 
cílem je zejména omezit dopravu na silnicích s velkým provozem, zohledňovat 
charakteristiky územního plánování v dotčených zónách a aglomeracích. Je totiž 
třeba, aby uvedená opatření nevedla k přesunutí provozu jinam, a tedy nutně 
k přemístění znečišťujících emisí do jiných městských oblastí a na jiné dopravní trasy, 
které jsou nevhodné nebo poddimenzované, a aby zohledňovala dopravní potřeby 
obyvatelstva. Francouzská republika v tomto ohledu zdůrazňuje, že prostor pro 
uvážení, který mají členské státy k dispozici při provádění směrnice 2008/50, musí 
být vykonáván v souladu s ustanoveními Smluv, zejména se základní zásadou 
volného pohybu zboží a osob, která například neumožňuje zavést odvětvové zákazy 
provozu. 

30      Kromě toho podle jejího názoru vývoj jiných alternativních řešení mobility vyžaduje 
rozsáhlé a nákladné investice, které mohou být uskutečněny pouze v dlouhodobém 
horizontu. Účinnost opatření přijatých Francouzskou republikou závisí rovněž na 
modernizaci vozového parku, která je obtížnější proto, že si domácnosti ponechávají 
své vozidlo čím dál déle. 

31      Francouzská republika dále tvrdí, že taková přísnější právní úprava, jako je právní 
úprava směřující ke zvýšení daně z pohonných hmot, nepřichází v současné době 
v úvahu z důvodu citlivosti této otázky pro veřejné mínění, což může vést k narušení 
veřejného pořádku. Obecně účinnost přijatých opatření závisí na chování obyvatel 
a měnících se postojích. 

32      V závěru těchto předběžných poznámek se Francouzská republika dovolává 
nedbalosti, o níž podala důkaz samotná Komise, když na unijní úrovni sama se 
zpožděním přijala opatření nezbytných k dosažení cílů sledovaných směrnicí 
2008/50. Zejména uvádí, že očekávaný dopad norem stanovených na unijní úrovni 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 
o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím 
o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. 2007, L 171, s. 1), na emise NO2 je menší než 
rozsah očekávaného snížení emisí při stanovení mezních hodnot v rámci přijetí 
směrnice 2008/50. 

33      Francouzská republika nezpochybňuje přetrvávání překročení hodinových a ročních 
mezních hodnot NO2 v zónách a aglomeracích, které jsou předmětem žaloby podané 
Komisí. Zpochybňuje však údajně systematickou povahu těchto překročení. 

34      Francouzská republika mimoto připomíná, že většina členských států čelí 
strukturálním obtížím, které ztěžují dodržování roční mezní hodnoty NO2 stanovené 
směrnicí 2008/50. 
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35      V této souvislosti Francouzská republika tvrdí, že při zkoumání hodnot 
zaznamenaných těmito měřicími stanicemi by mělo být zohledněno jejich umístění, 
přičemž je třeba vzít v úvahu, že některé z nich se nacházejí blíže ke zdrojům emisí 
NO2, než vyžaduje směrnice 2008/50. Rovněž je třeba zohlednit celkové zlepšení 
kvality ovzduší ve Francii. Francouzská republika v tomto ohledu uvádí, že opatření, 
která přijala, umožnila významně snížit emise NO2. Na celém území státu se počet 
měřicích stanic, které zaznamenaly překročení roční mezní hodnoty NO2, mezi rokem 
2000 a rokem 2017 snížil na méně než polovinu. Od roku 2010 do roku 2017 se podíl 
městských měřicích stanic umístěných do oblasti vlivu silničního provozu, které 
zaznamenaly překročení roční mezní hodnoty NO2, snížil na polovinu. Ve stejném 
období došlo ke snížení průměrné koncentrace NO2 měřené těmito městskými 
měřícími stanicemi dvakrát rychleji než u množiny všech měřicích stanic. Podíl 
obyvatelstva, který je vystaven účinkům překročení této mezní hodnoty, se tudíž 
snížil. 

36      Francouzská republika dospívá k závěru, že navzdory překážkám vytvořeným 
uvedenými strukturálními faktory ukazuje přezkum vývoje kvality ovzduší na celém 
francouzském území významný pokles emisí a koncentrací NO2 od roku 2010 
v důsledku opatření přijatých francouzskými orgány. 

Závěry Soudního dvora 

37      Žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 1 prvním 
pododstavci směrnice 2008/50 je třeba posuzovat s ohledem na ustálenou 
judikaturu, podle níž je řízení podle článku 258 SFEU založeno na objektivním zjištění 
nedodržení povinností členským státem, které mu ukládá Smlouva o FEU nebo akt 
sekundárního práva (viz rozsudek ze dne 22. února 2018, Komise v. Bulharsko, 
C-336/16, EU:C:2018:94, bod 61 a citovaná judikatura). 

38      V projednávané věci tudíž překročení mezních hodnot pro NO2 ve vnějším ovzduší 
samo o sobě postačuje ke konstatování, že nebyla splněna povinnost vyplývající 
z čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50 ve spojení s přílohou XI této směrnice (obdobně viz 
rozsudek ze dne 22. února 2018, Komise v. Bulharsko, C-336/16, EU:C:2018:94, bod 
62 a citovaná judikatura). 

39      V projednávané věci přitom údaje vyplývající z výročních zpráv týkající se kvality 
ovzduší, které předložila Francouzská republika na základě článku 27 směrnice 
2008/50, ukazují, že mezi lety 2010 a 2016 tento členský stát pravidelně překračoval 
roční mezní hodnoty pro NO2 ve dvanácti francouzských aglomeracích a oblastech 
a dále hodinovou mezní hodnotu pro tuto znečišťující látku ve dvou z těchto 
aglomerací a oblastí. 

40      Z toho vyplývá, že takto zjištěné překročení hodnot musí být považováno za trvalé, 
jak to ostatně uznává Francouzská republika od fáze před zahájením soudního řízení, 
ale také za systematické, a to aniž by Komise musela předložit další důkazy o tomto 
překročení. 

41      Pokud jde o argument uplatňovaný Francouzskou republikou, podle kterého musí 
být nesplnění povinností, které pro ni vyplývají z čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50 ve 
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spojení s její přílohou XI, posuzováno s ohledem na strukturální obtíže, se kterými se 
potýkala při provádění této směrnice, je třeba připomenout, že podle přílohy XI 
uvedené směrnice datum, od kterého byla třeba dosahovat mezních hodnot pro NO2, 
bylo stanoveno na 1. ledna 2010. 

42      Jestliže objektivní zjištění nedodržení povinností členským státem, které mu ukládá 
Smlouva o FEU nebo akt sekundárního práva, bylo prokázáno, není přitom relevantní, 
zda nesplnění povinnosti vyplývá z vůle členského státu, které mu je přičitatelné, 
z jeho nedbalosti nebo třeba technických či strukturálních obtíží, se kterými se tento 
členský stát potýká (rozsudek ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko, 
C-488/15, EU:C:2017:267, bod 76 a citovaná judikatura). 

43      Argument Francouzské republiky týkající se existence strukturálních obtíží tedy 
nemůže být uznán. 

44      Totéž platí pro argument tohoto členského státu týkající se nereprezentativní 
povahy případů překročení mezních hodnot NO2. Zaprvé, co se týče skutečnosti, že 
Komise zohlednila pouze roční a hodinové hodnoty koncentrací NO2 ve vnějším 
ovzduší pocházející z měřicí stanice, která zaznamenala nejvyšší hodnoty v dotyčné 
oblasti, stačí připomenout, že Soudní dvůr rozhodl, že čl. 13 odst. 1 a čl. 23 odst. 1 
směrnice 2008/50 musí být vykládány v tom smyslu, že má-li být konstatováno 
překročení mezní hodnoty stanovené v příloze XI této směrnice pro dobu 
průměrování jednoho kalendářního roku, postačuje, aby byla úroveň znečištění 
překračující tuto hodnotu naměřena na jednom místě odběru vzorků (rozsudek ze 
dne 26. června 2019, Craeynest a další, C-723/17, EU:C:2019:533, body 60, 66 
a 68). Z toho vyplývá, že Komise mohla pro každou z dvanácti oblastí nebo 
aglomerací, na které se vztahuje tato žaloba, použít roční a hodinové hodnoty 
koncentrace NO2 ve vnějším ovzduší pocházející z měřicí stanice, která zaznamenala 
nejvyšší hodnoty v dotyčné oblasti nebo aglomeraci. 

45      Pokud jde zadruhé o argument, podle kterého byla vytýkaná překročení hodnot 
zaznamenána měřicími stanicemi, které se nacházejí v největší blízkosti hlavních 
pozemních komunikací, z nichž některé by byly navíc umístěny blíže ke zdrojům emisí 
NO2, než vyžaduje směrnice 2008/50, je třeba konstatovat, že i když je pravda, že 
poloha míst odběru vzorků má v rámci systému posuzování a zlepšování kvality 
ovzduší upraveného touto směrnicí stěžejní význam a že by byl narušen samotný účel 
této směrnice, pokud by místa odběru vzorků umístěná v určité zóně nebo aglomeraci 
nebyla zřízena v souladu s kritérii, která tato směrnice stanoví (rozsudek ze dne 
26. června 2019, Craeynest a další, C-723/17, EU:C:2019:533, body 47 a 49), 
Francouzská republika nezpochybňuje, že umístění měřicích stanic nacházejících se 
v blízkosti hlavních pozemních komunikací je v souladu s kritérii týkajícími se 
rozmístění míst odběru vzorků v makroměřítku definovanými v příloze III směrnice 
2008/50. 

46      Co se týče argumentu Francouzské republiky, podle kterého nutnost dodržovat unijní 
právo, a zejména volný pohyb zboží omezuje prostor pro uvážení, který mají členské 
státy k dispozici při přijímání opatření směřujících ke snížení emisí NO2 způsobených 
silniční dopravou, jako je odvětvový zákaz provozu, je třeba připomenout, že jak 
vyplývá z bodů 117, 138 a 140 rozsudku ze dne 21. prosince 2011, Komise v. Rakousko 
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(C-28/09, EU:C:2011:854), Soudní dvůr rozhodl, že takový odvětvový zákaz může 
být vhodný k zajištění dosažení cíle ochrany životního prostředí, a odůvodnit tak 
překážku zásady volného pohybu zboží za předpokladu, že neexistují opatření, která 
by méně omezovala svobodu pohybu ve vztahu k takto sledovanému cíli. 

47      Pokud jde o argument, podle kterého Komise přijala opatření nezbytná k dosažení 
cílů směrnice 2008/50 se zpožděním, je třeba uvést, že toto Francouzskou republiku 
nemůže zprostit plnění jejích povinností, které pro ni vyplývají z čl. 13 odst. 1 této 
směrnice ve spojení s její přílohou XI. 

48      Francouzská republika se dále domnívá, že očekávaný účinek norem stanovených 
nařízením č. 715/2007 na emise NO2 byl menší než rozsah očekávaného snížení emisí 
při stanovení mezních hodnot v rámci přijetí směrnice 2008/50. V tomto ohledu je 
třeba kromě skutečnosti, že motorová vozidla podléhající těmto normám nejsou 
jedinou příčinou emisí NO2, což Francouzská republika ostatně uznala, a že unijní 
právní úprava použitelná na schvalování typu motorových vozidel nemůže členské 
státy zprostit jejich povinnosti dodržovat mezní hodnoty stanovené od 1. ledna 2010 
směrnicí 2008/50, uvést, že Francouzská republika pomíjí, že podle čl. 1 bodu 1 ve 
spojení s čl. 2 bodem 5 směrnice 2008/50 ve smyslu bodů 1 až 3 odůvodnění této 
směrnice nebyly mezní hodnoty stanoveny vzhledem k očekávanému účinku norem 
stanovených nařízením č. 715/2007, nýbrž na základě vědeckých poznatků 
a zkušeností členských států, tak aby se v nich odrazila úroveň, kterou Unie a členské 
státy považují za vhodnou za účelem zabránění a předcházení škodlivým účinkům 
znečišťujících látek unikajících do ovzduší na lidské zdraví a životní prostředí jako 
celek nebo jejich snížení. 

49      Dále na rozdíl od toho, co tvrdí Francouzská republika, nemůže případný částečný 
pokles doložený nashromážděnými údaji, který však není dostatečný na to, aby tento 
členský stát vyhověl mezním hodnotám, které jsou pro něj závazné, vyvrátit závěr 
o tom, že tento stát nesplnil své povinnosti (rozsudek ze dne 22. února 2018, Komise 
v. Polsko, C-336/16, EU:C:2018:94, bod 65). 

50      Za těchto okolností je prvnímu žalobnímu důvodu třeba vyhovět. 

K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 23 odst. 1 směrnice 
2008/50 ve spojení s oddílem A její přílohy XV 

Argumentace účastníků řízení 

51      Svým druhým žalobním důvodem Komise v podstatě tvrdí, že Francouzská republika 
od 11. června 2010 neplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 směrnice 
2008/50. 

52      Komise v tomto ohledu uvádí, že ačkoli je pravda, že v rámci provádění tohoto 
ustanovení má členský stát při vypracovávání svých plánů kvality ovzduší k dispozici 
určitý prostor pro uvážení, pokud jde o volbu opatření, která mají být přijata, tato 
opatření musí v každém případě umožňovat, aby bylo období překročení mezních 
hodnot co možná nejkratší. 
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53      S cílem určit, zda plán kvality ovzduší stanoví opatření vhodná k zajištění toho, aby 
bylo období překročení co nejkratší, což vyžaduje analýzu v každém jednotlivém 
případě, Komise tvrdí, že je třeba zohlednit šest faktorů odvozených zejména 
z judikatury uvedené v bodech 37 a 42 tohoto rozsudku. 

54      Zaprvé dlouhodobé překračování mezních hodnot, jakož i zadruhé odhadované 
budoucí období překračování mezních hodnot jsou významnými ukazateli toho, že 
dotyčný členský stát neplní povinnost, která pro něj vyplývá z čl. 23 odst. 1 druhého 
pododstavce směrnice 2008/50. 

55      Zatřetí je třeba vzít v úvahu absolutní úroveň překračování mezních hodnot. Čím 
rozsáhlejší je nedodržování mezních hodnot stanovených směrnicí 2008/50, zejména 
v posledních letech, tím více nasvědčuje nedostatek ambicióznosti opatření 
stanovených v daném plánu tomu, že došlo k porušení povinností uvedených 
v článku 23 směrnice 2008/50. 

56      Začtvrté relativní vývoj roční koncentrace NO2 ve vnějším ovzduší, a to zejména 
v posledních letech, může naznačovat, že došlo k porušení uvedeného ustanovení. 
Pokud tento trend narůstá nebo stagnuje, jde rovněž o významný ukazatel 
nedostatečnosti opatření stanovených v plánu. I klesající trend by mohl být 
ukazatelem porušení požadavků stanovených v článku 23 směrnice 2008/50, pokud 
je rytmus tohoto poklesu ve vztahu k rozsahu překročení, příliš nízký k tomu, aby 
mohl být tento trend v co nejkratší době odstraněn. 

57      Zapáté je třeba vzít v úvahu formální obsah plánů, zejména to, zda tyto plány 
obsahují veškeré informace požadované v oddíle A přílohy XV směrnice 2008/50. 
V tomto ohledu Komise odkazuje na bod 113 stanoviska generální advokátky Kokott 
ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko 
(C-488/15, EU:C:2017:267), z něhož vyplývá, že tyto informace mají zásadní 
význam. 

58      Zašesté Komise rovněž navrhuje zohlednit věcný obsah plánů, zejména přiměřenost 
diagnózy uvedené v těchto plánech a plánovaných opatření, analýzu všech možných 
opatření, geografické a odvětvové pokrytí opatření zvolených v uvedených plánech, 
jakož i to, zda mají závaznou nebo pouze pobídkovou povahu. 

59      Komise uznává, že v projednávané věci se na každou z dvanácti oblastí 
nacházejících se na francouzském území, kterých se týká její žaloba, formálně 
vztahoval plán kvality ovzduší ke dni uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném 
stanovisku, tedy ke dni 16. dubna 2017. Domnívá se však, že tyto plány jsou 
neúčinné, jelikož neukončily přetrvávající překročení mezních hodnot existující ve 
Francii od roku 2010. Komise navíc poté, co analyzovala uvedené plány a další 
opatření přijatá Francouzskou republikou, jakož i informace sdělené orgány tohoto 
členského státu v průběhu postupu před zahájením soudního řízení, vytkla těmto 
orgánům pasivní postoj a přijetí opatření nezávazné povahy a tvrdí, že dotčené plány 
nestanoví opatření vhodná k tomu, aby bylo období překročení mezních hodnot NO2 
„co možná nejkratší“. Kromě toho žádný z těchto plánů neuvádí potřebu 
strukturálních přeměn. 
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60      Konečně Komise uvádí, že různé právní akty přijaté Francouzskou republikou po 16. 
dubnu 2017 – nejzazší datum stanovené v odůvodněném stanovisku – potvrzují, že 
došlo k porušení článku 23 směrnice 2008/50. 

61      Komise uvádí, že Francouzská republika přijala dne 10. května 2017 plán snižování 
emisí látek znečišťujících ovzduší, který stanoví řadu opatření ke snížení emisí ve 
všech odvětvích, a zejména opatření ke snížení emisí souvisejících se silniční 
dopravou, jako je sbližování zdanění benzínu a motorové nafty nebo podpora nákupu 
čistých vozidel. Z tohoto plánu však vyplývá, že k dosažení mezních hodnot dojde 
nejdříve v roce 2030. 

62      V této souvislosti Komise připomíná, že Conseil d’État (Státní rada, Francie) 
v rozsudku ze dne 12. července 2017 konstatovala porušení francouzské právní 
úpravy provádějící články 13 a 23 směrnice 2008/50 v šestnácti zónách na 
francouzském území. 

63      Kromě toho Komise tvrdí, že z informací poskytnutých Francouzskou republikou 
v jejím dopise ze dne 8. února 2018 vyplývá, že v roce 2020 bude deset měřicích 
stanic vykazovat stále ještě nesoulad, přičemž tento počet se v roce 2030 sníží na tři 
stanice, aniž je však uvedeno umístění těchto stanic. To podle jejího názoru v každém 
případě potvrzuje, že tento členský pokračuje v nedodržování povinností, které pro 
něj vyplývají z článku 23 směrnice 2008/50, po uplynutí nejzazší lhůty stanovené 
v odůvodněném stanovisku povinností. 

64      Komise rovněž tvrdí, že francouzské orgány jí dne 20. dubna 2018 zaslaly seznam 
dalších vnitrostátních opatření, která nabyla účinnosti nebo byla oznámena. Nebyla 
však poskytnuta žádná kvantifikace dopadu těchto opatření, ani uvedeno žádné 
datum, kdy má být ukončeno překračování mezních hodnot NO2 ve všech dvanácti 
oblastech, na které se vztahuje tato žaloba. 

65      Podle názoru Komise se navíc argument předložený Francouzskou republikou, který 
vychází z existence strukturálních obtíží, nezakládá na analýze v každém jednotlivém 
případě pro každou z dvanácti oblastí, na které se vztahuje tato žaloba. Vzhledem 
k tomu, že ve skutečnosti se jedná o obecný argument, měl by být odmítnut jako 
nepodložený průkaznými fakty. 

66      Komise rovněž tvrdí, že analýza skutečností předložených Francouzskou republikou 
v její žalobní odpovědi potvrzuje, že ani na jednu z dotčených oblastí se nevztahuje 
plán, který by stanovoval opatření vhodná k tomu, aby bylo období překročení 
mezních hodnot co možná nejkratší. Kromě toho se většina důkazů předložených 
francouzskou vládou týká opatření, která jsou plánována až po uplynutí lhůty pro 
odpověď na odůvodněné stanovisko a která by v některých případech měla být 
provedena i více než patnáct let po vstupu mezních hodnot NO2 v platnost. 

67      Komise kromě toho odmítá argument, že překročení mezních hodnot NO2 by mělo 
dopad pouze na malou část populace, jelikož takový argument není relevantní ve 
vztahu ke směrnici 2008/50, která neobsahuje pravidla de minimis. 
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68      Francouzská republika se dovolává strukturálních obtíží, jimž čelila při provádění 
opatření přijatých k zajištění toho, aby období překročení mezních hodnot NO2 bylo 
co nejkratší, a které bránily účinnosti těchto opatření. 

69      Francouzská republika rovněž tvrdí, že Komise nesprávně vykládá čl. 23 odst. 1 
směrnice 2008/50 ve spojení s přílohou XV této směrnice. 

70      V tomto ohledu Francouzská republika zpochybňuje způsob, jakým se Komise 
opírala o judikaturu Soudního dvora týkající se překročení mezních hodnot PM10 ve 
vnějším ovzduší za účelem posouzení vhodnosti plánů kvality ovzduší k tomu, aby 
bylo období překročení mezních hodnot NO2 v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice 
2008/50 co možná nejkratší, neboť omezení týkající se opatření směřujících k boji 
proti emisím těchto dvou znečišťujících látek jsou zcela odlišná. Komisi zejména 
vytýká, že při nezbytném přezkumu v každém jednotlivém případě týkajícím se 
vhodnosti opatření přijatých s ohledem na požadavek, aby byla délka překročení co 
možná nejkratší, nezohlednila specifické charakteristiky emisí NO2, lokalizaci 
překročení v městských oblastech ovlivňovaných dopravou, ani strukturální omezení, 
jež jsou vlastní emisím NO2, takže trvající překračování mezních limitů NO2 od 
1. ledna 2010 samo o sobě – na rozdíl od toho, co tvrdí Komise – neumožňuje 
prokázat nevhodnost těchto opatření. 

71      Francouzská republika dále zdůrazňuje, že předmětné plány, které na rozdíl od toho, 
co tvrdí Komise, obsahují proaktivní a vhodná opatření, z nichž některá mají 
závaznou povahu, umožnily celkově a velmi významným způsobem zlepšit kvalitu 
ovzduší ve Francii. Toto zlepšování pokračuje, i když ještě neumožnilo odstranit 
překračování mezních hodnot NO2, na která Komise poukazuje v rámci projednávané 
žaloby. 

72      Pokud jde o to, že Komise navrhuje, aby plány kvality ovzduší uváděly datum, kdy 
budou dosaženy mezní hodnoty stanovené v příloze XI směrnice 2008/50, 
Francouzská republika poznamenává, že žádné ustanovení této směrnice výslovně 
nevyžaduje, aby orgány členských států uváděly takové datum ve svých plánech. 
Příloha XV uvedené směrnice stanoví, že mezi informace, které je třeba zahrnout do 
místních, regionálních nebo národních plánů kvality ovzduší pro zlepšování kvality 
vnějšího ovzduší, patří informace o „časovém plánu provádění“ a „očekávaném 
zlepšení kvality ovzduší a předpokládané době potřebné k dosažení uvedených cílů“. 
Z toho však nevyplývá, že uvedené plány musí uvést datum, ke kterému budou 
dodržovány mezní hodnoty. Výraz „dosažení uvedených cílů“ se týká cílů zlepšení 
kvality vnějšího ovzduší stanovených v těchto plánech, a nikoli dodržování mezních 
hodnot stanovených v uvedené příloze. 

73      Francouzská republika tvrdí, že vhodnost plánů kvality ovzduší musí být posuzována 
v každém jednotlivém případě s ohledem na specifická místní omezení, která je třeba 
překonat v každé z dvanácti dotčených zón nebo aglomerací, a v tomto ohledu 
poskytuje přehled některých těchto specifických omezení pro každou zónu, jakož 
i nejnovějších opatření zavedených k ukončení překračování mezních hodnot NO2. 
Francouzská republika dospívá k závěru, že se nedopustila nesplnění povinností, 
které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50. 
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Závěry Soudního dvora 

74      Z článku 23 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2008/50 vyplývá, že pokud 
k překročení mezních hodnot pro NO2 došlo po uplynutí lhůty, od které je třeba tyto 
hodnoty dodržovat, je dotčený členský stát povinen vypracovat plán kvality ovzduší, 
který splňuje určité požadavky. 

75      Tento plán tedy musí stanovit opatření vhodná k zajištění toho, aby bylo období 
překročení co možná nejkratší, a může zahrnovat další specifická opatření zaměřená 
na ochranu citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. Kromě toho podle čl. 23 odst. 1 
třetího pododstavce směrnice 2008/50 musí tento plán obsahovat alespoň informace 
uvedené v oddíle A přílohy XV této směrnice a může rovněž zahrnovat opatření podle 
jejího článku 24. Uvedený plán musí být zaslán Komisi neprodleně a nejpozději do 
dvou let po skončení roku, během něhož bylo zaznamenáno první překročení. 

76      Podle judikatury Soudního dvora má čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50 obecnou 
působnost, jelikož se bez omezení v čase vztahuje na překročení jakékoliv mezní 
hodnoty pro znečišťující látku stanovené touto směrnicí po uplynutí lhůty, od které je 
třeba ji dodržovat, ať je stanovena uvedenou směrnicí, nebo Komisí na základě 
článku 22 této směrnice (rozsudek ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko, 
C-488/15, EU:C:2017:267, bod 104). 

77      Pokud jde v této souvislosti o argumentaci Francouzské republiky týkající se 
ustálené judikatury Soudního dvora v rozsudcích ze dne 5. dubna 2017, Komise 
v. Bulharsko (C-488/15, EU:C:2017:267), jakož i ze dne 22. února 2018, Komise 
v. Polsko (C-336/16, EU:C:2018:94), které se týkají překročení mezních hodnot PM10 
ve vnějším ovzduší, pro účely posouzení plánů kvality ovzduší s cílem zajistit, aby 
bylo období překročení mezních hodnot NO2 co možná nejkratší, je třeba 
poznamenat, že znění článků 13 a 23 směrnice 2008/50 se použije bez rozdílu na 
všechny látky znečišťující vnější ovzduší, na něž se vztahuje tato směrnice. Uvedenou 
judikaturu lze tedy použít jako analytický rámec pro posouzení toho, zda členský stát 
dodržuje povinnosti, které pro něj vyplývají z tohoto článku 23, pokud jde o jinou 
znečišťující látku než částice PM10, pokud se na tuto znečišťující látku vztahuje 
uvedená směrnice. 

78      Rovněž je třeba uvést, že naposled uvedené ustanovení zavádí přímou vazbu mezi 
překročením mezních hodnot pro NO2, které jsou upraveny v čl. 13 odst. 1 směrnice 
2008/50 ve spojení s přílohou XI této směrnice, a vypracováním plánů kvality 
ovzduší (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko, 
C-488/15, EU:C:2017:267, bod 83, a ze dne 22. února 2018, Komise v. Polsko, 
C-336/16, EU:C:2018:94, bod 76). 

79      Tyto plány mohou být vypracovány pouze na základě rovnováhy mezi cílem snížení 
rizika znečištění a jednotlivými dotčenými veřejnými a soukromými zájmy (rozsudky 
ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko, C-488/15, EU:C:2017:267, bod 106, a ze 
dne 22. února 2018, Komise v. Polsko, C-336/16, EU:C:2018:94, bod 93). 

80      Skutečnost, že členský stát překročil mezní hodnoty pro NO2 ve vnějším ovzduší, 
tedy sama o sobě nestačí k učinění závěru, že tento členský stát nesplnil povinnosti 
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stanovené v čl. 23 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2008/50 (obdobně viz 
rozsudky ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko, C-488/15, EU:C:2017:267, bod 
107, a ze dne 22. února 2018, Komise v. Polsko, C-336/16, EU:C:2018:94, bod 94). 

81      Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že i když členské státy mají při určování opatření, 
která mají být přijata, určitý prostor pro uvážení, musí tato opatření každopádně 
umožňovat, aby bylo období překročení mezních hodnot co možná nejkratší 
(rozsudky ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko, C-488/15, EU:C:2017:267, 
bod 109, a ze dne 22. února 2018, Komise v. Polsko, C-336/16, EU:C:2018:94, bod 
95). 

82      Za těchto podmínek je třeba prostřednictvím analýzy v každém jednotlivém případě 
ověřit, zda jsou plány vypracované dotyčným členským státem v souladu s čl. 23 
odst. 1 druhým pododstavcem směrnice 2008/50 (rozsudek ze dne 5. dubna 2017, 
Komise v. Bulharsko, C-488/15, EU:C:2017:267, bod 108). 

83      V projednávané věci Francouzská republika tvrdí, že lhůty uvedené v souvislosti 
s opatřeními, která přijala v plánech kvality ovzduší, jež vypracovala, jsou přiměřené 
rozsahu strukturálních přeměn nezbytných pro ukončení překročení mezních hodnot 
pro NO2, přičemž zdůrazňuje zejména obtíže vyplývající z náročnosti a nákladů na 
investice, které mají být provedeny, a dále omezení existující v oblasti boje proti 
emisím NO2, jako je nárůst počtu vozidel mimo jiné v důsledku nárůstu počtu 
obyvatel, okolnost, že provádění opatření nezbytných pro modernizaci vozového 
parku je nutně dlouhodobým procesem, obtížnost měnit hlavní dopravní trasy nebo 
citlivosti některých otázek pro veřejné mínění, pokud jde o určitá opatřením, jako je 
zejména zvýšení daně z pohonných hmot, jakož i přetrvávající používání motorových 
vozidel. 

84      V této souvislosti je třeba konstatovat, že Francouzská republika uvedla v těchto 
plánech právě tyto informace obecné povahy, aniž poskytla další upřesnění nebo 
provedla hlubší analýzu v každém jednotlivém případě pro každou z dvanácti oblastí, 
kterých se týká žaloba Komise. 

85      Kromě toho je třeba připomenout, že Soudní dvůr již rozhodl, že strukturální obtíže 
spojené se socioekonomickým a rozpočtovým významem investic, které je třeba 
vynaložit, nejsou mimořádné a nemohou vyloučit možnost stanovit kratší doby 
(obdobně viz rozsudek ze dne 22. února 2018, Komise v. Polsko 
(C-336/16, EU:C:2018:94, bod 101). 

86      Existence takových strukturálních obtíží, spojených zejména s omezeními 
existujícími v oblasti boje proti emisím NO2, a to zejména za okolností, kdy jsou 
překročení zjištěna výhradně na místech poblíž hlavních dopravních tras, by však 
mohla být v rámci rovnováhy zmíněné v bodě 77 tohoto rozsudku relevantní pro 
posouzení, zda doba překročení je co možná nejkratší, pokud členský stát za tímto 
účelem přijal veškerá náležitá opatření. 

87      Přitom je třeba uvést, že Francouzská republika v rámci svého přezkumu v každém 
jednotlivém případě různých oblastí a aglomerací, kterých se týká projednávaná 
žaloba – i když prokazuje určité snížení úrovně překračování v některých dotčených 
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oblastech a aglomeracích – systematicky uváděla opatření bez poskytnutí 
podrobností o zohledňovaných místech, o harmonogramu opatření a jejich 
kvantifikovanému dopadu, a dále, která byla v případě většiny z nich přijata nebo 
plánována po uplynutí lhůty pro odpověď na odůvodněné stanovisko, anebo jsou 
právě přijímána nebo plánována, přičemž v některých případech stanoví dobu jejich 
provedení v délce překračující patnáct let po vstupu mezních hodnot pro NO2 
v platnost. 

88      V této souvislosti je třeba připomenout, že povinnost stanovit v případě překročení 
mezních hodnot pro NO2 ve vnějším ovzduší plány kvality ovzduší zavazuje dotčený 
členský stát od 11. června 2010. Jak vyplývá ze spisu předloženého Soudnímu dvoru, 
překročení mezních hodnot bylo k tomuto datu již ve Francii zaznamenáno. Od tohoto 
data, ke kterému měla Francouzská republika uvést v účinnost právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí 2008/50 v souladu s čl. 33 
odst. 1 uvedené směrnice, měl tedy tento členský stát povinnost přijmout a co 
nejrychleji realizovat náležitá opatření podle čl. 23 odst. 1 uvedené směrnice. 

89      Za okolností uvedených v bodě 87 tohoto rozsudku je třeba uvést, že Francouzská 
republika zjevně nepřijala včas opatření vhodná k zajištění co možná nejkratšího 
období překročení. Překračování dotčených mezních hodnot po dobu sedmi po sobě 
následujících let zůstává v tomto členském státě systematické a trvalé navzdory 
povinnosti, aby tento členský stát přijal veškerá náležitá a účinná opatření pro 
dosažení souladu s požadavkem, aby doba překročení byla co možná nejkratší. 

90      Taková situace sama o sobě prokazuje, aniž je třeba se podrobněji zabývat obsahem 
plánů kvality ovzduší vypracovaných Francouzskou republikou, že v projednávaném 
případě tento členský stát neuplatnil náležitá a účinná opatření k tomu, aby období 
překročení mezních hodnot pro NO2 bylo „co možná nejkratší“ ve smyslu čl. 23 odst. 1 
druhého pododstavce směrnice 2008/50 (rozsudek ze dne 5. dubna 2017, Komise 
v. Bulharsko, C-488/15, EU:C:2017:267, bod 117). 

91      Argumenty přednesené Francouzskou republikou tudíž samy o sobě nemohou 
odůvodnit, proč trvalo tak dlouho ukončit taková překračování vzhledem 
k požadavku zajistit, aby bylo období překračování co možná nejkratší. 

92      Za těchto podmínek musí být druhý žalobní důvodu uplatňovaný Komisí uznán. 

93      S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba určit: 

–        že Francouzská republika tím, že ode dne 1. ledna 2010 systematicky a trvale 
překračovala roční mezní hodnoty NO2 ve dvanácti francouzských 
aglomeracích a oblastech kvality ovzduší, a sice Marseille (FR03A02), Toulon 
(FR03A03), Paříž (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), 
Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), RUZ Reims 
Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Štrasburk 
(FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), Vallée de l’Arve Rhône-Alpes 
(FR20N10) a Nice (FR24A01) a tím, že ode dne 1. ledna 2010 systematicky 
a trvale překračovala hodinové mezní hodnoty pro NO2 ve dvou aglomeracích 
a oblastech kvality ovzduší, a sice Paříž (FR04A01) a Lyon Rhône-Alpes 
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(FR20A01) nadále od tohoto data neplnila povinnosti, které pro ni vyplývají 
z čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50 ve spojení s přílohou XI této směrnice, a to od 
vstupu těchto mezních hodnot v platnost v roce 2010, a 

–        že Francouzská republika ode dne 11. června 2010 neplnila povinnosti, které 
pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 uvedené směrnice ve spojení s její přílohou XV, 
a konkrétně povinnost – stanovenou v čl. 23 odst. 1 druhém pododstavci téže 
směrnice – dbát na to, aby bylo období překročení mezních hodnot co možná 
nejkratší. 

K nákladům řízení 

94      Podle 138 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora se účastníku řízení, který neměl 
úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve 
věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že Komise požadovala náhradu nákladů 
řízení a Francouzská republika z podstatné části neměla ve věci úspěch, je důvodné 
posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení. 

Z těchto důvodů Soudní dvůr (sedmý senát) rozhodl takto: 

1)      Francouzská republika tím, že ode dne 1. ledna 2010 systematicky a trvale 
překračovala roční mezní hodnoty pro oxid dusičitý (NO2) ve dvanácti 
francouzských aglomeracích a oblastech kvality ovzduší, a sice Marseille 
(FR03A02), Toulon (FR03A03), Paříž (FR04A01), Auvergne-Clermont-
Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées 
(FR12A01), RUZ Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-
Alpes (FR15A01), Štrasburk (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), 
regionální urbanizovaná zóna (RUZ) Vallée de l’Arve Rhône-Alpes 
(FR20N10) a Nice (FR24A01) a tím, že ode dne 1. ledna 2010 systematicky 
a trvale překračovala hodinové mezní hodnoty pro NO2 ve dvou 
aglomeracích a oblastech kvality ovzduší, a sice Paříž (FR04A01) a Lyon 
Rhône-Alpes (FR20A01) nadále od tohoto data neplnila povinnosti, které 
pro ni vyplývají z čl. 13 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 
ovzduší pro Evropu ve spojení s přílohou XI této směrnice, a to od vstupu 
těchto mezních hodnot v platnost v roce 2010. 

Francouzská republika ode dne 11. června 2010 neplnila povinnosti, které 
pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 uvedené směrnice ve spojení s její přílohou 
XV, a konkrétně povinnost – stanovenou v čl. 23 odst. 1 druhém 
pododstavci téže směrnice – dbát na to, aby bylo období překročení 
mezních hodnot co možná nejkratší. 

2)      Francouzské republice se ukládá náhrada nákladů řízení. 


