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dopisem ze dne 29. ledna 2019 jste podle čl. 39 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor pro 
právní záležitosti o ověření platnosti právního základu výše uvedeného návrhu.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na své schůzi dne 18. února 2019.

I – Souvislosti

Cílem dotčeného návrhu nařízení je zajistit, aby vzhledem k propojenosti 
elektroenergetických soustav všechny členské státy zavedly vhodné nástroje, jejichž 
prostřednictvím budou moci předcházet elektroenergetickým krizovým situacím, jež mají 
často přeshraniční dopady, připravovat se na ně a řídit je, a rovněž zdokonalit fungování 
vnitřního trhu s elektřinou.
 
Aby byl tento cíl splněn, měly by podle navrhovaného přístupu členské státy vzájemně 
spolupracovat s cílem předcházet krizovým situacím a řídit je. Návrh nařízení zejména stanoví 
společné metody pro posouzení rizik, přináší větší srovnatelnost a transparentnost pro 
přípravnou fázi a pro období elektroenergetické krize a zajišťuje, aby i v případě krize byla 
elektřina dodána tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. 

Komise navrhla jako právní základ článek 194 SFEU, který stanoví právní základ energetické 
politiky; během interinstitucionálních jednání však bylo považováno za nutné přidat odkaz na 
odstavec 2 výše uvedeného článku, který stanoví, že se opatření přijmou řádným legislativním 
postupem. 

Předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, který je příslušný pro návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení 
směrnice 2005/89/ES (2016/0377(COD)), proto požádal Výbor pro právní záležitosti, aby v 
souladu s čl. 39 odst. 2 jednacího řádu ověřil právní základy návrhu, konkrétněji vhodnost 
navrhovaného doplnění.

II – Relevantní články Smlouvy

Jako právní základ svého návrhu předkládá Komise následující článek Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který je obsažen v hlavě XXI s názvem „Energetika“ (zvýraznění přidáno): 
 

Článek 194 SFEU

1. V rámci vytváření a fungování vnitřního trhu a s přihlédnutím k potřebě chránit a zlepšovat 
životní prostředí má politika Unie v oblasti energetiky v duchu solidarity mezi členskými státy 
za cíl: 
a) zajistit fungování trhu s energií; 
b) zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii; 
c) podporovat energetickou účinnost a úspory energie jakož i rozvoj nových a obnovitelných 
zdrojů energie; a 
d) podporovat propojení energetických sítí. 
2. Aniž je dotčeno použití jiných ustanovení Smluv, přijmou Evropský parlament a Rada 
řádným legislativním postupem opatření nezbytná pro dosažení cílů uvedených v odstavci 1. 
Tato opatření se přijmou po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem 
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regionů. Nedotýkají se práva členského státu stanovit podmínky pro využívání svých 
energetických zdrojů, jeho volby mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jeho 
zásobování energií, aniž je dotčen čl. 192 odst. 2 písm. c). 
 
3. Odchylně od odstavce 2 přijme Rada opatření podle uvedeného odstavce zvláštním 
legislativním postupem jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem, pokud jsou 
především fiskální povahy.

III – Judikatura Soudního dvora EU ve věci volby právního základu

Podle ustálené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství 
zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří 
zejména cíl a obsah aktu“1. Volba nesprávného právního základu může být proto důvodem 
pro prohlášení dotyčného aktu za neplatný. V tomto případě je obzvláště důležité přesné 
uvedení právního základu, neboť odstavec 2 článku 194 odkazuje na řádný legislativní 
postup, kdežto odstavec 3 téhož článku na zvláštní legislativní postup s jednomyslným 
hlasováním v Radě.
 
IV – Analýza a určení vhodného právního základu s ohledem na cíl a obsah návrhu, 
mandát Parlamentu a mandát Rady

Cílem tohoto návrhu je stanovit společná pravidla pro předcházení krizím za účelem zaručení 
bezpečnosti dodávek, a to prostřednictvím poskytnutí nástrojů zajišťujících přeshraniční 
spolupráci a uložení členským státům, aby spolupracovaly v duchu solidarity na regionální 
úrovni. 
Návrh také stanoví opatření určená k předcházení elektroenergetickým krizím, jejich řízení a 
k přípravě na ně s cílem zajistit, aby byla elektřina dodána tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. 
Stanoví rovněž rámec pro efektivní sledování bezpečnosti dodávek v Evropě prostřednictvím 
Koordinační skupiny pro otázky elektrické energie. To by mělo vést k větší rizikové 
připravenosti s nižšími náklady. Dalším důsledkem by mělo být posílení vnitřního trhu s 
energií zvýšením důvěry napříč členskými státy a odstraněním nevhodných státních zásahů v 
krizových situacích, zejména zamezením nepřiměřenému omezování přeshraničních toků 
energie. 

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je článek 194 SFEU specifickým právním 
základem pro opatření v oblasti energetiky, jejichž cílem je zajistit fungování trhu s energií 
a bezpečnost dodávek energie v Unii, podporovat energetickou účinnost a úspory energie a 
rozvoj nových a obnovitelných forem energie nebo podporovat propojování energetických 
sítí. 

Zdá se, že hlavní účel daného návrhu spadá plně mezi cíle politiky Unie v oblasti energetiky 
stanovené v čl. 194 odst. 1 SFEU.

Dohodnutá změna právního základu nemění podstatně základ, který pro svůj návrh zvolila 
Komise, volbu právního základu ale upřesňuje, neboť konkrétně uvádí příslušný odstavec 

1 Věc C-45/86, Komise v. Rada (Všeobecné celní preference), [1987], Sb. rozh. 014393, 
bod 5; věc C-440/05, Komise v. Rada, [2007], Sb. rozh. I-9097; věc C-411/06, Komise 
v. Parlament a Rada, [2009], Sb. rozh. I-07585.



PE606.138v02-00 4/4 RR\1146857CS.docx

CS

článku 194 SFEU, o který se chtějí spolunormotvůrci opírat.

Článek 194 SFEU obsahuje ve skutečnosti v odstavcích 2 a 3 dva různé právní základy pro 
opatření odlišné povahy. Zatímco odstavec 3 se vztahuje na opatření, která jsou převážně 
fiskální povahy, odstavec 2 se týká přijímání opatření nutných k dosažení cílů odstavce 1, 
mezi něž patří mj. bezpečnost dodávek. Dále je důležité konstatovat, že článek 194 SFEU 
stanoví odlišné legislativní postupy podle povahy opatření. 

V – Závěry a doporučení

S ohledem na výše uvedené skutečnosti by mělo být vyvozeno, že má-li být právní základ 
uveden způsobem, jenž umožní stanovit, který postup se použije pro přijetí dotyčného návrhu, 
je vhodné, aby byl právním základem tohoto návrhu čl. 194 odst. 2.

Tato analýza právního základu vychází z předběžné dohody, jíž bylo dosaženo v průběhu 
interinstitucionálních jednání o daném návrhu a kterou Výboru pro průmysl, výzkum a 
energetiku schválil dne 23. ledna 2019.

Výbor pro právní záležitosti proto na své schůzi dne 18. února 2019 jednomyslně rozhodl1, a 
to 17 hlasy pro, že konkrétní odkaz na odstavec 2 článku 194 SFEU v právním základě je 
vhodný a že by čl. 194 odst. 2 SFEU měl být potvrzen jako právní základ návrhu.

S pozdravem

Pavel Svoboda

(Týká se všech jazykových znění.)

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Pavel Svoboda (předseda), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (místopředsedkyně), Gilles Lebreton (zpravodaj), Max Andersson, 
Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, 
Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


