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Palusite 29. jaanuari 2019. aasta kirjas õiguskomisjonil kontrollida vastavalt kodukorra artikli 
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39 lõikele 2 komisjoni kõnealuse ettepaneku õigusliku aluse kehtivust.

Õiguskomisjon arutas eespool nimetatud küsimust 18. veebruari 2019. aasta koosolekul.

I – Taust

Kõnealuse määruse ettepaneku eesmärk on tagada, et kõik liikmesriigid võtaksid kasutusele 
asjakohased vahendid, et elektrikriisi ennetada, selleks valmistuda ja seda ohjata, kuna 
ühendatud elektrivõrkude tõttu on elektrikriisidel sageli piiriülene mõju. Samuti soovitakse 
parandada elektrienergia siseturu toimimist.
 
Selle eesmärgi saavutamiseks esitatakse lähenemisviis, mille kohaselt liikmesriigid peaksid 
tegema koostööd, et kriise ennetada ja ohjata, eelkõige luues ühised meetodid ohtude 
hindamiseks, suurendades võrreldavust ja läbipaistvust ettevalmistusjärgus ja elektrikriisi ajal 
ning tagades selle, et ka kriisi ajal oleks elektrivarustus olemas seal, kus seda on kõige 
rohkem tarvis. 

Komisjoni välja pakutud õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikkel 194, millega 
sätestatakse õiguslik alus energiapoliitikale. Kuid institutsioonidevahelistel läbirääkimistel 
leiti olevat vajalik lisada viide nimetatud artikli lõikele 2, milles sätestatakse, et meetmed 
kehtestatakse seadusandliku tavamenetluse kohaselt. 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust 
elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ (2016/0377(COD)), 
kuulub tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni vastutusalasse. Selle esimees palus 
õiguskomisjonil kontrollida vastavalt kodukorra artikli 39 lõikele 2 ettepaneku õiguslikku 
alust ja täpsemalt soovitatud lisandi asjakohasust.

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

Komisjoni ettepanekus on õigusliku alusena esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu XXI 
jaotise „Energeetika“ alljärgnev artikkel (rõhuasetus lisatud): 
 

ELi toimimise lepingu artikkel 194
 
1. Siseturu rajamise ja toimimise raames ning pidades silmas vajadust säilitada ja parandada 
keskkonda, on liidu energiapoliitikal liikmesriikide vahelise solidaarsuse vaimus järgmised 
eesmärgid: 
a) tagada energiaturu toimimine; 
b) tagada energiaga varustamise kindlus liidus; 
c) edendada energia tõhusat kasutamist ja säästmist ning uute ja taastuvate energiaallikate 
väljaarendamist ning 
d) edendada energiavõrkude sidumist. 
 
2. Ilma et see piiraks aluslepingute muude sätete kohaldamist, kehtestavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt lõikes 1 osutatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud meetmed. Asjaomased meetmed võetakse vastu pärast 
konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega. Need meetmed ei 
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mõjuta liikmesriigi õigust määrata kindlaks oma energiavarude kasutamise tingimusi, tema 
valikuid erinevate energiaallikate vahel ning tema energiavarustuse üldstruktuuri, ilma et see 
piiraks artikli 192 lõike 2 punkti c kohaldamist. 
 
3. Erandina lõikest 2 kehtestab nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt ning pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt asjaomases lõikes osutatud meetmed, kui 
need on peamiselt maksualased.

III – Euroopa Liidu Kohtu praktika seoses õigusliku aluse valikuga

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse 
valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka 
kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu“1. Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast 
olla kõnealuse õigusakti tühistamise põhjus. Täpne viide õiguslikule alusele on käesoleval 
juhul eriti oluline, kuna artikli 194 lõigetes 2 ja 3 viidatakse vastavalt seadusandlikule 
tavamenetlusele ja seadusandlikule erimenetlusele koos nõukogu ühehäälse otsusega.
 
IV – Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine ettepaneku eesmärgi ja sisu, 
parlamendi volituste ja nõukogu volituste alusel

Määruse ettepaneku eesmärk on kehtestada kriisiennetuse ühised eeskirjad varustuskindluse 
tagamiseks, pakkudes vahendeid piiriülese koostöö tagamiseks ja nõudes liikmesriikidelt 
solidaarselt koostöö tegemist piirkondlikul tasandil. 
Ettepanekuga nähakse ette ka meetmed elektrikriiside ennetamiseks, nendeks valmistumiseks 
ja nende ohjamiseks eesmärgiga tagada, et elektrit tarnitakse sinna, kus seda kõige enam 
vajatakse. Samuti luuakse sellega raamistik, mis võimaldab teha tõhusat varustuskindluse 
järelevalvet Euroopas elektrivaldkonna koordineerimise rühma kaudu. Sellega peaks 
kaasnema parem ohuvalmidus väiksema kuluga. See peaks parandama ka energia siseturgu, 
suurendama usaldust ja kindlustunnet liikmesriikides ning välistama riigi sobimatu sekkumise 
kriisi korral, eelkõige vältides põhjendamatut piiriüleste tarnete kärpimist. 

Lissaboni lepingu jõustumisest alates on ELi toimimise lepingu artikkel 194 konkreetne 
õiguslik alus energiapoliitika meetmetele, mille eesmärk on tagada energiaturu toimimine, 
tagada liidus energiaga varustamise kindlus, edendada energia tõhusat kasutamist ja säästmist 
ning uute ja taastuvate energiaallikate väljaarendamist või energiavõrkude sidumist. 

Ettepaneku põhieesmärk näib täielikult kuuluvat ELi toimimise lepingu artikli 194 lõikes 1 
sätestatud liidu energiapoliitika eesmärkide hulka.

Õigusliku aluse kokku lepitud muudatus ei muuda oluliselt komisjoni poolt ettepaneku jaoks 
valitud õiguslikku alust, aga see muudab õigusliku aluse valiku täpsemaks, kui märgitakse ära 
ELi toimimise lepingu artikli 194 asjaomane lõige, millele kaasseadusandjad püüavad 
toetuda.

Õigupoolest sisaldab ELi toimimise lepingu artikkel 194 lõigetes 2 ja 3 kahte erinevat 

1 Kohtuasi C-45/86: komisjon vs. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 
014393, punkt 5; kohtuasi C-440/05: komisjon vs. nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; 
kohtuasi C-411/06: komisjon vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-07585.
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õiguslikku alust eri liiki meetmete jaoks. Kui lõikes 3 osutatakse meetmetele, mis on 
peamiselt maksualased, siis lõikes 2 osutatakse selliste meetmete vastuvõtmisele, mis on 
vajalikud lõikes 1 kehtestatud eesmärkide saavutamiseks, mille hulka kuulub ka 
varustuskindlus. Lisaks on oluline märkida, et ELi toimimise lepingu artiklis 194 nähakse ette 
erinevate seadusandlike menetluste kasutamine sõltuvalt meetme laadist. 

V – Järeldus ja soovitus

Eespool öeldut arvesse võttes tuleks järeldada, et õiguslik aluse märkimiseks viisil, mis 
võimaldab kindlaks määrata ettepaneku vastuvõtmisel kohaldatava menetluse, on sobiv 
kasutada ettepaneku õigusliku alusena artikli 194 lõiget 2.

See õigusliku aluse analüüs põhineb esialgsel kokkuleppel, milleni jõuti ettepaneku üle 
peetavate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste käigus ja mille tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjon kiitis heaks 23. jaanuaril 2019.

Oma 18. veebruari 2019. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon 17 poolthäälega 
ühehäälselt2, et täpne viide ELi toimimise lepingu artikli 194 lõikele 2 on asjakohane ja ELi 
toimimise lepingu artikli 194 lõige 2 tuleks kinnitada ettepaneku õigusliku alusena. 
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