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Po dôvodovej správe sa vkladá toto stanovisko:

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

21.2.2019

Pán Jerzy Buzek
predseda
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
BRUSEL

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje 
smernica 2005/89/ES  (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Vážený pán predseda,

v liste z 29. januára 2019 ste v súlade s článkom 39 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
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Výbor pre právne veci, aby posúdil, či je právny základ uvedeného návrhu Komisie platný.

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 18. februára 2019.

I – Kontext

Cieľom návrhu nariadenia je zabezpečiť, aby všetky členské štáty zaviedli vhodné nástroje na 
prevenciu, prípravu a riadenie krízových situácií v oblasti elektriny, ktoré majú často 
cezhraničný účinok, vzhľadom na to, že elektrizačné sústavy sú integrované, ako aj zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu s elektrickou energiou.
 
V záujme splnenia tohto cieľa sa navrhuje, aby členské štáty pri predchádzaní a riadení 
krízových situácií navzájom spolupracovali, a to najmä tým, že stanovia spoločné metódy 
hodnotenia rizík, zvýšia porovnateľnosť a transparentnosť v prípravnej fáze a počas krízových 
situácií v oblasti elektriny a zabezpečia, aby sa aj v prípade krízy elektrina dodávala tam, kde 
je najviac potrebná. 

Komisia navrhla ako právny základ článok 194 ZFEÚ, ktorým sa stanovuje právny základ pre 
politiku v oblasti energetiky. Počas medziinštitucionálnych rokovaní sa však považovalo za 
potrebné pridať odkaz na odsek 2 uvedeného článku, čím sa stanovuje, že tieto opatrenia sa 
musia prijať v súlade s riadnym legislatívnym postupom. 

Predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku zodpovedný za návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým 
sa zrušuje smernica 2005/89/ES (2016/0377 (COD)), preto požiadal Výbor pre právne veci, 
aby v súlade s článkom 39 (2) rokovacieho poriadku overil právny základ návrhu a 
konkrétnejšie primeranosť navrhovaného doplnenia.

II – Príslušné články zmluvy

Ako právny základ návrhu Komisie bol predložený tento článok Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie pod hlavou XXI s názvom Energetika (podčiarknutie bolo doplnené): 
 

Článok 194 ZFEÚ

1. V rámci vytvorenia a fungovania vnútorného trhu a so zreteľom na potrebu zachovávať a 
zlepšovať životné prostredie sleduje politika Únie v oblasti energetiky v duchu solidarity 
medzi členskými štátmi tieto ciele: 
a) zabezpečovať fungovanie trhu v oblasti energetiky; 
b) zabezpečovať bezpečnosť dodávok energie v Únii; 
c) presadzovať energetickú efektívnosť, úsporu energie a vývoj nových a obnoviteľných 
zdrojov energie ako aj 
d) podporovať prepojenie energetických sietí. 

2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení zmlúv, Európsky parlament 
a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia potrebné na 
dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1. Takéto opatrenia sa prijmú po porade s 
Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov. Nie je nimi dotknuté právo 
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členských štátov určiť podmienky pre využívanie svojich energetických zdrojov, jeho voľba 
medzi rôznymi zdrojmi energie a všeobecná štruktúra jeho zásobovania bez toho, aby bol 
dotknutý článok 192 ods. 2 písm. c). 

3. Odchylne od odseku 2 Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne 
a po porade s Európskym parlamentom ustanoví uvedené opatrenia, ak sú najmä fiškálnej 
povahy.

III – Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie o výbere právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí 
byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré patria 
najmä cieľ a obsah aktu“1. Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom 
na zrušenie príslušného aktu. Presné uvedenie právneho základu je obzvlášť dôležité v tomto 
prípade, keďže článok 194 ods. 2 odkazuje na riadny legislatívny postup a článok 194 ods. 3 
odkazuje na mimoriadny legislatívny postup s jednomyseľným hlasovaním v Rade.

IV – Analýza a určenie vhodného právneho základu so zreteľom na cieľ a obsah návrhu, 
mandát Parlamentu a mandát Rady

Cieľom tohto návrhu nariadenia je stanoviť spoločné pravidlá predchádzania krízam s cieľom 
zabezpečiť bezpečnosť dodávok poskytnutím nástrojov na zabezpečenie cezhraničnej 
spolupráce tým, že sa od členských štátov bude vyžadovať, aby v duchu solidarity 
spolupracovali na regionálnej úrovni. 
V návrhu sa takisto stanovujú opatrenia na prevenciu kríz dodávok elektriny, prípravu na ne a 
ich riešenie s cieľom zabezpečiť dodávky elektrickej energie tam, kde je to najviac potrebné. 
V nariadení sa zároveň stanovuje rámec pre účinné monitorovanie bezpečnosti dodávok 
v Európe prostredníctvom skupiny pre koordináciu v oblasti elektrickej energie. To by malo 
viesť k lepšej pripravenosti na riziká pri nižších nákladoch. Mal by sa posilniť aj vnútorný trh 
s elektrinou zvýšením vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a vylúčením neprimeraných 
štátnych zásahov v krízových situáciách, najmä zamedzením neoprávnenému obmedzovaniu 
cezhraničných tokov. 

Od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti je článok 194 ZFEÚ osobitným právnym 
základom pre opatrenia v oblasti energetickej politiky zameraných na zabezpečenie 
fungovania trhu s energiou, zaistenie bezpečnosti dodávok energie v Únii, podporovanie 
energetickej účinnosti a úspor energie a rozvoj nových a obnoviteľných foriem energie alebo 
podporovanie prepojenia energetických sietí. 

Zdá sa, že hlavný cieľ návrhu spadá celý pod ciele politiky Únie v oblasti energetiky 
stanovené v článku 194 ods. 1.

Dohodnutá zmena právneho základu podstatne nemení základ, ktorý pre svoj návrh vybrala 
Komisia, ale voľbu právneho základu spresňuje tým, že určuje príslušný odsek článku 194 
ZFEÚ, z ktorého spoluzákonodarcovia chcú vychádzať.

1 Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie) Zb. 1987, s. 014393, bod 5; Vec 
C-440/05 Komisia/Rada, Zb. 2007, s. I-9097; Vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 
2009, s. I-07585.
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Článok 194 ZFEÚ obsahuje vo svojich odsekoch 2 a 3 dva rozdielne právne základy pre 
opatrenia rôzneho druhu. Zatiaľ čo odsek 3 odkazuje na opatrenia, ktoré sú hlavne fiškálnej 
povahy, odsek 2 odkazuje na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie cieľov uvedených 
v odseku 1, ktoré zahŕňajú okrem iného bezpečnosť dodávok. Okrem toho je dôležité 
poznamenať, že článok 194 ZFEÚ stanovuje rôzne legislatívne postupy v závislosti od 
povahy opatrenia. 

V – Záver a odporúčanie

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa malo dospieť k záveru, že pokiaľ sa má uviesť 
právny základ spôsobom, ktorý umožňuje určiť, ktorý postup je uplatniteľný na prijatie 
návrhu, je vhodné stanoviť za právny základ návrhu článok 194 ods. 2.

Táto analýza právneho základu vychádza z predbežnej dohody, ktorá sa dosiahla počas 
medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu a ktorú 23. januára 2019 schválil Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku.

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi, ktorá sa konala 18. februára 2019 , jednomyseľne2 
rozhodol 17 hlasmi za, že konkrétny odkaz na článok 194 ods. 2 ZFEÚ v právnom základe je 
primeraný a že ako právny základ návrhu by sa mal potvrdiť článok 194 ods. 2 ZFEÚ. 

S úctou

Pavel Svoboda

(Týka sa všetkých jazykov)

2 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (podpredsedníčka), Gilles Lebreton (spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko), 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 a Tadeusz Zwiefka.


