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K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko rakouské Spolkové rady týkající se návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko rakouské Spolkové rady týkající se výše 

uvedeného návrhu nařízení. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

15/SB-BR/2016 

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO  
 

výboru Spolkové rady pro záležitosti EU předložené podle čl. 23g odst. 1 spolkového 

ústavního zákona ve spojení s článkem 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity 

a proporcionality 

 

ze dne 30. března 2016 

 

COM(2016)0053 final 

 

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus 

výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými 

státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí 

č. 994/2012/EU 

 

a 

 

COM(2016)0052 final 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti 

dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 

 

 

A. Odůvodněné stanovisko 

 

Předkládaný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

 

B. Odůvodnění 

 

Návrh nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení 

nařízení (EU) č. 994/2010 

 

Komise se ve svém návrhu opírá o článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

který se týká opatření k zajištění bezpečnosti dodávek energie v Unii. Pro plánovaná opatření, 

která jsou ve srovnání s nařízením, jež má být zrušeno, nová jen zčásti, zvolila jako vhodný 

nástroj nařízení. 

 

V zásadě nelze nic namítat proti tomu, aby opatření k dalšímu zvýšení bezpečnosti dodávek 

byla i nadále přijímána na úrovni Unie, zejména z toho důvodu, že tak bude možné zabránit 

vzniku rozdílů při přeshraničních postupech různých členských států narušujících bezpečnost 

dodávek. Toto řešení si Evropská unie zvolila již v roce 2010, kdy bylo schváleno nařízení 

(EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení 

směrnice Rady 2004/67/ES. Nic tedy nebrání tomu, aby jednotlivá opatření obsažená 

v nařízení (EU) č. 994/2010 byla převzata do nového návrhu opatření na zajištění bezpečnosti 

dodávek zemního plynu. 
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Návrh však přináší i změny. Podle článku 3 návrhu mají členské státy spolupracovat při 

řešení krize dodávek. Za tímto účelem Komise vymezuje několik „regionů“, které jsou vždy 

tvořeny více členskými státy. Kritéria složení těchto regionů jsou uvedena v čl. 3 odst. 7 

návrhu. Na základě aktu v přenesené pravomoci bude moci změny ve složení regionů 

v budoucnu provádět sama Komise. Členským státům je tedy upřeno právo podílet se jak na 

primárním stanovení složení regionů, tak na jeho budoucích změnách. 

 

Z hlediska subsidiarity je toto ustanovení jednoznačně třeba odmítnout, neboť stanovením 

„regionů“ se zasahuje do suverenity členských států. 

 

Má-li být dále rozvinuta myšlenka vytvoření „regionů“ k zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu, je sice zapotřebí i jednotných unijních kritérií, zároveň však musí být vzata 

v úvahu rovněž relevantní hlediska členských států týkající se složení příslušných regionů. 

Jako kritéria výběru jednotná pro celou Unii by bylo možné uvést stávající přepravní kapacity 

a srovnatelnou úroveň uplatňování tzv. třetího balíčku opatření pro vnitřní trh se zemním 

plynem v členských státech. 

 

V každém případě musí s vytvářením takových „regionů“ rovněž souhlasit dotčené členské 

státy. Přenesení této pravomoci na Komisi prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci je 

třeba jednoznačně odmítnout. Navržený právní akt v přenesené pravomoci navíc postrádá 

potřebnou přesnost, neboť v článku 18 návrhu nařízení, který konkretizuje výkon přenesené 

pravomoci, se neodkazuje na čl. 3 odst. 7. 

 

Návrh rozhodnutí, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních 

dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti 

energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU 

 

Právním základem rozhodnutí je taktéž článek 194 SFEU. Komise se domnívá, že před 

uzavřením smluv mezi členskými státy a třetími státy v oblasti energetiky musí být o těchto 

smlouvách informována. Základním prvkem rozhodnutí jsou ex ante posouzení takových 

návrhů smluv prováděná Komisí. Z tohoto posuzování jsou však vyňaty dohody mezi 

obchodními subjekty. 

 

Zavedením povinnosti informovat Komisi o všech mezivládních dohodách v oblasti 

energetiky s třetími zeměmi může být ohrožena svrchovanost členských států: Čl. 5 odst. 4 

návrhu rozhodnutí stanoví, že členský stát nepodepíše, neratifikuje nebo neodsouhlasí návrh 

mezivládní dohody nebo změnu stávající mezivládní dohody, dokud Komise členský stát 

v souladu s odstavcem 1 neinformuje o jakýchkoli pochybnostech nebo případně v souladu 

s odstavcem 2 nevydá své stanovisko nebo dokud neuplynou lhůty uvedené v odstavcích 1 

nebo případně 2. Při podepisování a ratifikování mezivládní dohody dotyčný členský stát v co 

nejvyšší míře zohlední stanovisko Komise. 

 

Včasné zapojení Komise by mohlo být v zásadě přínosné, neboť již během jednání by bylo 

možné odvrátit případné problémy právní povahy. Důležitá je při tom skutečnost, že právo 

Komise vyjádřit své stanovisko zůstane omezené na právní aspekty. Navržené zásadní 

rozšíření oblasti působnosti rozhodnutí na nezávazné nástroje v oblasti energetiky vzbuzuje 

obavy, neboť by mohlo mít za následek zejména větší byrokratickou zátěž. 

 

Rovněž z hlediska proporcionality by článek 5 návrhu rozhodnutí mohl být lépe slučitelný 
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s primárním právem Unie, pokud by se Komise omezila pouze na to, že dotyčnému 

členskému státu oznámí svůj právní názor na soulad konkrétní dohody v oblasti energetiky 

s právními předpisy zajišťujícími fungující vnitřní trh s energií (včetně právních předpisů 

v oblasti hospodářské soutěže). 

 


