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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

15.4.2016 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko rakúskej Spolkovej rady k návrhu nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu 

a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010. 

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

 

 

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Rakúska Spolková rada poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia 

pripojené v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

15/SB-BR/2016 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO  
 

podľa článku 23 písm. g) ods. 1 B Ústavy Rakúskej republiky v spojitosti s článkom 6 

protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality predložené výborom 

pre EÚ Spolkovej rady 

 

z 30. marca 2016 

 

COM(2016)0053 final 

 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny 

informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky 

medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ 

 

a 

 

COM(2016)0052 final 

návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie 

bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 

 

 

A. Odôvodnené stanovisko 

 

Predmetný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

 

B. Odôvodnenie 

 

Návrh nariadenia o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu 

a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 

 

Komisia vo svojom návrhu vychádza z článku 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ), ktorý sa týka opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok energie v Únii. V prípade 

naplánovaných (v porovnaní s rušiacim sa nariadením len čiastočne nových) opatrení si 

zvolila nástroj v podobe nariadenia. 

 

V zásade nič nebráni tomu, aby sa opatrenia na ďalšie zlepšenie bezpečnosti dodávok aj 

v budúcnosti prijímali na úrovni Únie, a to najmä z dôvodu, že sa tým môže zabrániť vzniku 

rozdielov narušujúcich bezpečnosť dodávok pri rôznych cezhraničných operáciách členských 

štátov. Túto cestu si Európska únia zvolila už v roku 2010 prijatím nariadenia (EÚ) 

č. 994/2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje 

smernica Rady 2004/67/ES. Nevznikajú preto obavy v tom smere, že jednotlivé opatrenia 

z nariadenia (EÚ) č. 994/2010 sa prevezmú do nového návrhu o opatreniach na zaistenie 

bezpečnosti dodávok plynu. 

 

V návrhu sa však zavádzajú aj novinky. Podľa článku 3 návrhu musia členské štáty 
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spolupracovať pri zvládaní krízy dodávok. Na tento účel Komisia vymedzuje niekoľko 

„regiónov“, ktoré sú zložené z viacerých členských štátov. Kritériá zloženia regiónov sú 

stanovené v článku 3 ods. 7 návrhu. Budúce zmeny v súvislosti so zložením regiónov bude 

môcť Komisia urobiť sama na základe delegovaného aktu. Členským štátom teda 

neprináležia práva účasti ani pri prvotnom zložení regiónov, ani v prípade ich budúcej 

zmeny. 

 

Vzhľadom na zásadu subsidiarity toto treba jednoznačne zamietnuť, lebo v súvislosti 

so zložením „regiónov“ by išlo o zásah do zvrchovanosti členských štátov. 

 

Ak sa má ďalej realizovať myšlienka vytvorenia „regiónov“ s cieľom zaistiť bezpečnosť 

dodávok zemného plynu, sú síce potrebné (aj) jednotné úniové kritériá, zároveň sa však 

musia zohľadniť príslušné vecné hľadiská týkajúce sa zloženia regiónov v členských štátoch. 

Ako výberové kritériá jednotné pre celú Úniu by sa dali uviesť súčasné prepravné kapacity, 

ako aj porovnateľná úroveň pri vykonávaní „tretieho balíka pre vnútorný trh so zemným 

plynom“ v dotknutých členských štátoch. 

 

V každom prípade k vytvoreniu takýchto „regiónov“ treba pristúpiť až po dohode 

s dotknutými členskými štátmi. Táto právomoc, ktorá sa na Komisiu prenesie delegovaným 

aktom, sa jednoznačne zamietne. Okrem toho navrhovanému delegovanému aktu chýba 

potrebná presnosť, keďže v článku 18 návrhu nariadenia, v ktorom sa konkrétne stanovuje 

vykonávanie delegovania právomoci, sa článok 3 ods. 7 neuvádza. 

 

Návrh rozhodnutia o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne 

dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, 

a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ 

 

Právnym základom rozhodnutia je taktiež článok 194 ZFEÚ. Komisia považuje za 

nevyhnutné, aby bola informovaná o zmluvách, ktoré sa uzatvárajú medzi členskými štátmi 

a tretími krajinami v oblasti energetiky, a to ešte pred ich uzavretím. Podstatou rozhodnutia je 

kontrola ex ante týkajúca sa podobných návrhov zmlúv, ktorú vykonáva Komisia. Nemalo by 

sa to však týkať dohôd medzi podnikmi. 

 

Zavedenie oznamovacej povinnosti, pokiaľ ide o všetky medzivládne dohody v oblasti 

energetiky s tretími krajinami, môže predstavovať zásah do zvrchovanosti členských štátov: 

v článku 5 ods. 4 návrhu rozhodnutia sa stanovuje, že členský štát nesmie podpísať, 

ratifikovať ani schváliť návrh medzivládnej dohody v oblasti energetiky alebo zmeny 

existujúcej medzivládnej dohody, kým ho Komisia neinformuje o prípadných pochybnostiach 

v súlade s odsekom 1, prípadne kým nevydá stanovisko v súlade s odsekom 2, alebo kým 

neuplynú lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2. Pri podpisovaní a ratifikácii medzivládnej dohody 

musí dotknutý členský štát v najväčšej možnej miere zohľadniť stanovisko Komisie. 

 

V zásade platí, že včasné zapojenie EK môže priniesť výhody v tom, že prípadné právne 

problémy by sa mohli vyriešiť už počas rokovaní. Pritom je dôležité, aby sa právo 

na stanovisko naďalej obmedzovalo len na právne hľadiská. Existujú pochybnosti, pokiaľ ide 

o navrhované zásadné rozšírenie rozhodnutia o nezáväzné nástroje v oblasti energetiky, 

keďže to vedie predovšetkým k väčšej byrokracii. 

 

Aj z hľadiska proporcionality by článok 5 návrhu rozhodnutia mohol byť lepšie zosúladený 
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s primárnym právom Únie, keď sa skúmanie Komisie obmedzuje na to, že svoje právne 

stanovisko ku konkrétnej dohode v oblasti energetiky, pokiaľ ide o zlučiteľnosť s právnymi 

predpismi týkajúcimi sa fungovania vnútorného trhu s energiou (vrátane právnych predpisov 

o hospodárskej súťaži), oznamuje dotknutému členskému štátu. 


