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Věc: Odůvodněné stanovisko Národního shromáždění Bulharské republiky 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 Národního shromáždění Bulharské republiky 

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 

PŘEDSEDA 

NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 

BULHARSKÉ REPUBLIKY 

 

PANU MARTINU SCHULZOVI, 

PŘEDSEDOVI 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 

VĚC: Odůvodněné stanovisko Národního shromáždění Bulharské republiky týkající se návrhu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního 

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

 

Vážený pane Schulzi, 

 
Výbor pro evropské záležitosti a dohled nad evropskými fondy (VEZDEF) v Národním 

shromáždění Bulharské republiky projednal na svém zasedání dne 20. dubna 2016 návrh na 

nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního 

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

 

Členové výboru VEZDEF uvítali iniciativu Evropské komise revidovat nařízení (EU) 

č. 994/2010 za účelem posílení spolupráce mezi členskými státy a zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu.  Zároveň po pečlivém seznámení se s návrhem legislativního aktu a 

s přihlédnutím k vyjádřenému rámcovému postoji rady pro evropské záležitosti v Radě ministrů 

Bulharské republiky a ke zprávám výboru pro hospodářskou politiku a cestovní ruch a výboru 

pro energetiku v Národním shromáždění vyjádřili souhlas s nutností uplatňovat pravomoci 

svěřené Národnímu shromáždění v souladu s článkem 6 protokolu č. 2 ke Smlouvě o fungování 

Evropské unie a vyjádřili odůvodněné stanovisko (je přiloženo) k výše uvedenému návrhu 

nařízení. 

 

V rámci schváleného postupu Vám v příloze předávám na vědomí přijatou zprávu a odůvodněné 

stanovisko k ní, odrážející postoj bulharského parlamentu k danému tématu.  

 

Příloha: Podle textu 
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NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

BULHARSKÉ REPUBLIKY 

 

BULHARSKÁ REPUBLIKA 

ČTYŘICÁTÉ TŘETÍ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

VÝBOR PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI A DOHLED 

NAD EVROPSKÝMI FONDY 

 

ZPRÁVA 

 

VĚC: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek 

zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 - bod 16 ročního pracovního programu 

Národního shromáždění o otázkách Evropské unie (2016) a rámcové stanovisko Bulharské 

republiky k němu č. 602-00-20, předložené Radou ministrů 1. dubna 2016. 

 

I. Výbor pro evropské záležitosti a dohled nad evropskými fondy (VEZDEF) projednal na svém 

zasedání 20. dubna 2016 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na 

zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010, zařazený jako bod 16 

ročního pracovního programu Národního shromáždění o otázkách Evropské unie na rok 2016. 

 

Zasedání výboru VEZDEF se zúčastnili Zheno Stankov - náměstek ministra energetiky, Albena 

Trasieva – vedoucí divize mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky Ředitelství pro 

energetickou politiku a mezinárodní spolupráci Ministerstva energetiky a Tsvetan Vladikov, 

Dennica Nedeva a Mariana Vasileva – státní experti Ředitelství pro koordinaci otázek EU při 

Správě Rady ministrů. 

 

II. Cílem tohoto návrhu nařízení je zajistit, aby všechny členské státy zavedly vhodné nástroje pro 

přípravu na zvládání následků nedostatku zemního plynu v důsledku přerušení dodávek nebo 

výjimečně vysoké poptávky. Opatření obsažená v návrhu nařízení předpokládají lepší regionální 

spolupráci a koordinaci, podrobné stanovení závazků a zajištění nezbytné infrastruktury, zlepšené 

posuzování rizik a jejich prevence, zajištění dodávek zemního plynu pro určité kategorie 

spotřebitelů (tzv. chráněné zákazníky) i za obtížných podmínek (standardní dodávky) a zavedení 

principu solidarity mezi členskými státy. 

 

Vzhledem k existujícímu napětí ve vztazích mezi Ukrajinou a Ruskem se Evropská komise (EK) 

domnívá, že pět let po přijetí nařízení (EU) č. 994/2010 jsou nutná dodatečná opatření na zajištění 

bezpečnosti dodávek zemního plynu v Evropě. Právním základem návrhu nařízení Komise je 

článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který stanoví kompetence Unie v oblasti 

energetiky. Komise ve svém odůvodnění uvádí, že nebezpečí vážného narušení dodávek zemního 

plynu není ovlivněno státními hranicemi, může zasáhnout více než jeden členský stát a že 

vnitrostátní přístup vede k neoptimálním opatřením a může zhoršit dopady krize. V tomto 

kontextu a po podrobném posouzení nástrojů, které poskytuje nařízení (EU) č. 994/2010, jakož i 

s ohledem na jejich uplatňování členskými státy, Komise navrhuje posílit regionální spolupráci a 

koordinaci jako nejefektivnější přístup ke zvýšení bezpečnosti dodávek zemního plynu v celé EU. 

 

 

 

Návrh nařízení předpokládá, že regiony (viz přílohu I) připraví závazné regionální preventivní 

akční plány a plány pro řešení mimořádných situací a hodnocení regionálních rizik. Tyto plány 
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budou podléhat přezkoumání partnery, budou koordinovány s ostatními regiony v rámci 

Koordinační skupiny pro otázky plynu a Komise si před konečným schválením těchto plánů může 

vyžádat jejich doplnění. 

 

Podle navržených nových ustanovení Komise musí každý členský stát přijmout nezbytná 

opatření, aby v případě narušení jediné největší plynárenské infrastruktury byla technická kapacita 

zbývající infrastruktury, určená podle vzorce N-1 (popsaného v příloze II návrhu nařízení), 

schopna dodat nezbytné množství plynu pro uspokojení celkové spotřeby na jeden den výjimečně 

vysoké poptávky po zemním plynu, k níž se statistickou pravděpodobností dochází jednou za 20 

let. Kromě toho by měla být zajištěna permanentní fyzická kapacita pro přepravu plynu v obou 

směrech ve všech systémových spojeních mezi členskými státy kromě povolených výjimek (čl.4 

odst. 4 a příloha III navrhovaného nařízení). 

 

Cílem navrhovaných změn návrhu nařízení je zajistit lepší přístup k informacím pro kompetentní 

vnitrostátní orgány i pro Evropskou komisi. Ty budou mít v případě mimořádné události možnost 

vyžadovat na základě řádného odůvodnění od plynárenských společností údaje o zemním plynu, 

včetně obchodních informací. Kromě toho budou tyto společnosti povinny informovat příslušné 

vnitrostátní orgány a Komisi o smlouvách souvisejících se zajištěním dodávek zemního plynu 

bezprostředně po jejich podepsání nebo pozměnění. Jedná se o dlouhodobé smlouvy pokrývající 

více než 40 % roční spotřeby zemního plynu v příslušném členském státě. 

 

Nepředpokládá se podstatná změna tzv. standardu pro dodávky zemního plynu, který po určitou 

dobu garantuje pravidelné zásobování chráněných zákazníků, a to i v případě nedostatku plynu 

nebo mimořádně vysoké poptávky. Kategorie chráněných zákazníků bude zachována a měla by 

zahrnovat všechny domácnosti připojené k distribuční síti a podle rozhodnutí jednotlivých 

členských států za určitých podmínek také instalace ústředního vytápění, jakož i malé a střední 

podniky. Návrh nařízení předpokládá povinné uplatňování principu solidarity mezi členskými 

státy. Jestliže v některém z členských států nastane nouzová situace, kdy se neuskutečňují 

dodávky zemního plynu chráněným zákazníků, podle tohoto principu by neměli být zásobováni 

zemním plynem spotřebitelé nezahrnutí do kategorie chráněných zákazníků v jakémkoliv jiném 

členském státě přímo spojeném s výše uvedeným. 

 

III. Na základě rámcového stanoviska Rady ministrů Bulharská republika v zásadě podporuje 

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o opatřeních na zabezpečení dodávek 

zemního plynu a o zrušení nařízení č.994/2010 . Vzhledem k tomu, že Bulharská republika 

potřebuje čas a značné finanční investice do vybudování infrastruktury o větší kapacitě, bude 

zároveň trvat na odchylce jako Lucembursko, Slovinsko a Švédsko (čl. 4 odst. 8), jakož i Malta a 

Kypr (článek 19). Bulharská republika se domnívá, že navrhované změny zavádějí zvýšený 

dohled Evropské komise nad činnostmi účastníků trhu s plynem, což je v rozporu s principy 

volného a konkurenčního trhu a zároveň omezuje práva členských států na jejich smluvní vztahy 

se třetími zeměmi. Bulharská republika předpokládá, že návrh nařízení povede k další 

administrativní zátěži podniků a správních orgánů. V neposlední řadě Bulharská republika 

navrhuje upřesnění některých textů návrhu nařízení zákona za účelem stanovení způsobu 

kompenzace za uloženou povinnost veřejné služby. 

 

IV. Výbor pro hospodářskou politiku a cestovní ruch (VHPCR) projednal výše uvedený návrh 

nařízení na zasedání konaném 13. dubna 2016. Ve svém stanovisku výbor VHPCR považuje za 

plně opodstatněné všechny obavy vyjádřené Bulharskou republikou, které se odrážejí v jejím 

rámcovém stanovisku k tomuto tématu. Výbor VHPCR uvádí, že přijetí návrhu nařízení nepovede 
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ke změnám v bulharských právních předpisech, ale může způsobit značnou administrativní a 

finanční zátěž pro bulharskou ekonomiku. 

 

V. Výbor pro energetiku projednal návrh nařízení na zasedání konaném 14. dubna 2016. Ve svém 

stanovisku vyjadřuje plnou podporu rámcovému stanovisku Bulharské republiky přijatému radou 

pro evropské záležitosti při Radě ministrů. 

VI. Národní shromáždění Bulharské republiky po projednání návrhu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení 

č. 994 / 2010 a s přihlédnutím k názorům výboru pro hospodářskou politiku a cestovní ruch jakož 

i výboru pro energetiku vyjadřuje prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti a dohled nad 

evropskými fondy toto odůvodněné stanovisko, které má být zasláno evropským institucím: 

1. Výbor VHPCR vítá iniciativu Evropské komise provést revizi nařízení (EU) č. 994/2010 za 

účelem posílení spolupráce mezi členskými státy a zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. 

2. Výbor VHPCR vyjadřuje obavu, že navrhované nařízení předpokládá povinnost koordinovat 

činnosti členských států v oblastech vymezených Evropskou komisí, aniž by byly předloženy 

přesvědčivé důkazy o dostatečném zohlednění jejich stanovisek. Pokud se má v budoucnu 

přistoupit na povinnou regionální spolupráci, je třeba posoudit celou řadu zvláštností 

geografického, politického a ekonomického charakteru na základě stálého dialogu mezi všemi 

členskými státy. 

3. Výbor VHPCR se domnívá, že není dodržen princip subsidiarity stanovený čl. 5 odst. 3 

Smlouvy o Evropské unii (SEU), jelikož kompetence Evropské komise činit rozhodnutí 

v přenesené pravomoci podle čl. 3 bodu 7 navrhovaného nařízení (o složení výše uvedených 

regionů) nejsou explicitně definovány v legislativním aktu (článek 18 „Výkon přenesené 

pravomoci“). To je v rozporu s čl. 290 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. 

4. Výbor VHPCR se domnívá, že navrhovaná úprava není v souladu se zásadou proporcionality, 

jak je definována v čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii, jelikož vytváří dodatečnou 

administrativní a finanční zátěž pro členské státy a občany Evropské unie, a tudíž překračuje 

rámec toho, co je nezbytné k dosažení cílů návrhu. Povinnost vybudovat novou infrastrukturu o 

větší kapacitě bude pro Bulharskou republiku nadměrnou finanční zátěží. 

5. V neposlední řadě je podle výboru VHPCR právo Komise zahájit řízení pro nesplnění 

povinnosti proti členskému státu, jehož příslušný orgán má pravomoc získávat či aplikovat 

smlouvy, jestliže příslušný plynárenský podnik nesplní oznamovací povinnost, také opatřením, 

které překračuje to, co je nezbytné k dosažení kýženého cíle. 

Vzhledem k výše uvedenému a po uskutečněném projednání ve výboru VHPCR byly zpráva a 

odůvodněné stanovisko k ní jednohlasně přijaty 14 hlasy ”pro”. 

PŘEDSEDA VÝBORU  

PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI A  

DOHLED NAD EVROPSKÝMI FONDY 

SVETLIN TANCHEV 


