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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko Národného zhromaždenia Bulharskej republiky 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. 

Národné zhromaždenie Bulharskej republiky poslalo 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 

PREDSEDA 

NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA 

BULHARSKEJ REPUBLIKY 

 

PÁNOVI MARTINOVI SCHULZOVI, 

PREDSEDOVI 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

 

VEC: Odôvodnené stanovisko Národného zhromaždenia Bulharskej republiky k návrhu 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok 

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

 

Vážený pán Schulz, 

 
Výbor pre európske záležitosti a dohľad nad európskymi fondmi (VEZDEF) Národného 

zhromaždenia Bulharskej republiky prerokoval na svojej schôdzi 20. apríla 2016 návrh nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení 

nariadenia (EÚ) č. 994/2010. 

 

Členovia výboru VEZDEF uvítali iniciatívu Európskej komisie zrevidovať nariadenie (EÚ) 

č. 994/2010 na účely posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi a zaistenia bezpečnosti 

dodávok plynu. Zároveň po dôkladnom oboznámení sa s návrhom legislatívneho aktu 

a so zreteľom na vyjadrený rámcový postoj Rady pre európske záležitosti v Rade ministrov 

Bulharskej republiky a správy Výboru pre hospodársku politiku a cestovný ruch a Výboru 

pre energetiku Národného zhromaždenia vyjadrili súhlas s nutnosťou uplatňovať právomoci 

zverené Národnému zhromaždeniu v súlade s článkom 6 protokolu č. 2 k Zmluve o fungovaní 

Európskej únie a vyjadrili odôvodnené stanovisko (v prílohe) k uvedenému návrhu nariadenia. 

 

V rámci schváleného postupu Vám v prílohe dávam na vedomie prijatú správu a odôvodnené 

stanovisko k nej, v ktorých sa odráža postoj bulharského parlamentu k danej téme. 

 

Príloha: podľa textu 
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NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE 

BULHARSKEJ REPUBLIKY 

 

BULHARSKÁ REPUBLIKA 

ŠTYRIDSIATE TRETIE NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE 

VÝBOR PRE EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI A DOHĽAD 

NAD EURÓPSKYMI FONDMI 

 

SPRÁVA 

 

VEC: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti 

dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 – bod 16-ročného pracovného 

programu Národného zhromaždenia o otázkach týkajúcich sa Európskej únie (2016) a rámcové 

stanovisko Bulharskej republiky k nemu č. 602-00-20, predložené Radou ministrov 

1. apríla 2016. 

 

I. Výbor pre európske záležitosti a dohľad nad európskymi fondmi (VEZDEF) prorokoval 

na svojej schôdzi 20. apríla 2016 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach 

na zabezpečenie dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 zaradený ako bod 16-

ročného pracovného programu Národného zhromaždenia o otázkach Európskej únie na rok 2016. 

 

Na schôdzi výboru VEZDEF sa zúčastnili Zheno Stankov, námestník ministra energetiky, Albena 

Trasieva, vedúca divízie medzinárodnej spolupráce v oblasti energetiky riaditeľstva 

pre energetickú politiku a medzinárodnú spoluprácu ministerstva energetiky, a Tsvetan Vladikov, 

Dennica Nedeva a Mariana Vasileva, štátni experti riaditeľstva pre koordináciu otázok EÚ 

pri správe Rady ministrov. 

 

II. Cieľom tohto návrhu nariadenia je zabezpečiť, aby všetky členské štáty zaviedli vhodné 

nástroje, ktoré im umožnia pripraviť sa na zvládnutie následkov nedostatku plynu v dôsledku 

prerušenia dodávok alebo výnimočne vysokého dopytu. Na základe opatrení uvedených v návrhu 

sa predpokladá lepšia regionálna spolupráca a koordinácia, podrobné stanovenie záväzkov 

a zabezpečenie nevyhnutnej infraštruktúry, lepšie posudzovanie rizík a predchádzanie im, 

zaistenie dodávok plynu pre určité kategórie spotrebiteľov (tzv. chránení odberatelia) aj v ťažkých 

podmienkach (štandardné dodávky) a zavedenie zásady solidarity medzi členskými štátmi. 

 

Vzhľadom na existujúce napätie vo vzťahoch medzi Ukrajinou a Ruskom sa Európska komisia 

(EK) domnieva, že päť rokov po prijatí nariadenia (EÚ) č. 994/2010 sú potrebné dodatočné 

opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu v Európe. Právnym základom návrhu 

nariadenia Komisie je článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorým sa 

stanovujú právomoci Únie v oblasti energetiky. Komisia vo svojom odôvodnení uvádza, 

že na nebezpečenstvo vážneho prerušenia dodávok plynu nemajú vplyv štátne hranice, zasiahnuť 

môže viac než jeden členský štát a že vnútroštátny prístup vedie k neoptimálnym opatreniam 

a môže zhoršiť vplyv krízy. V tejto súvislosti a po podrobnom posúdení nástrojov, ktoré sa 

uvádzajú v nariadení (EÚ) č. 994/2010, ako aj vzhľadom na ich uplatňovanie členskými štátmi 

Komisia navrhuje posilniť regionálnu spoluprácu a koordináciu ako najefektívnejší prístup 

k zvýšeniu bezpečnosti dodávok plynu v celej EÚ. 
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V návrhu nariadenia sa predpokladá, že regióny (pozri prílohu I) pripravia záväzné regionálne 

preventívne akčné plány a plány riešenia mimoriadnych situácií a hodnotenia regionálnych rizík. 

Tieto plány budú predmetom preskúmania partnermi, budú sa koordinovať s ostatnými regiónmi 

v rámci koordinačnej skupiny pre otázky plynu a Komisia si pred konečným schválením týchto 

plánov môže vyžiadať ich doplnenie. 

 

Podľa navrhnutých nových ustanovení Komisie musí každý členský štát prijať nevyhnutné 

opatrenia, aby v prípade prerušenia prevádzky samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry 

dokázala technická kapacita ostatnej infraštruktúry stanovená podľa vzorca N – 1 (opísaného 

v prílohe II návrhu nariadenia) dodať potrebné množstvo plynu na uspokojenie celkovej spotreby 

na jeden deň výnimočne vysokého dopytu po plyne, ktorý sa vyskytuje so štatistickou 

pravdepodobnosťou raz za 20 rokov. Okrem toho by sa mala zabezpečiť stála fyzická kapacita 

prepravy plynu v oboch smeroch vo všetkých systémových prepojeniach medzi členskými štátmi 

okrem povolených výnimiek (článok 4 ods. 4 navrhovaného nariadenia a príloha III k nariadeniu). 

 

Cieľom navrhovaných zmien návrhu nariadenia je zaistiť lepší prístup k informáciám 

pre príslušné vnútroštátne orgány a pre Európsku komisiu. Tie budú mať v prípade mimoriadnej 

udalosti možnosť vyžadovať na základe riadneho odôvodnenia od plynárenských spoločností 

údaje o plyne vrátane obchodných informácií. Okrem toho budú tieto spoločnosti povinné 

informovať príslušné vnútroštátne orgány a Komisiu o zmluvách súvisiacich so zaistením 

dodávok plynu hneď po ich podpísaní alebo zmene. Ide o dlhodobé zmluvy, ktoré sa vzťahujú 

na viac ako 40 % ročnej spotreby plynu v príslušnom členskom štáte. 

 

Nepredpokladá sa podstatná zmena tzv. štandardu dodávok plynu, ktorým sa počas určitého 

obdobia zaručuje pravidelné zásobovanie chránených odberateľov, a to aj v prípade nedostatku 

plynu alebo výnimočne vysokého dopytu. Kategória chránených odberateľov sa zachová a mala 

by zahŕňať všetky domácnosti pripojené k distribučnej sieti a podľa rozhodnutia jednotlivých 

členských štátov za určitých podmienok aj inštaláciu ústredného kúrenia, ako aj malé a stredné 

podniky. V návrhu nariadenia sa predpokladá povinné uplatňovanie zásady solidarity medzi 

členskými štátmi. Ak v niektorom členskom štáte nastane núdzová situácia, keď sa neuskutočňujú 

dodávky plynu chráneným odberateľom, podľa tejto zásady by nemali byť zásobovaní plynom 

spotrebitelia, ktorí nie sú zahrnutí do kategórie chránených odberateľov v akomkoľvek inom 

členskom štáte priamo prepojenom s uvedeným štátom. 

 

III. Na základe rámcového stanoviska Rady ministrov Bulharská republika v zásade podporuje 

návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o opatreniach na zabezpečenie dodávok 

plynu a o zrušení nariadenia č. 994/2010. Vzhľadom na to, že Bulharská republika potrebuje čas 

a značné finančné investície na vybudovanie infraštruktúry s väčšou kapacitou, bude zároveň 

trvať na výnimke ako pre Luxembursko, Slovinsko, Švédsko (článok 4 ods. 8), ako aj Maltu 

a Cyprus (článok 19). Bulharská republika sa domnieva, že navrhovanými zmenami sa zavádza 

väčší dohľad Európskej komisie nad činnosťami účastníkov trhu s plynom, čo je v rozpore 

so zásadami voľného a konkurenčného trhu a zároveň obmedzuje práva členských štátov na ich 

zmluvné vzťahy s tretími krajinami. Bulharská republika predpokladá, že návrh nariadenia bude 

viesť k ďalšej administratívnej záťaži pre podniky a správne orgány. V neposlednom rade 

Bulharská republika navrhuje spresniť niektoré texty návrhu nariadenia zákona na účely 

stanovenia spôsobu kompenzácie za uloženú povinnosť verejnej služby. 

 

IV. Výbor pre hospodársku politiku a cestovný ruch (VHPCR) prerokoval uvedený návrh 

nariadenia na schôdzi, ktorá sa konala 13. apríla 2016. Výbor VHPCR vo svojom stanovisku 
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považuje za úplne opodstatnené všetky obavy vyjadrené Bulharskou republikou, ktoré sú 

vyjadrené v jej rámcovom stanovisku k tejto téme. Výbor VHPCR uvádza, že prijatie návrhu 

nariadenia nespôsobí zmeny v bulharských právnych predpisoch, ale môže viesť k značnej 

administratívnej a finančnej záťaži pre bulharské hospodárstvo. 

 

V. Výbor pre energetiku prerokoval návrh nariadenia na schôdzi, ktorá sa konala 14. apríla 2016. 

Vo svojom stanovisku vyjadruje plnú podporu rámcového stanoviska Bulharskej republiky, ktoré 

prijala Rada pre európske záležitosti pri Rade ministrov. 

VI. Národné zhromaždenie Bulharskej republiky po prerokovaní návrhu nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) o opatreniach na zabezpečenie dodávky plynu a o zrušení nariadenia 

č. 994/2010 a so zreteľom na názory Výboru pre hospodársku politiku a cestovný ruch, ako aj 

Výboru pre energetiku vyjadruje prostredníctvom Výboru pre európske záležitosti a dohľad nad 

európskymi fondmi toto odôvodnené stanovisko, ktoré sa má poslať európskym inštitúciám: 

1. Výbor VHPCR víta iniciatívu Európskej komisie uskutočniť revíziu nariadenia (EÚ) 

č. 994/2010 na účely posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi a zaistenia bezpečnosti 

dodávok plynu. 

2. Výbor VHPCR sa obáva, že v navrhovanom nariadení sa predpokladá povinnosť koordinovať 

činnosti členských štátov v oblastiach vymedzených Európskou komisiou bez toho, aby boli 

predložené presvedčujúce dôkazy o dostatočnom zohľadnení ich stanovísk. Ak sa má 

v budúcnosti pristúpiť k povinnej regionálnej spolupráci, treba posúdiť celý rad zvláštností 

geografického, politického a hospodárskeho charakteru na základe stáleho dialógu medzi 

všetkými členskými štátmi. 

3. Výbor VHPCR sa domnieva, že sa nedodržiava zásada subsidiarity stanovená v článku 5 ods. 3 

Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), keďže právomoci Európskej komisie prijímať delegované akty 

podľa článku 3 bodu 7 navrhovaného nariadenia (o zložení uvedených regiónov) nie sú výslovne 

vymedzené v legislatívnom akte (článok 18 – Vykonávanie delegovanej právomoci). To je 

v rozpore s článkom 290 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ. 

4. Výbor VHPCR sa domnieva, že navrhovaná úprava nie je v súlade so zásadou proporcionality, 

ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, keďže vytvára dodatočnú 

administratívnu a finančnú záťaž pre členské štáty a občanov Európskej únie, čím prekračuje 

rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov návrhu. Povinnosť vybudovať novú 

infraštruktúru s väčšou kapacitou bude pre Bulharskú republiku nadmernou finančnou záťažou. 

5. V neposlednom rade je podľa výboru VHPCR právo Komisie začať konanie o nesplnení 

povinnosti proti členskému štátu, ktorého príslušný orgán má právomoc získavať či uplatňovať 

zmluvy, ak príslušný plynárenský podnik nesplní oznamovaciu povinnosť, tiež opatrením, ktoré 

prekračuje to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie želaného cieľa. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po rokovaní vo výbore VHPCR boli správa a odôvodnené 

stanovisko k nej jednomyseľne prijaté 14 hlasmi „za“. 

PREDSEDA VÝBORU  

PRE EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI A  

DOHĽAD NAD EURÓPSKYMI FONDMI 
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SVETLIN TANCHEV 


