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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Európsky parlament vo svojom 

uznesení z 15. decembra 2015 o správe s 

názvom Na ceste k európskej energetickej 

únii zdôraznil potrebu posilnenia 

súdržnosti vonkajšej energetickej 

bezpečnosti a väčšej transparentnosti 

energetických dohôd1a. 

 ______________ 

 1a Prijaté texty, P8_TA(2015)0444. 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) S cieľom zabezpečiť súlad s 

právom Únie by členské štáty mali 

oznámiť návrh medzivládnej dohody 

Komisii pred tým, než sa pre zmluvné 

strany stane právne záväznou (ex ante). V 

duchu spolupráce by Komisia mala 

podporovať členské štáty pri identifikácii 

problémov so súladom návrhu 

medzivládnej dohody alebo jej zmeny. 

Daný členský štát by tak bol lepšie 

pripravený na uzavretie dohody v súlade s 

právom Únie. Komisia by mala mať 

dostatočný čas na takéto posúdenie, aby sa 

zabezpečila čo najväčšia právna istota a 

(7) S cieľom zabezpečiť súlad s 

právom Únie a cieľmi stratégie 

energetickej únie by členské štáty mali 

oznámiť návrh medzivládnej dohody 

Komisii pred tým, než sa pre zmluvné 

strany stane právne záväznou (ex ante). V 

duchu spolupráce by Komisia mala 

podporovať členské štáty pri identifikácii 

problémov so súladom návrhu 

medzivládnej dohody alebo jej zmeny. 

Daný členský štát by tak bol lepšie 

pripravený na uzavretie dohody v súlade s 

právom Únie. Komisia by mala mať 

dostatočný čas na takéto posúdenie, aby sa 
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zároveň zabránilo zbytočným prieťahom. 

Aby členské štáty mohli plne využiť 

podporu Komisie, nemali by uzavrieť 

medzivládnu dohodu pred tým, než ich 

Komisia informuje o výsledkoch svojho 

posúdenia. Mali by prijať všetky kroky 

potrebné na nájdenie vhodného riešenia s 

cieľom odstrániť zistenú nezlučiteľnosť. 

zabezpečila čo najväčšia právna istota a 

zároveň zabránilo zbytočným prieťahom, 

ktoré môžu ohroziť uzavretie dohody. Aby 

členské štáty mohli plne využiť podporu 

Komisie, nemali by uzavrieť medzivládnu 

dohodu pred tým, než ich Komisia 

informuje o výsledkoch svojho posúdenia v 

rámci uvedených lehôt. Mali by prijať 

všetky kroky potrebné na nájdenie 

vhodného riešenia s cieľom odstrániť 

zistenú nezlučiteľnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Toto rozhodnutie by nemalo 

vytvárať záväzky pri uzatváraní dohôd 

medzi podnikmi. To by však nemalo brániť 

členským štátom dobrovoľne oznamovať 

Komisii takéto obchodné dohody, na ktoré 

sa výslovne odkazuje v medzinárodných 

dohodách alebo nezáväzných nástrojoch. 

(13) Toto rozhodnutie by nemalo 

vytvárať záväzky pri uzatváraní dohôd, 

ktorých zmluvnými stranami sú výlučne 

podniky. To by však nemalo brániť 

členským štátom dobrovoľne oznamovať 

Komisii všetky takéto obchodné dohody, 

na ktoré sa výslovne odkazuje v 

medzinárodných dohodách alebo 

nezáväzných nástrojoch. Okrem toho by 

členské štáty mali Komisii oznamovať 

dohody s podnikmi tretích krajín v tých 

prípadoch, keď je tretia krajina hlavnou 

zainteresovanou stranou, a ktoré sú 

výslovne uvedené v medzivládnych 

dohodách alebo nezáväzných nástrojoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 14 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Komisia by mala získané 

informácie sprístupniť všetkým ostatným 

členským štátom v zabezpečenej 

(14) Komisia by mala získané 

informácie sprístupniť všetkým ostatným 

členským štátom v zabezpečenej 
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elektronickej podobe. Mala by rešpektovať 

žiadosti členských štátov, aby sa s 

poskytnutými informáciami zaobchádzalo 

ako s dôvernými. Žiadosťami o dôverné 

zaobchádzanie by sa však nemal obmedziť 

prístup samotnej Komisie k dôverným 

informáciám, keďže na posúdenia 

potrebuje komplexné informácie. Mala by 

zodpovedať za zabezpečenie uplatňovania 

doložky o dôvernom charaktere. 

Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by 

nemalo byť dotknuté právo na prístup k 

dokumentom stanovené v nariadení 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1049/200111. 

elektronickej podobe. Mala by rešpektovať 

žiadosti členských štátov, aby sa s 

poskytnutými informáciami zaobchádzalo 

ako s dôvernými, v záujme zachovania 

úrovne dôvernosti potrebnej na 

zabezpečenie záujmov členských štátov 

počas rokovaní s druhou stranou. 
Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by sa 

však nemal obmedziť prístup samotnej 

Komisie k dôverným informáciám, keďže 

na posúdenia potrebuje komplexné 

informácie. Mala by zodpovedať za 

zabezpečenie uplatňovania doložky o 

dôvernom charaktere. Žiadosťami o 

dôverné zaobchádzanie by nemalo byť 

dotknuté právo na prístup k dokumentom 

stanovené v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200111. 

_________________ _________________ 

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o 

prístupe verejnosti k dokumentom 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

(Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 13). 

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o 

prístupe verejnosti k dokumentom 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

(Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 13). 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 15 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Ak členský štát považuje 

medzivládnu dohodu za dôvernú, mal by 

Komisii poskytnúť jej zhrnutie, ktoré by sa 

mohlo sprístupniť iným členským štátom. 

(15) Ak členský štát považuje 

medzivládnu dohodu za dôvernú, mal by 

Komisii poskytnúť zhrnutie, ktoré by 

obsahovalo jej hlavné prvky a príslušné 

ustanovenia vrátane obmedzení, na účely 

sprístupnenia iným členským štátom. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 16 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Neustálou výmenou informácií o 

medzivládnych dohodách na úrovni Únie 

by sa malo umožniť vypracovanie 

najlepších postupov. Komisia by mala na 

základe týchto najlepších postupov – 

prípadne v spolupráci s Európskou službou 

pre vonkajšiu činnosť, pokiaľ ide o 

vonkajšie politiky Únie – vypracovať 

nepovinné vzorové doložky, ktoré by sa 

mohli používať v medzivládnych dohodách 

medzi členskými štátmi a tretími krajinami. 

Cieľom používania takýchto vzorových 

doložiek by malo byť predchádzanie 

konfliktom medzivládnych dohôd s 

právom Únie, najmä v súvislosti s 

pravidlami vnútorného trhu s energiou a 

právnymi predpismi týkajúcimi sa 

hospodárskej súťaže, ako aj konfliktom s 

medzinárodnými dohodami uzavretými 

Úniou. Ich používanie by malo byť 

nepovinné a malo by sa dať prispôsobiť ich 

obsah konkrétnym situáciám. 

(16) Neustálou výmenou informácií o 

medzivládnych dohodách na úrovni Únie 

by sa malo umožniť vypracovanie 

najlepších postupov. Komisia by mala na 

základe týchto najlepších postupov – 

prípadne v spolupráci s Európskou službou 

pre vonkajšiu činnosť, pokiaľ ide o 

vonkajšie politiky Únie – vypracovať 

nepovinné vzorové pozitívne a negatívne 

doložky, ktoré by sa mohli používať v 

medzivládnych dohodách medzi členskými 

štátmi a tretími krajinami na účely pomoci 

pri právnom vymedzení týchto dohôd. 

Cieľom používania takýchto vzorových 

doložiek by malo byť predchádzanie 

konfliktom medzivládnych dohôd s 

právom Únie, najmä v súvislosti s 

pravidlami vnútorného trhu s energiou a 

právnymi predpismi týkajúcimi sa 

hospodárskej súťaže, ako aj konfliktom s 

medzinárodnými dohodami uzavretými 

Úniou. Ich používanie by malo byť 

nepovinné a malo by sa dať prispôsobiť ich 

obsah konkrétnym situáciám. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 18 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Komisia by mala uľahčovať a 

podporovať koordináciu medzi členskými 

štátmi s cieľom posilniť celkovú 

strategickú úlohu Únie vďaka silnému a 

efektívnemu koordinovanému prístupu k 

producentským, tranzitným a 

spotrebiteľským krajinám. 

(18) Komisia by mala uľahčovať a 

podporovať koordináciu medzi členskými 

štátmi s cieľom posilniť celkovú 

strategickú úlohu Únie vďaka silnému a 

efektívnemu koordinovanému prístupu k 

producentským, tranzitným a 

spotrebiteľským krajinám vrátane 

zabezpečenia konzistentnosti medzi 

zásadami energetickej politiky Únie a 

spoločnou obchodnou politikou. 

 



 

AD\1104835SK.docx 7/13 PE583.920v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Týmto rozhodnutím sa stanovuje 

mechanizmus výmeny informácií medzi 

členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o 

medzivládne dohody a nezáväzné nástroje 

v oblasti energetiky, ako sú vymedzené v 

článku 2, s cieľom optimalizovať 

fungovanie vnútorného trhu s energiou. 

1. Týmto rozhodnutím sa stanovuje 

mechanizmus výmeny informácií medzi 

členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o 

medzivládne dohody a nezáväzné nástroje 

v oblasti energetiky, ako sú vymedzené v 

článku 2, s cieľom optimalizovať 

fungovanie vnútorného trhu s energiou, 

energetickej únie a súdržnosť s 

vonkajšími politikami Únie v oblasti 

energetickej bezpečnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh rozhodnutia 

Článok 2 – bod 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. „medzivládna dohoda“ je 

akákoľvek právne záväzná dohoda medzi 

jedným alebo viacerými členskými štátmi a 

jednou alebo viacerými tretími krajinami, 

ktorá má vplyv na prevádzku alebo 

fungovanie vnútorného trhu s energiou 

alebo na bezpečnosť dodávok energie v 

Únii; ak sa však takáto právne záväzná 

dohoda vzťahuje aj na iné otázky, za 

„medzivládnu dohodu“ sa považujú len tie 

ustanovenia, ktoré sa týkajú energie, 

vrátane všeobecných ustanovení 

uplatniteľných na tieto ustanovenia 

súvisiace s energiou; 

1. „medzivládna dohoda“ je 

akákoľvek právne záväzná dohoda medzi 

jedným alebo viacerými členskými štátmi a 

jednou alebo viacerými tretími krajinami 

alebo medzi jedným alebo viacerými 

členskými štátmi a jedným alebo 

viacerými podnikmi tretích krajín, v 

ktorých je tretia krajina hlavnou 

zainteresovanou stranou, ktorá má vplyv 

na prevádzku alebo fungovanie vnútorného 

trhu s energiou alebo na bezpečnosť 

dodávok energie v Únii; ak sa však takáto 

právne záväzná dohoda vzťahuje aj na iné 

otázky, za „medzivládnu dohodu“ sa 

považujú len tie ustanovenia, ktoré sa 

týkajú energie, vrátane všeobecných 

ustanovení uplatniteľných na tieto 

ustanovenia súvisiace s energiou; 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh rozhodnutia 

Článok 2 – bod 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. „nezáväzný nástroj“ je právne 

nezáväzný akt medzi jedným alebo 

viacerými členskými štátmi a jednou alebo 

viacerými tretími krajinami, ako 

memorandum o porozumení, spoločné 

vyhlásenie, spoločné vyhlásenie ministrov, 

jednotná akcia alebo spoločný kódex 

správania, ktorý obsahuje výklad práva 

Únie, stanovuje podmienky dodávok 

energie (napr. objemy a ceny) alebo 

rozvoja energetických infraštruktúr; 

3. „nezáväzný nástroj“ je právne 

nezáväzný akt medzi jedným alebo 

viacerými členskými štátmi a jednou alebo 

viacerými tretími krajinami alebo 

regionálnymi organizáciami a medzi 

jedným alebo viacerými členskými štátmi 

a jedným alebo viacerými podnikmi, v 

ktorých je zúčastnená tretia krajina 

hlavnou zainteresovanou stranou alebo 

má rozhodovacie právomoci, ako 

memorandum o porozumení, spoločné 

vyhlásenie, spoločné vyhlásenie ministrov, 

jednotná akcia alebo spoločný kódex 

správania, ktorý obsahuje výklad práva 

Únie, stanovuje podmienky dodávok 

energie (napr. objemy a ceny) alebo 

rozvoja energetických infraštruktúr; 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh rozhodnutia 

Článok 3 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Povinnosť informovať Komisiu 

podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje na 

dohody medzi podnikmi. 

4. Povinnosť informovať Komisiu 

podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje na 

dohody, ktorých zmluvnými stranami sú 

výlučne podniky. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh rozhodnutia 

Článok 5 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 

môžu so súhlasom dotknutého členského 

štátu predĺžiť. Lehoty uvedené v odsekoch 

1 a 2 sa môžu po dohode s Komisiou 

skrátiť, ak si to vyžadujú okolnosti. 

3. Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 

môžu so súhlasom dotknutého členského 

štátu predĺžiť. Lehoty uvedené v odsekoch 

1 a 2 sa môžu po dohode s Komisiou 

skrátiť, ak si to vyžadujú okolnosti s 

cieľom zabezpečiť, že rokovania sa 

uzavrú včas. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh rozhodnutia 

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri podpisovaní, ratifikácii alebo 

schvaľovaní medzivládnej dohody alebo 

zmeny dotknutý členský štát v najväčšej 

možnej miere zohľadní stanovisko 
Komisie uvedené v odseku 2. 

Pred podpísaním, ratifikáciou alebo 

schválením medzivládnej dohody alebo 

zmeny dotknutý členský štát preukáže, 

akým spôsobom vyriešil námietky 

vyjadrené v stanovisku Komisie podľa 

odseku 2 s cieľom zabezpečiť 

zlučiteľnosť s právom Únie a cieľmi 

energetickej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh rozhodnutia 

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Povinnosť informovať Komisiu podľa 

tohto odseku sa nevzťahuje na dohody 

medzi podnikmi. 

Povinnosť informovať Komisiu podľa 

tohto odseku sa nevzťahuje na dohody, 

ktorých zmluvnými stranami sú výlučne 

podniky. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh rozhodnutia 

Článok 6 – odsek 3 

 



 

PE583.920v02-00 10/13 AD\1104835SK.docx 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia medzivládne dohody 

oznámené v súlade s odsekom 1 alebo 2 

posúdi. Ak má Komisia po prvom posúdení 

pochybnosti nad zlučiteľnosťou týchto 

dohôd s právom Únie, predovšetkým s 

právnymi predpismi v oblasti vnútorného 

trhu s energiou a s právom Únie v oblasti 

hospodárskej súťaže, náležite o tom 

informuje dotknuté členské štáty do 

deviatich mesiacov od oznámenia 

uvedených dohôd. 

3. Komisia medzivládne dohody 

oznámené v súlade s odsekom 1 alebo 2 

posúdi. Ak má Komisia po prvom posúdení 

pochybnosti nad zlučiteľnosťou týchto 

dohôd s právom Únie, predovšetkým s 

právnymi predpismi v oblasti vnútorného 

trhu s energiou, právom Únie v oblasti 

hospodárskej súťaže a otázkami patriacimi 

do právomoci Únie v kontexte spoločnej 

obchodnej politiky, náležite o tom 

informuje dotknuté členské štáty do 

deviatich mesiacov od oznámenia 

uvedených dohôd. 

Odôvodnenie 

Spravodajca sa domnieva, že by sa mal klásť osobitný dôraz aj na súlad s otázkami patriacimi 

do výlučnej právomoci Únie v rámci spoločnej obchodnej politiky. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh rozhodnutia 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Po prijatí nezáväzného nástroja 

alebo zmeny nezáväzného nástroja ich 

dotknutý členský štát oznámi Komisii 

vrátane akýchkoľvek príloh. 

1. Pred prijatím nezáväzného nástroja 

alebo zmeny nezáväzného nástroja ich 

dotknutý členský štát oznámi Komisii 

vrátane akýchkoľvek príloh. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh rozhodnutia 

Článok 7 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Povinnosť informovať Komisiu 

podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na 

dohody medzi podnikmi. 

3. Povinnosť informovať Komisiu 

podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na 

dohody, ktorých zmluvnými stranami sú 

výlučne podniky. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh rozhodnutia 

Článok 7 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak po prvom posúdení Komisia 

dospeje k záveru, že opatrenia 

vykonávajúce nezáväzný nástroj oznámený 

podľa odsekov 1 a 2 môžu byť v rozpore s 

právom Únie, predovšetkým s právnymi 

predpismi v oblasti vnútorného trhu s 

energiou a s právom Únie v oblasti 

hospodárskej súťaže, môže informovať 

dotknutý členský štát. 

4. Ak po prvom posúdení Komisia 

dospeje k záveru, že opatrenia 

vykonávajúce nezáväzný nástroj oznámený 

podľa odsekov 1 a 2 môžu byť v rozpore s 

právom Únie, predovšetkým s právnymi 

predpismi v oblasti vnútorného trhu s 

energiou a s právom Únie v oblasti 

hospodárskej súťaže, môže informovať 

dotknutý členský štát do šiestich týždňov 

po takomto oznámení. V rámci tejto lehoty 

sa členské štáty zdržia podpísania ale 

iného uzavretia nezáväzného nástroja. 

Stanovisko Komisie nie je záväzné, ale 

členský štát sa môže jej výhradami 

zaoberať. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh rozhodnutia 

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno e a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) informácie týkajúce sa ustanovení 

patriacich do právomoci Únie v kontexte 

spoločnej obchodnej politiky. 

Odôvodnenie 

Spravodajca sa domnieva, že by sa mal klásť osobitný dôraz aj na súlad s otázkami patriacimi 

do výlučnej právomoci Únie v rámci spoločnej obchodnej politiky. 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh rozhodnutia 

Článok 9 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) identifikovať spoločné problémy v 

oblasti medzivládnych dohôd a 

nezáväzných nástrojov, zvážiť primerané 

opatrenia na ich riešenie a v prípade 

potreby navrhnúť riešenia; 

b) identifikovať spoločné problémy v 

oblasti medzivládnych dohôd a 

nezáväzných nástrojov, zvážiť primerané 

opatrenia na ich riešenie a v prípade 

potreby navrhnúť usmernenia a riešenia; 
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