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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia je silne závislá od dovozu energie. Viac ako 50 % celkového množstva energie 
EÚ je potrebné dovážať, pričom táto hodnota je v prípade zemného plynu a ropy ešte vyššia. 
Energetická bezpečnosť EÚ je preto citlivá na nepravidelnosť dodávok energie z krajín mimo 
Únie. 

Energetická bezpečnosť má takisto veľký význam pre strategické záujmy EÚ.  Zlepšenie 
energetickej bezpečnosti EÚ by posilnilo jej strategickú úlohu a schopnosti v oblasti zahraničnej 
politiky. Medzivládne dohody môžu podporiť cieľ EÚ spočívajúci v diverzifikácii trás a zdrojov 
energetických dodávok, a to najmä v rozšírení zdrojov dodávok energie o Čierne more, región 
východného Stredozemia a Strednú Áziu. 

Dovoz energie navyše tvorí 6 % z celkového dovozu EÚ a sú ním spojené veľké hospodárske 
náklady a riziká pre hospodárstvo EÚ. Je v záujme EÚ a členských štátov, aby sa vonkajšie 
vzťahy v oblasti energetiky riadili medzivládnymi dohodami a aby sa rokovacia právomoc 
členských štátov a ich rozsiahly vnútorný trh posilnili prostredníctvom výmeny informácií 
a najlepších postupov medzi členskými štátmi a Komisiou. Medzivládne dohody môžu preto, 
najmä ak sú medzi členskými štátmi dobre koordinované, zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ. 

Výmenou informácií o medzivládnych dohodách s Komisiou by sa tiež malo zabezpečiť, aby 
jednotlivé dohody podpísané členskými štátmi podporovali právo Spoločenstva a boli v súlade 
s ním, ako sú právne predpisy v oblasti vnútorného trhu a množstvo platných medzinárodných 
dohôd a iniciatív, napr. Zmluva o Energetickom spoločenstve, európske susedské politiky, 
dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom a štyri spoločné priestory medzi EÚ 
a Ruskom, mnohostranné dohody so Strednou Áziou a s oblasťou Čierneho mora, ako aj budúce 
dohody, ako je plánovaná nová dohoda medzi EÚ a Ruskom, a najmä jej ustanovenia v oblasti 
energetiky. 

A napokon, jednotlivé medzivládne dohody poskytujú príležitosť na presadzovanie politík EÚ 
v oblasti dodržiavania ľudských práv, demokracie, dobrej správy vecí verejných, právneho štátu 
a sociálneho dialógu, zmeny klímy, ochrany životného prostredia, energetickej účinnosti 
a energií z obnoviteľných zdrojov.  Vďaka zvýšenej stabilite a predvídateľnosti týchto dohôd by 
malo byť tiež možné podporovať mier v susedných oblastiach.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Európska rada vyzvala členské štáty, 
aby od 1. januára 2012 informovali 
Komisiu o všetkých svojich nových a 
existujúcich dvojstranných dohodách v 
oblasti energetiky s tretími krajinami. 
Komisia by mala tieto informácie v 
primeranej forme sprístupniť všetkým 
ostatným členským štátom, pričom by mala 
zohľadniť potrebu ochrany informácií, 
ktoré sú citlivé z obchodného hľadiska.

(1) Európska rada vyzvala členské štáty, 
aby od 1. januára 2012 informovali 
Komisiu o všetkých svojich nových a 
existujúcich dvojstranných dohodách v 
oblasti energetiky s tretími krajinami. 
Komisia by mala tieto informácie 
v primeranej forme sprístupniť všetkým 
ostatným členským štátom, pričom by mala 
zohľadniť potrebu ochrany informácií, 
ktoré sú citlivé z obchodného hľadiska, 
ako aj ochranu strategických záujmov 
EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V práve Únie sa od členských štátov 
vyžaduje, aby prijali všetky primerané 
opatrenia na zabezpečenie plnenia 
záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo
z aktov inštitúcií Únie. Členské štáty by sa 
preto mali vyhnúť akýmkoľvek prípadom 
nezlučiteľnosti medzi právom Únie a 
medzinárodnými dohodami uzatvorenými 
medzi členskými štátmi a tretími krajinami 
a takéto prípady nezlučiteľnosti by mali 
odstrániť.

(2) V práve Únie sa od členských štátov 
vyžaduje, aby prijali všetky primerané 
opatrenia na zabezpečenie plnenia 
záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, najmä 
z článku 194 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, a z aktov inštitúcií Únie. 
Členské štáty by sa preto mali vyhnúť 
akýmkoľvek prípadom nezlučiteľnosti 
medzi právom Únie a medzinárodnými 
dohodami uzatvorenými medzi členskými 
štátmi a tretími krajinami a takéto prípady 
nezlučiteľnosti by mali odstrániť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Riadne fungovanie vnútorného trhu s 
energiou si vyžaduje, aby energia dovážaná 
do Únie z tretích krajín v plnej miere 
podliehala pravidlám, ktorými sa ustanovil 
vnútorný trh s energiou. Vnútorný trh s 
energiou, ktorý riadne nefunguje, stavia 
EÚ do zraniteľnej pozície, pokiaľ ide o 
zabezpečenie dodávok energie. Vysokou 
mierou transparentnosti, pokiaľ ide o 
dohody medzi členskými štátmi a tretími 
krajinami v oblasti energetiky, by sa Únii 
umožnilo prijať koordinované opatrenia v 
duchu solidarity s cieľom zaistiť, aby 
takéto dohody boli v súlade s právnymi 
predpismi Únie, a s cieľom účinne 
zabezpečiť dodávky energie. 

(3) Riadne fungovanie vnútorného trhu s 
energiou a zabezpečenie ochrany 
spotrebiteľa si vyžaduje, aby energia 
dovážaná do Únie z tretích krajín v plnej 
miere podliehala pravidlám, ktorými sa 
ustanovil vnútorný trh s energiou. 
Vnútorný trh s energiou, ktorý riadne 
nefunguje, stavia EÚ do zraniteľnej 
pozície, pokiaľ ide o zabezpečenie 
dodávok energie, a zároveň znižuje jej 
politický vplyv na medzinárodnej úrovni. 
Vysokou mierou transparentnosti, pokiaľ 
ide o dohody medzi členskými štátmi a 
tretími krajinami v oblasti energetiky, by sa 
Únii umožnilo prijať koordinované 
opatrenia v duchu solidarity s cieľom 
zaistiť, aby takéto dohody boli v súlade s 
právnymi predpismi Únie, a s cieľom 
účinne zabezpečiť dodávky energie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Nový mechanizmus výmeny informácií 
by sa mal vzťahovať len na medzivládne 
dohody, pri ktorých je pravdepodobné, že 
budú mať vplyv na vnútorný trh s 
energiou alebo na zabezpečenie dodávok 
energie, keďže tieto dve oblasti sú 
vzájomne prepojené. Mal by sa vzťahovať 
konkrétne na všetky medzivládne dohody, 
ktoré majú vplyv na dodávky zemného 
plynu, ropy alebo elektrickej energie 
prostredníctvom pevnej infraštruktúry 
alebo na množstvo energie dovážanej do 
EÚ z tretích krajín.

(4) Nový mechanizmus výmeny informácií 
by sa mal vzťahovať len na medzivládne 
dohody, ktoré majú vplyv na vnútorný trh 
s energiou alebo na zabezpečenie dodávok 
energie, keďže tieto dve oblasti sú 
vzájomne prepojené. Mal by sa vzťahovať 
konkrétne na všetky medzivládne dohody, 
ktoré majú vplyv na dodávky zemného 
plynu, ropy alebo elektrickej energie 
prostredníctvom pevnej infraštruktúry 
alebo na množstvo energie dovážanej do 
EÚ z tretích krajín.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Členské štáty by Komisii, pokiaľ ide o 
nové medzivládne dohody alebo zmeny a 
doplnenia existujúcich medzivládnych 
dohôd, mali oznámiť už úmysel otvoriť 
rokovania. Komisia by mala byť 
pravidelné informovaná o prebiehajúcich 
rokovaniach. Mala by mať právo zúčastniť
sa rokovaní ako pozorovateľ. Členské štáty 
môžu Komisiu takisto požiadať o pomoc 
pri rokovaniach s tretími krajinami. 

(9) Ak sa začali rokovania o novej 
medzivládnej dohode alebo o zmenách 
a doplneniach existujúcich medzivládnych 
dohôd, členské štáty by to mali oznámiť
Komisii. Komisia by mala byť pravidelné 
informovaná o prebiehajúcich rokovaniach. 
Na žiadosť Komisie alebo dotknutého 
členského štátu sa Komisia môže zúčastniť 
rokovaní ako pozorovateľ. Členské štáty 
môžu Komisiu takisto požiadať o pomoc 
pri rokovaniach s tretími krajinami bez 
toho, aby sa ohrozila ich schopnosť 
rokovať o obsahu zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Komisia by mala sprístupniť všetky 
získané informácie všetkým ostatným 
členským štátom v elektronickej forme. 
Komisia by mala rešpektovať žiadosti 
členských štátov, aby sa s poskytnutými 
informáciami, najmä obchodnými 
informáciami, zaobchádzalo dôverne. 
Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by sa 
však nemal obmedziť prístup Komisie ako 
takej k dôverným informáciám, keďže na 
posúdenia, ktoré Komisia vykonáva, je 
potrebné, aby mala komplexné informácie. 
Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie nie je 
dotknuté právo na prístup k dokumentom 
stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001 
Európskeho parlamentu a Európskej rady z 
30. mája 2001 vo veci prístupu verejnosti k 

(12) Komisia by mala sprístupniť všetky 
získané informácie, ktoré nie sú dôverné,
všetkým ostatným členským štátom 
v elektronickej forme. Komisia by mala 
rešpektovať žiadosti členských štátov, aby 
sa s poskytnutými informáciami, najmä 
obchodnými informáciami, zaobchádzalo 
dôverne. Žiadosťami o dôverné 
zaobchádzanie by sa však nemal obmedziť 
prístup Komisie ako takej k dôverným 
informáciám, keďže na posúdenia, ktoré 
Komisia vykonáva, je potrebné, aby mala 
komplexné informácie. Komisia ručí za 
uplatňovanie ustanovenia o dôvernom 
charaktere a jeho právnych následkov.
Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie nie je 
dotknuté právo na prístup k dokumentom 
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dokumentom Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie.

stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001 
Európskeho parlamentu a Európskej rady z 
30. mája 2001 vo veci prístupu verejnosti k 
dokumentom Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Neustálou výmenou informácií o 
medzivládnych dohodách na úrovni Únie 
by sa mal umožniť vývoj osvedčených 
postupov. Komisia by na základe týchto 
osvedčených postupov mala odporučiť 
štandardné doložky, ktoré by sa mali 
používať v medzivládnych dohodách 
medzi členskými štátmi a tretími krajinami. 
Použitím týchto nezáväzných štandardných 
doložiek by sa malo vyhnúť konfliktom 
medzivládnych dohôd s právom Únie.

(13) Neustálou výmenou informácií o 
medzivládnych dohodách na úrovni Únie 
by sa mal umožniť vývoj osvedčených 
postupov. Komisia by na základe týchto 
osvedčených postupov v spolupráci 
s ESVČ, pokiaľ ide o vonkajšie politiky 
EÚ, mala odporučiť štandardné doložky, 
ktoré by sa mali používať v medzivládnych 
dohodách medzi členskými štátmi a tretími 
krajinami. Použitím týchto nezáväzných 
štandardných doložiek by sa malo vyhnúť 
konfliktom medzivládnych dohôd s 
právom Únie alebo s medzinárodnými 
dohodami, ktoré uzatvorila Únia. Komisia 
by tiež mala navrhnúť nezáväzné 
štandardné doložky vo vzťahu k zásadám 
a politikám Únie, napr. v oblasti 
dodržiavania ľudských práv, demokracie, 
dobrej správy vecí verejných, právneho 
štátu a sociálnych dialógov vrátane 
sociálnej zodpovednosti podnikov, zmeny 
klímy, ochrany životného prostredia, 
energetickej účinnosti, energií 
z obnoviteľných zdrojov a cieľov EÚ 
týkajúcich sa biopalív.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Lepšie vzájomné vedomosti o 
existujúcich a nových medzivládnych 
dohodách by mali umožniť lepšiu 
koordináciu v otázkach energetiky medzi 
členskými štátmi ako takými a medzi 
členskými štátmi a Komisiou. Takouto 
zlepšenou koordináciou by sa členským 
štátom malo umožniť, aby v plnej miere 
profitovali z politického a hospodárskeho 
vplyvu Únie. 

(14) Lepšie vzájomné vedomosti o 
existujúcich a nových medzivládnych 
dohodách by mali umožniť lepšiu 
koordináciu v otázkach energetiky medzi 
členskými štátmi ako takými a medzi 
členskými štátmi a Komisiou. Takouto 
zlepšenou koordináciou by sa členským 
štátom malo umožniť, aby v plnej miere 
profitovali z politického a hospodárskeho 
vplyvu Únie, umožniť Komisii a členským 
štátom, aby v plnej miere koordinovali 
svoje úsilie o dovoz väčšieho objemu 
elektrickej energie do EÚ vrátane energie 
z obnoviteľných zdrojov, a posilniť 
vlastnú strategickú úlohu Únie a jej 
potenciál v oblasti zahraničnej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Člen Európskej komisie zodpovedný 
za energetiku a vysoký predstaviteľ Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku v spolupráci s ESVČ by mali 
aktívne konať v súlade s týmto 
rozhodnutím, presadzovať ho vo vzťahu k 
tretím krajinám a každoročne predkladať 
Európskemu parlamentu, Rade 
a Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru správu o jeho 
uplatňovaní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto rozhodnutím sa zriaďuje 
mechanizmus výmeny informácií medzi 
členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o 
medzivládne dohody.

1. Týmto rozhodnutím sa zriaďuje 
mechanizmus výmeny informácií medzi 
členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide 
o medzivládne dohody v oblasti 
energetiky, ako sa vymedzuje v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „medzivládne dohody“ znamenajú 
akékoľvek právne záväzné dohody medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami, pri 
ktorých existuje pravdepodobnosť, že 
budú mať vplyv na prevádzku alebo 
fungovanie vnútorného trhu s energiou 
alebo na zabezpečenie dodávok energie v 
EÚ;      

(1) „medzivládne dohody“ znamenajú 
akékoľvek právne záväzné dohody medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré 
majú vplyv na prevádzku alebo fungovanie 
vnútorného trhu s energiou alebo na 
zabezpečenie dodávok energie v EÚ;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty predložia Komisii všetky 
existujúce a dočasne uplatňované
medzivládne dohody, ktoré uzatvorili s 
tretími krajinami, a to v celom rozsahu
vrátane príloh a iných textov, na ktoré sa v 
nich vyslovene odkazuje, a vrátane
všetkých ich zmien a doplnení, najneskôr 
tri mesiace, potom ako toto rozhodnutie 
nadobudne účinnosť. Komisia sprístupní 
zaslané dokumenty všetkým ostatným 

1. Členské štáty predložia Komisii 
najneskôr tri mesiace po tom, ako toto 
rozhodnutie nadobudne účinnosť, všetky 
medzivládne dohody, ktoré uzatvorili 
s tretími krajinami vrátane príloh k týmto 
dohodám a všetkých ich zmien a doplnení, 
ako aj iných textov, na ktoré sa v nich 
výslovne odkazuje, ak takéto iné texty 
obsahujú prvky, ktoré majú praktický 
vplyv na fungovanie vnútorného trhu 
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členským štátom v elektronickej forme. 
Existujúce alebo dočasne uplatňované 
medzivládne dohody, ktoré sa Komisii už 
oznámili v súlade s nariadením (EÚ) č. 
994/2010 v deň, v ktorý toto rozhodnutie 
nadobudlo účinnosť, a ktoré spĺňajú 
požiadavky tohto odseku, sa považujú za 
dohody oznámené na účely tohto 
rozhodnutia.

s energiou alebo na zabezpečenie dodávok 
energie. Komisia sprístupní zaslané 
dokumenty, okrem dôverných častí,
všetkým ostatným členským štátom 
v elektronickej forme. Do 12 mesiacov od 
prijatia príslušných medzivládnych dohôd 
Komisia v spolupráci s ESVČ, pokiaľ ide 
o vonkajšie politiky EÚ, posúdi dohody, 
ktoré jej boli oznámené, a informuje 
príslušné členské štáty o prípadnom 
nesúlade ich dohôd s právom EÚ a 
s medzinárodnými dohodami, ktoré 
uzatvorila Únia. Existujúce alebo dočasne 
uplatňované medzivládne dohody, ktoré sa 
Komisii už oznámili v súlade s nariadením 
(EÚ) č. 994/2010 v deň, v ktorý toto 
rozhodnutie nadobudlo účinnosť, a ktoré 
spĺňajú požiadavky tohto odseku, sa 
považujú za dohody oznámené na účely 
tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak má členský štát úmysel začať
rokovania s treťou krajinou 
s cieľom zmeniť a doplniť existujúcu 
medzivládnu dohodu alebo uzatvoriť novú 
medzivládnu dohodu, písomne oznámi svoj 
úmysel Komisii čo najskôr pred 
predpokladaným otvorením rokovaní. 
Informácie poskytnuté Komisii obsahujú 
relevantnú dokumentáciu a uvádzajú sa v 
nich ustanovenia, ktorými sa rokovania 
majú zaoberať, ciele rokovaní a ďalšie 
relevantné informácie. V prípade zmien a 
doplnení existujúcej dohody sa 
ustanovenia, ktoré majú byť predmetom 
opätovných rokovaní, uvedú v 
informáciách poskytnutých Komisii. 
Komisia sprístupní zaslané informácie 
všetkým členským štátom v elektronickej 
forme. Dotknutý členský štát Komisiu 

2. Ak členský štát začal rokovania s treťou 
krajinou s cieľom zmeniť a doplniť 
existujúcu medzivládnu dohodu alebo 
uzatvoriť novú medzivládnu dohodu, 
písomne oznámi Komisii ciele rokovaní, 
ustanovenia, ktorými sa rokovania majú 
zaoberať, a ďalšie relevantné informácie. V 
prípade zmien a doplnení existujúcej 
dohody sa ustanovenia, ktoré majú byť 
predmetom opätovných rokovaní, uvedú v 
informáciách poskytnutých Komisii. 
Dotknutý členský štát Komisiu pravidelne 
informuje o prebiehajúcich rokovaniach. 
Komisia sa na žiadosť Komisie alebo 
dotknutého členského štátu môže rokovaní 
zúčastniť ako pozorovateľ.
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pravidelne informuje o prebiehajúcich 
rokovaniach. Komisia sa na žiadosť 
Komisie alebo dotknutého členského štátu 
môže rokovaní zúčastniť ako pozorovateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dotknutý členský štát predloží po 
ratifikácii medzivládnej dohody alebo 
zmeny a doplnenia medzivládnej dohody 
danú dohodu alebo jej zmeny a doplnenia 
vrátane ich príloh alebo iných textov, na 
ktoré sa v týchto dohodách alebo zmenách 
a doplneniach vyslovene odkazuje, 
Komisii, ktorá zaslané dokumenty s 
výnimkou dôverných častí vymedzených 
podľa článku 7 sprístupní všetkých 
ostatným členským štátom v elektronickej 
forme.

3. Dotknutý členský štát predloží Komisii 
po ratifikácii medzivládnej dohody alebo 
zmeny a doplnenia medzivládnej dohody 
danú dohodu alebo jej zmeny a doplnenia 
vrátane ich príloh alebo iných textov, na 
ktoré sa v týchto dohodách alebo zmenách 
a doplneniach výslovne odkazuje, ak 
takéto iné texty obsahujú prvky, ktoré 
majú praktický vplyv na fungovanie 
vnútorného trhu s energiou alebo na 
zabezpečenie dodávok energie. Členské 
štáty môžu sprístupniť prehľad 
poskytnutých informácií. Komisia na 
základe pokynov dotknutého členského 
štátu sprístupní zaslané dokumenty s 
výnimkou dôverných častí vymedzených 
podľa článku 7 všetkým ostatným 
členským štátom v elektronickej forme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže na základe vlastnej 
iniciatívy a najneskôr do štyroch týždňov 
od dátumu, v ktorý bola informovaná o 
uzavretí rokovaní, alebo na žiadosť 
členského štátu, ktorý rokoval o danej 
medzivládnej dohode, posúdiť 
zlučiteľnosť dohodnutej dohody s právom 
Únie, a to pred podpísaním danej dohody.

1. Čo najskôr a najneskôr do štyroch 
týždňov od ukončenia rokovaní dotknutý 
členský štát informuje Komisiu 
o ukončení rokovaní a predloží jej na 
preskúmanie dohodnutý, ale ešte 
nepodpísaný návrh medzivládnej dohody 
vrátane jej príloh a ďalších textov, na 
ktoré sa návrh výslovne odvoláva. 
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V prípade, ak Komisia alebo dotknutý 
členský štát požiada o takéto ex-ante 
posúdenie zlučiteľnosti dohodnutej 
medzivládnej dohody s právom Únie, 
dohodnutý, ale ešte nepodpísaný návrh 
medzivládnej dohody sa predloží Komisii 
na preskúmanie. Dotknutý členský štát 
nepodpíše danú medzivládnu dohodu štyri 
mesiace od predloženia jej návrhu 
Komisii. Doba na preskúmanie sa môže 
na základe dohody s dotknutým členským 
štátom predĺžiť. Keď sa požiada o 
vykonanie kontroly zlučiteľnosti a keď
Komisia v rámci doby na preskúmanie 
nevydá stanovisko, má sa za to, že 
Komisia nevznáša žiadne námietky.

Komisia do dvoch mesiacov od okamihu, 
keď bola informovaná o ukončení 
rokovaní, informuje tento členský štát 
o všetkých pochybnostiach týkajúcich sa 
zlučiteľnosti dohodnutej dohody, jej 
príloh a ďalších textov, na ktoré sa 
výslovne odvoláva, s právom Únie, 
predovšetkým s právnymi predpismi Únie 
v oblasti hospodárskej súťaže 
a vnútorného trhu s energiou alebo 
s medzinárodnými dohodami, ktoré 
uzatvorila Únia. Dotknutý členský štát 
nepodpíše danú dohodu po dobu dvoch 
mesiacov od predloženia medzivládnej 
dohody. V prípade, že Komisia v tejto 
lehote neodpovie, predpokladá sa, že 
Komisia nevznáša žiadne námietky.
Členský štát odloží podpísanie 
medzivládnej dohody o ďalšie dva 
mesiace, ak od Komisie dostal odpoveď, 
že dohodnutá, ale zatiaľ nepodpísaná 
dohoda nie je v súlade s právom Únie 
alebo medzinárodnými dohodami, ktoré 
uzatvorila Únia. V priebehu týchto dvoch 
mesiacov Komisia vydá právne stanovisko.
2. Ak sa v právnom stanovisku uvedie, že 
dohodnutá dohoda nie je v súlade s právom 
Únie alebo medzinárodnými dohodami, 
ktoré uzatvorila Únia, Komisia presne určí, 
o aký nesúlad ide, a uvedie odporúčania na 
jeho odstránenie.
3. Členské štáty takéto odporúčania 
Komisie náležite zohľadnia a v prípade 
potreby dohodu opätovne prerokujú. Ak 
odporúčania nie sú zohľadnené 
a pretrvávajú závažné pochybnosti o súlade 
podpísanej medzivládnej dohody s právom 
Únie alebo medzinárodnými dohodami, 
ktoré uzatvorila Únia, Komisia zváži 
prijatie opravných opatrení na nápravu 
situácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) preskúmať vývoj v oblasti 
medzivládnych dohôd;

a) preskúmať vývoj v oblasti 
medzivládnych dohôd a zaistiť 
konzistentnosť a súdržnosť vonkajších 
vzťahov Únie v oblasti energetiky 
s kľúčovými producentskými, tranzitnými 
a spotrebiteľskými krajinami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) identifikovať spoločné problémy v 
oblasti medzivládnych dohôd a zvážiť 
primerané opatrenia na ich riešenie;

b) identifikovať spoločné problémy 
v oblasti medzivládnych dohôd, zvážiť 
primerané opatrenia na ich riešenie 
a navrhnúť členským štátom možné 
riešenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) posilniť strategickú úlohu Únie 
prostredníctvom silného a účinne 
koordinovaného prístupu ku krajinám 
dodávajúcim energiu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) na základe osvedčených postupov 
vypracovať štandardné doložky, ktorých 
použitím by sa zaistil súlad budúcich 
medzivládnych dohôd s právnymi 
predpismi Únie v oblasti energetiky.

c) na základe osvedčených postupov 
vypracovať nezáväzné štandardné doložky, 
ktorých použitím by sa zaistil súlad 
budúcich medzivládnych dohôd s 
právnymi predpismi Únie v oblasti 
energetiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri poskytovaní informácií Komisii podľa 
článku 3 môže členský štát uviesť, či sa 
niektorá časť týchto informácií, najmä 
pokiaľ ide o obchodné informácie, má 
považovať za dôvernú a či sa poskytnuté 
informácie môžu zdieľať s ostatnými 
členskými štátmi. Komisia rešpektuje tieto 
údaje. Žiadosťami o dôverné 
zaobchádzanie sa však neobmedzuje 
prístup Komisie ako takej k dôverným 
informáciám.

Pri poskytovaní informácií Komisii podľa 
článku 3 môže členský štát uviesť, či sa 
niektorá časť týchto informácií, najmä 
pokiaľ ide o obchodné informácie, má 
považovať za dôvernú a či sa poskytnuté
informácie môžu zdieľať s ostatnými 
členskými štátmi. Komisia rešpektuje tieto 
údaje. Žiadosťami o dôverné 
zaobchádzanie sa však neobmedzuje 
prístup Komisie ako takej k dôverným 
informáciám. Komisia zabezpečí, aby sa 
prístup k dôverným informáciám prísne 
obmedzoval na zamestnancov Komisie, 
pre ktorých je dostupnosť informácií na 
účely uvedené v článkoch 4, 5 a 6 
absolútne nevyhnutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Preskúmanie Predkladanie správ a preskúmanie
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1. Komisia štyri roky od nadobudnutia 
účinnosti tohto rozhodnutia predloží
Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru správu o jeho uplatňovaní.

1. Komisia každý rok predkladá
Európskemu parlamentu, Rade 
a Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 
tohto rozhodnutia. Správa obsahuje 
informácie získané podľa článku 3.

2. V správe sa posúdi najmä to, či sa týmto 
rozhodnutím poskytuje dostatočný rámec 
na zaistenie súladu medzivládnych dohôd s 
právom Únie a vysoká miera koordinácie 
medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o 
medzivládne dohody.

2. Komisia by okrem toho mala do štyroch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
rozhodnutia predložiť Európskemu 
parlamentu komplexnú hodnotiacu 
správu. V hodnotiacej správe sa posúdi 
najmä to, či sa týmto rozhodnutím 
poskytuje dostatočný rámec na zaistenie 
súladu medzivládnych dohôd s právom 
Únie a vysoká miera koordinácie medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide 
o medzivládne dohody.
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