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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

So zreteľom na to, že EÚ zostane v ďalšom období čistým dovozcom energie, musí obchodná 
politika Komisie zaručiť priaznivé podmienky pre obchod s energetickými produktmi. V 
tomto cieli ju podporujú členské štáty, ktoré uzatvárajú medzivládne dohody s tretími 
krajinami, ktoré sa často týkajú aj obchodných podmienok a investícií do pevnej energetickej 
infraštruktúry. I keď by tieto aspekty mohli odôvodňovať rozšírenie právneho základu tohto 
rozhodnutia o článok 207 ZFEÚ, je nutné si uvedomiť, že cieľom rozhodnutia je primárne 
vytvoriť systém pre výmenu informácií s cieľom zaistiť riadne fungovanie vnútorného trhu, 
zlepšiť udržateľnosť a bezpečnosť dodávok energií, a preto sa rozhodnutie zakladá na článku 
194 ZFEÚ. Vytvorenie mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody 
v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, slúži teda primárne záujmom 
európskej energetickej politiky.

Navrhovaná výmena informácií medzi členskými štátmi a koordinovaná podpora Európskou 
komisiou by posilnila vnútorný trh, pretože by zaistila správne vykonávanie právnych 
predpisov, napríklad tretieho energetického balíka. Návrh ustanovuje nástroj na zmierňovanie 
tlaku na členské štáty, aby v medzivládnych dohodách akceptovali regulačné ústupky, ktoré 
by boli nezlučiteľné s právnymi predpismi Únie. Lepšie informácie a poznatky o regulačnom 
vývoji pomôžu Komisii aj vo vytváraní obchodnej politiky voči štátom, ktoré sú veľkými 
dodávateľmi energie, ako je Rusko.

Výmena informácií môže navyše umožniť zvýšenie bezpečnosti dodávok do EÚ 
prostredníctvom koordinácie úsilia členských štátov počas rokovaní. Umožní vytváranie 
mechanizmov solidarity stanovených v nariadení o bezpečnosti dodávok plynu tým, že 
sprostredkuje informácie o množstve a zdrojoch dovezenej energie, aby sa bezpečnosť 
dodávok stala realitou pre všetky členské štáty EÚ. Energetickú bezpečnosť posilní aj tým, že 
zaistí plný súlad všetkých dohôd s právnymi predpismi týkajúcimi sa vnútorného trhu 
s energiou a právom EÚ, a poskytne tým stabilný právny rámec, ktorý vyžadujú realizované 
investície. Je to aj v záujme kompetencie EÚ v oblasti obchodnej a investičnej politiky. Ak 
uvážime, že EÚ každoročne vynakladá viac než 400 miliárd EUR na dovoz energií, je nutné 
znížiť zahraničný energetický dlh EÚ a zvýšiť jej geopolitickú nezávislosť a energetickú 
bezpečnosť. Vďaka navrhovanému mechanizmu výmeny informácií a súbežným snahám 
členských štátov dosiahnuť minimálne 20 % úspory energií sa zníži objem prostriedkov, ktoré 
sa prevádzajú z ekonomík EÚ do krajín produkujúcich energie, o najmenej 50 miliárd ročne 
a zvýši sa energetická bezpečnosť EÚ.

Mechanizmus výmeny informácií by mal podporiť aj udržateľnosť, pretože zabezpečí súlad 
investičných rozhodnutí týkajúcich sa energetiky s dlhodobými cieľmi EÚ v oblasti 
energetiky a klímy a zamedzí zdvojovaniu infraštruktúry pre prenos energie. Vzhľadom na 
dlhý investičný cyklus a životnosť tejto infraštruktúry by zdvojovanie infraštruktúry mohlo 
viesť nielen k neefektívnosti a k patovej situácii, keď by sa rozsiahle kapacity využívajúce 
fosílne palivá stávali v budúcej štruktúre udržateľného hospodárstva EÚ nadbytočnými, ale 
bolo by to aj nehospodárne a viedlo by to k dodatočným nákladom. Ako už bolo uvedené 
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v správe Európskeho parlamentu vypracovanej poslancom Bendtsenom1, sú úspory energií 
kľúčom k vyššej bezpečnosti dodávok, pretože ak by sa podarilo splniť 20 % cieľ úspory 
energií, ušetrili by sme toľko energie, koľko by dokázalo dodať pätnásť plynovodov Nabucco. 
Konečným cieľom musí byť prospech podnikov a spotrebiteľov vo všetkých členských štátov, 
ktorý im umožnia udržateľné a bezpečné dodávky energií za dostupné ceny. 

Navrhnuté zmeny v tomto smere podporujú návrh Komisie a súčasne zachovávajú nezávislosť 
členských štátov pri rokovaní o dohodách s tretími krajinami. 

Najefektívnejším spôsobom ako zaručiť potrebnú istotu, pokiaľ ide o zlučiteľnosť zmlúv 
s právom EÚ a dlhodobými politickými cieľmi EÚ, je overenie zlučiteľnosti ex ante pri 
rokovaniach o medzivládnych dohodách. Ak sa má pracovať účinne, musí sa stať pravidlom, 
aby Komisia hodnotila nové dohody pred ich uzatvorením. Ak majú zaručiť právnu 
zlučiteľnosť a bezpečnejšie a udržateľnejšie dodávky samotné členské štáty, Komisia je 
povinná tieto dohody posúdiť a navrhnúť prípadne potrebné zmeny prostredníctvom 
stanoviska. Príslušnému členskému štátu poskytne tieto odporúčania včas, aby zabránila 
vzniku právnej neistoty, prijímaniu nekoordinovaných, neudržateľných alebo z ekonomického 
hľadiska nesprávnych rozhodnutí a aby voči nemu nemusela uplatniť postup využívaný pri 
porušení právnych predpisov. 

Podobne by mala Komisia posúdiť aj platné dohody a upozorniť na prípadné nezrovnalosti 
s právom EÚ, aby mohli členské štáty tieto dohody znovu riadne prerokovať. Zámerom by 
však nemalo byť zavedenie formálneho schvaľovacieho postupu platných alebo nových 
dohôd, pretože by z tohto rozhodnutia napokon vyplývalo príliš veľké zaťaženie 
povinnosťami. 

Aby neboli podniky a členské štáty neúmerne zaťažované, malo by sa jasne stanoviť, že 
Komisia bude musieť vypracovávať svoje stanoviská dôsledným a jednotným spôsobom, 
najmä pokiaľ ide o všetky právne ustanovenia EÚ. Všetky platné a budúce výnimky 
z pravidiel o prístupe tretích strán by sa mali posudzovať so zreteľom na riadny právny 
rámec pre politiku hospodárskej súťaže a mali by sa stanovovať na prospech všetkých 
občanov EÚ, najmä spotrebiteľov energie, ktorí by mali požívať všetky výhody 
liberalizovaného trhu s energiami. Toto by mali byť cieľom navrhnutej intenzívnejšej výmeny 
informácií.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2010 o revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť 
(2010/2107(INI)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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 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. Vysoká miera
transparentnosti, pokiaľ ide o dohody 
medzi členskými štátmi a tretími krajinami 
v oblasti energetiky, by Únii umožnila
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 bez toho, aby sa budovali 
nadbytočné kapacity, a tým zaručiť 
hospodársku efektívnosť, trvalú 
udržateľnosť a spravodlivé spotrebiteľské 
ceny. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Komisia by mala dbať na 
rešpektovanie záujmov spotrebiteľov tým, 
že bude trvať na súlade medzivládnych 
dohôd v oblasti energetiky s právom EÚ, 
a najmä právnymi predpismi EÚ 
týkajúcimi sa vnútorného trhu vrátane 
opatrení o prístupe tretích strán, ktoré sú 
súčasťou právnych predpisov EÚ 
týkajúcich sa vnútorného trhu v oblasti 
energetiky. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Medzivládne dohody, ktoré je potrebné 
oznámiť Komisii v celom rozsahu na 
základe iných aktov Únie, ako napr. 
[nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. …/… z …, ktorým sa stanovujú 
prechodné opatrenia pre bilaterálne 
investičné dohody medzi členskými štátmi 
a tretími krajinami], by sa mali vyňať 
z mechanizmu výmeny informácií 
ustanoveného v tomto rozhodnutí.

(5) Medzivládne dohody, ktoré je potrebné 
oznámiť Komisii v celom rozsahu na 
základe iných aktov Únie, ako napr. 
[nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. …/… z …, ktorým sa stanovujú 
prechodné opatrenia pre bilaterálne 
investičné dohody medzi členskými štátmi 
a tretími krajinami], by sa mali vyňať 
z mechanizmu výmeny informácií 
ustanoveného v tomto rozhodnutí. Komisia 
by však mala preveriť takéto bilaterálne 
investičné dohody členských štátov so 
zreteľom na špecifické ustanovenia 
v oblasti energetiky obsiahnuté v týchto 
dohodách, ktoré sú relevantné s hľadiska 
pôsobnosti tohto rozhodnutia, 
a vypracovať o tom správu pre členské 
štáty a Parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Komisia by na základe vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť členského 
štátu, ktorý rokoval o danej medzivládnej 
dohode, mala mať právo posúdiť 
zlučiteľnosť dohodnutej dohody s právom 
Únie, skôr ako sa daná dohoda podpíše.

(10) Komisia by mala posúdiť zlučiteľnosť 
prerokovanej dohody s právom Únie, skôr 
ako sa táto dohoda podpíše, a predložiť 
stanovisko k potrebe opätovného 
prerokovania dohody na základe 
ustanovení platných podľa práva Únie, 
ktoré by mali príslušné členské štáty 
riadne zohľadniť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Vzhľadom na existenciu 
vnútorného trhu s energiou, ako aj 
spoločnej stratégie v oblasti energetiky 
majú medzivládne dohody vplyv na 
spoločnú politiku. Z tohto dôvodu treba 
zabezpečiť, aby medzivládne dohody 
zodpovedali spoločnej politickej koncepcii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Mnohé dohody v oblasti energetiky 
zahŕňajú prvky týkajúce sa investícií. 
Príkladom je energetická charta, ktorá 
obsahuje ustanovenia o investíciách. 
Preto treba zabezpečiť, aby sa 
zachovávala súdržnosť medzi dohodami 
v oblasti energetiky a investičnými 
dohodami. V tejto súvislosti sa musia 
zohľadňovať najmä práva a odporúčania 
Európskeho parlamentu, pokiaľ ide 
o budúcu investičnú politiku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) Pri koordinácii medzivládnych 
dohôd by Komisia mala prevziať aktívnu 
a podpornú úlohu s cieľom zabezpečiť 
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realizáciu všetkých stanovených 
požiadaviek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

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, a to s cieľom 
zlepšiť energetickú bezpečnosť Únie, 
fungovanie vnútorného trhu s energiou 
a konzistentnosť a súdržnosť vonkajšej 
činnosti Únie v oblasti energetiky, 
a zaistiť ich súlad s právom EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

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 
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 

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 po tom, ako toto rozhodnutie 
nadobudne účinnosť. Komisia sprístupní 
zaslané dokumenty všetkým ostatným 
členským štátom v elektronickej forme. Do 
12 mesiacov od prijatia príslušných 
medzivládnych dohôd Komisia oznámené 
dohody posúdi a informuje dotknuté 
členské štáty o prípadnom nesúlade ich 
dohôd s právom EÚ. Existujúce alebo 
dočasne uplatňované medzivládne dohody, 
ktoré sa Komisii už oznámili v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 994/2010 v deň, 
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rozhodnutia. 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 10

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 
pravidelne informuje o prebiehajúcich 
rokovaniach. Komisia sa na žiadosť 
Komisie alebo dotknutého členského štátu 
môže rokovaní zúčastniť ako pozorovateľ.

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, nie 
však neskôr než 3 mesiace pred ním.
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 
pravidelne informuje o prebiehajúcich 
rokovaniach. Komisia sa na žiadosť 
Komisie alebo dotknutého členského štátu 
môže na rokovaniach zúčastniť ako 
pozorovateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže na základe vlastnej 1. Členské štáty predkladajú návrhy 
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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. 
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.

prerokovaných, zatiaľ však 
nepodpísaných medzivládnych dohôd na 
preskúmanie Komisii. Komisia posúdi
najneskôr do štyroch mesiacov od 
predloženia zlučiteľnosť prerokovanej
dohody s právom Únie, najmä pokiaľ ide 
o právo hospodárskej súťaže a právne 
predpisy týkajúce sa vnútorného trhu 
s energiou. V tomto období preskúmania
dotknutý členský štát nepodpíše danú 
medzivládnu dohodu. Obdobie 
preskúmania sa môže na základe dohody 
s dotknutým členským štátom predĺžiť.  
Keď Komisia v rámci obdobia
preskúmania nevydá stanovisko, 
predpokladá sa, že Komisia nevznáša 
žiadne námietky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. V prípade negatívneho stanoviska 
k návrhu medzivládnej dohody Komisia 
navrhne možné riešenia alebo rozhodne, 
že je dohodu potrebné znovu prerokovať, 
čo príslušný členský štát riadne zohľadní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia uľahčí koordináciu medzi 1. Komisia uľahčí a podporí koordináciu 
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členskými štátmi s cieľom: medzi členskými štátmi s cieľom:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – 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 štandardné doložky, ktorých 
použitím by sa zaistil súlad budúcich 
medzivládnych dohôd s právnymi 
predpismi Únie v oblasti energetiky 
a úroveň bezpečnosti dodávok energií 
v súlade s dlhodobými cieľmi EÚ v oblasti 
energetiky a klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) začleniť dohody do spoločnej 
európskej energetickej politiky, ako sa 
opisuje v pláne na rok 2050 (Roadmap 
2050).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Súdržnosť dohôd v oblasti energetiky 
a investičných dohôd
Európska komisia zabezpečí, aby dohody 
v oblasti energetiky, ktoré obsahujú 
ustanovenia týkajúce sa investícií, boli 
v súlade s právnymi predpismi 
o dvojstranných investičných dohodách. 
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Zároveň zaručí, aby sa v budúcnosti 
zachovávali práva účasti Európskeho 
parlamentu týkajúce sa dohôd v oblasti 
energetiky, ktoré obsahujú ustanovenia 
o investíciách. Predovšetkým sa 
zohľadnia odporúčania Európskeho 
parlamentu pre budúcu investičnú 
politiku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Preskúmanie Podávanie správ a preskúmanie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Komisia podá každé dva roky 
Európskemu parlamentu správu 
o informáciách, ktoré získala podľa 
článku 3, a do 2 rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto rozhodnutia predloží 
Európskemu parlamentu rozsiahle 
hodnotenie.
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