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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus 
výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi 
v oblasti energetiky
(KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2011)0540),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0235/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,1

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů,2

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru 
pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro řádné fungování vnitřního trhu 
s energií je nezbytné, aby se dovoz energie 
ze třetích zemí do Unie plně řídil předpisy 
o vytvoření vnitřního trhu s energií. Vnitřní 
trh s energií, který nefunguje správně, vede 

(3) Pro řádné fungování vnitřního trhu 
s energií je nezbytné, aby se dovoz energie 
ze třetích zemí do Unie plně řídil předpisy 
o vytvoření vnitřního trhu s energií. Vnitřní 
trh s energií, který nefunguje správně, vede 

                                               
1 Úř. věst. C, s. ...
2 Úř. věst. C, s. …
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ke zranitelnosti EU z hlediska bezpečnosti 
dodávek energie. Vysoký stupeň 
transparentnosti u dohod mezi členskými 
státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky 
by Unii umožnil jednat koordinovaně 
a v duchu solidarity s cílem zajistit, aby 
tyto dohody byly v souladu s právními 
předpisy Unie a účinně zabezpečovaly 
dodávky energie.

ke zranitelnosti EU, kterou staví 
do nevýhodné pozice z hlediska 
bezpečnosti dodávek energie. Vysoký 
stupeň transparentnosti u dohod mezi 
členskými státy a třetími zeměmi v oblasti 
energetiky by Unii umožnil jednat 
koordinovaně a v duchu solidarity s cílem 
zajistit, aby tyto dohody byly v souladu 
s právními předpisy Unie a účinně 
zabezpečovaly dodávky energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Nový mechanismus výměny informací 
by se měl vztahovat pouze na mezivládní 
dohody, které mohou mít dopad na vnitřní 
trh s energií nebo bezpečnost dodávek 
energie, neboť tyto dvě oblasti spolu 
vzájemně souvisí. Měl by zahrnovat 
zejména veškeré mezivládní dohody, které 
mají dopad na dodávky zemního plynu, 
ropy nebo elektřiny prostřednictvím pevné 
infrastruktury nebo které mají vliv 
na množství energie dovážené do Unie 
ze třetích zemí.

(4) Nový mechanismus výměny informací 
by se měl vztahovat pouze na mezivládní 
dohody, které mají dopad na vnitřní trh 
s energií nebo bezpečnost dodávek energie, 
neboť tyto dvě oblasti spolu vzájemně 
souvisí. Měl by zahrnovat zejména veškeré 
mezivládní dohody, které mají dopad 
na dodávky zemního plynu, ropy nebo 
elektřiny prostřednictvím pevné 
infrastruktury nebo které mají vliv 
na množství energie dovážené do Unie 
ze třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vzhledem k nadřazenosti unijních 
právních předpisů a k zásadě skutečné 
spolupráce mezi členskými státy a Unií, 
která je zakotvena v čl. 4 odst. 3 Smlouvy 
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o Evropské unii, a s přihlédnutím 
k článku 351 Smlouvy o fungování 
Evropské unie by Komise měla 
vyhodnotit, zda jsou stávající mezivládní 
dohody, které ještě nebyly ohlášeny, 
v souladu s právními předpisy Unie. 
V případě, že by tomu tak nebylo, by měly 
členské státy učinit nezbytné kroky, které 
by vedly k nalezení přiměřeného řešení 
k odstranění zjištěného nesouladu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k nadřazenosti právních předpisů EU a k zásadě skutečné spolupráce mezi 
členskými státy a Unií je nutné vyhodnotit a v případě nutnosti zajistit soulad mezi 
mezivládními dohodami, které mají vliv na oblast odpovědnosti, o níž se dělí Unie s členskými 
státy. To v případě obchodních dohod a rozhodnutí investorů, které se zakládají 
na stávajících mezivládních dohodách, zajišťuje dlouhodobou právní jistotu.

Pozměňovací návrh 4
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Komise by měla mít buď z vlastního 
podnětu, nebo na žádost členského státu, 
který sjednal mezivládní dohodu, právo 
posoudit slučitelnost sjednané dohody 
s právem Unie předtím, než bude dohoda 
podepsána.

(10) Komise by měla mít buď z vlastního 
podnětu, nebo na žádost členského státu, 
který sjednal mezivládní dohodu, právo 
posoudit slučitelnost sjednané dohody 
s právem Unie předtím, než bude dohoda 
podepsána. V případě, že bude zjištěno, 
že tyto dohody nejsou v souladu 
s právními předpisy Unie, měla by Komise 
vydat stanovisko, v němž by byl uveden 
zjištěný nesoulad a doporučení týkající se 
toho, jak jej odstranit. Členské státy by 
měly k těmto doporučením plně 
přihlédnout a v případě nutnosti vyjednat 
dohody nové. Pokud se Komise domnívá, 
že k doporučením nebylo řádně 
přihlédnuto, a pokud přetrvávají 
pochybnosti ohledně souladu dané 
mezivládní dohody s právními předpisy 
EU, měla by Komise zahájit řízení 
o nesplnění povinnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Ve stávajícím návrhu není jasně stanoveno, jak se má postupovat v případě, že se v rámci 
předchozího hodnocení zjistí nesoulad s právními předpisy Unie. Komise by měla s cílem 
zvýšit právní jistotu a jasně stanovit právní rámec poskytnout podporu týkající se nápravy 
dané situace, přičemž členské státy by měly přihlédnout ke stanovisku Komise.

Pozměňovací návrh 5
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Stálá výměna informací 
o mezivládních dohodách na úrovni Unie 
by měla umožnit rozvoj osvědčených 
postupů. Na základě těchto osvědčených 
postupů by Komise měla doporučit, jaké 
vzorové doložky se mají v mezivládních 
dohodách mezi členskými státy a třetími 
zeměmi používat. Používáním těchto 
nezávazných vzorových doložek by 
se mělo zabránit konfliktům mezivládních 
dohod s právem Unie.

(13) Stálá výměna informací 
o mezivládních dohodách na úrovni Unie
by měla umožnit rozvoj osvědčených 
postupů. Na základě těchto osvědčených 
postupů by Komise měla doporučit, jaké 
nezávazné vzorové doložky se mají 
v mezivládních dohodách mezi členskými 
státy a třetími zeměmi používat. 
Používáním těchto nezávazných vzorových 
doložek by se mělo zabránit konfliktům 
mezivládních dohod s právem Unie.

Or. en

Odůvodnění

Je na členských státech, aby se rozhodly, zda přihlédnou k doporučením Komise. Nicméně 
strany zapojené do mezivládní dohody a společnosti by si měly být vědomy důsledků svého 
jednání.

Pozměňovací návrh 6
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Lepší vzájemné znalosti o stávajících 
a nových mezivládních dohodách by měly 
přispět k lepší koordinaci v oblasti 
energetiky mezi jednotlivými členskými 
státy a mezi členskými státy a Komisí. 
Účinnější koordinace by měla členským 

(14) Lepší vzájemné znalosti o stávajících 
a nových mezivládních dohodách by měly 
přispět k lepší koordinaci v oblasti 
energetiky mezi jednotlivými členskými 
státy a mezi členskými státy a Komisí. 
Účinnější koordinace by měla členským 
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státům umožnit plně těžit z politické 
a ekonomické síly Unie.

státům umožnit plně těžit z politické 
a ekonomické síly Unie a měla by umožnit 
Komisi navrhnout řešení problémů, které 
byly zjištěny v souvislosti s danou 
mezivládní dohodou.

Or. en

Odůvodnění

Komise si bude moci vytvořit celkový obrázek o situaci týkající se mezivládních dohod 
v oblasti energetiky. Měla by proto mít možnosti navrhovat řešení zjištěných problémů, která 
by přihlížela k nejrůznějším možným okolnostem.

Pozměňovací návrh 7
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Komise by měla posoudit, zda je toto 
rozhodnutí dostačující a účinné, 
nejpozději do čtyř let po jeho vstupu
v platnost, aby byl zajištěn plný soulad 
mezivládních dohod s právními předpisy 
Unie a vysoká míra koordinace mezi 
členskými státy v oblasti mezivládních 
dohod. Pokud by se při tomto posuzování 
zjistily nedostatky týkající se regulačního 
rámce, měla by Komise předložit 
legislativní návrh, který by tyto nedostatky 
odstranil.

Or. en

Odůvodnění

V tomto návrhu není stanoveno, co by se mělo učinit, pokud by se v rámci posuzování souladu 
s právními předpisy dospělo k závěru, že tento nástroj svého cíle nedosáhl. Komise by měla 
získat jasný mandát a měla by mít povinnost napravit situaci a učinit příslušné právní kroky 
tím, že by toto rozhodnutí přepracovala a předložila návrh doplňkového nástroje.

Pozměňovací návrh 8
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1



PE475.868v01-00 10/19 PR\882629CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto rozhodnutím se zřizuje 
mechanismus pro výměnu informací mezi 
členskými státy a Komisí o mezivládních 
dohodách.

1. Tímto rozhodnutím se zřizuje 
mechanismus pro výměnu informací mezi 
členskými státy a Komisí o mezivládních 
dohodách v oblasti energetiky.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti by mělo být stanoveno, jaké dohody spadají do oblasti působnosti tohoto 
rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 9
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto rozhodnutí se netýká mezivládních 
dohod, na které se v celém jejich rozsahu 
vztahují již jiné zvláštní oznamovací 
postupy podle práva Unie, s výjimkou 
mezivládních dohod, které se předkládají 
Komisi podle čl. 13 odst. 6 nařízení (EU) 
č. 994/2010.

2. Toto rozhodnutí se netýká mezivládních 
dohod, na které se v celém jejich rozsahu 
vztahují již jiné zvláštní oznamovací 
postupy podle práva Unie, s výjimkou 
mezivládních dohod, o nichž je 
informována Komise podle čl. 13 odst. 6 
nařízení (EU) č. 994/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, které 
mohou mít dopad na činnost nebo 
fungování vnitřního trhu s energií nebo 
na bezpečnost dodávek energie v Unii;

(1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, které 
mají dopad na činnost nebo fungování 
vnitřního trhu s energií nebo na bezpečnost 
dodávek energie v Unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do tří měsíců po vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost všechny stávající 
a prozatímně uplatňované mezivládní 
dohody, které uzavřely se třetími zeměmi, 
v celém jejich rozsahu, včetně příloh 
a dalších textů, na něž výslovně odkazují, 
a všech změn těchto dohod. Komise 
zpřístupní obdržené dokumenty všem 
ostatním členským státům v elektronické 
podobě. Stávající nebo prozatímně 
uplatňované mezivládní dohody, které 
v době vstupu tohoto rozhodnutí v platnost 
již Komisi byly sděleny podle nařízení 
(EU) č. 994/2010 a které splňují 
požadavky tohoto odstavce, se pro účely 
tohoto rozhodnutí považují za oznámené.

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do tří měsíců po vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost všechny stávající 
a prozatímně uplatňované mezivládní 
dohody, které uzavřely se třetími zeměmi, 
v celém jejich rozsahu, včetně příloh 
a dalších textů, na něž výslovně odkazují, 
a všech změn těchto dohod. Komise 
do 6 měsíců od předložení mezivládních 
dohod v celém jejich rozsahu, včetně 
příloh a dalších textů, na něž výslovně 
odkazují, a všech změn těchto dohod 
posoudí, zda jsou v souladu s právními 
předpisy Unie, zejména s právními 
předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže 
a vnitřními předpisy v oblasti 
energetického trhu. V případě, 
že předložené mezivládní dohody nejsou 
v souladu s právními předpisy Unie, učiní 
příslušný členský stát kroky k odstranění 
zjištěného nesouladu. Komise zpřístupní 
obdržené dokumenty všem ostatním 
členským státům v elektronické podobě, 
nezveřejní však informace, které příslušný 
členský stát označil za důvěrné.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k nadřazenosti právních předpisů EU a k zásadě skutečné spolupráce mezi 
členskými státy a Unií je nutné vyhodnotit a v případě nutnosti zajistit soulad mezi 
mezivládními dohodami, které mají vliv na oblast odpovědnosti, o níž se dělí Unie s členskými 
státy. To v případě obchodních dohod a rozhodnutí investorů, které se zakládají 
na stávajících mezivládních dohodách, zajišťuje dlouhodobou právní jistotu.

Pozměňovací návrh 12
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud členský stát hodlá zahájit jednání 
se třetí zemí s cílem změnit stávající 
mezivládní dohodu nebo uzavřít novou 
mezivládní dohodu, uvědomí o svém 
záměru Komisi písemně co nejdříve před 
zamýšleným zahájením jednání. Informace 
poskytnuté Komisi obsahují příslušnou 
dokumentaci, uvádějí ustanovení, která 
mají být předmětem jednání, cíle jednání 
a další důležité informace. V případě změn 
již existující dohody zahrnují informace 
poskytnuté Komisi ustanovení, která mají 
být znovu projednána. Komise zpřístupní 
obdržené informace všem členským 
státům v elektronické podobě. Dotyčný 
členský stát bude Komisi o probíhajících 
jednáních pravidelně informovat. 
Na žádost Komise nebo dotyčného 
členského státu se Komise může jednání 
účastnit jako pozorovatel.

2. Pokud členský stát hodlá zahájit jednání 
se třetí zemí s cílem změnit stávající 
mezivládní dohodu nebo uzavřít novou 
mezivládní dohodu, uvědomí o svém 
záměru Komisi písemně co nejdříve, 
nejpozději 3 měsíce před zamýšleným 
zahájením jednání. Informace poskytnuté 
Komisi obsahují příslušnou dokumentaci, 
uvádějí ustanovení, která mají být 
předmětem jednání, cíle jednání a další 
důležité informace. V případě změn již 
existující dohody zahrnují informace 
poskytnuté Komisi ustanovení, která mají 
být znovu projednána. Dotyčný členský 
stát bude Komisi o probíhajících jednáních 
pravidelně informovat. Pokud o to Komise 
nebo dotyčný členský stát požádá, Komise 
se jednání zúčastní jako pozorovatel
a poskytne jednajícímu členskému státu 
právní poradenství ohledně toho, jak 
zabránit nesouladu mezi vyjednávanou 
mezivládní dohodou a právními předpisy 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu větší právní jistoty by měla být v rámci tohoto nástroje stanovena přesná časová 
lhůta, kterou by měly členské státy dodržovat, pokud jde o informování Komise o jejich 
záměru zahájit jednání o mezivládních dohodách. V případě, že by členský stát nebo Komise 
požádaly o účast na jednáních ve funkci pozorovatele, Komise by neměla mít právo o této
účasti rozhodovat.

Pozměňovací návrh 13
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pro účely tohoto rozhodnutí 
se stávající nebo prozatímně uplatňované 
mezivládní dohody, o nichž v době vstupu 
tohoto rozhodnutí v platnost již byla 
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Komise informována podle nařízení (EU) 
č. 994/2010 a které splňují požadavky 
tohoto odstavce, považují za oznámené. 
Mělo by platit, že oznámení předložené 
v souladu s tímto rozhodnutím splňuje 
oznamovací povinnost stanovenou v čl. 13 
odst. 6 nařízení (EU) č. 994/2010.

Or. en

Odůvodnění

V čl. 13 odst. 6 nařízení č. 994/2010 je již stanovena povinnost informovat Komisi 
o smlouvách o dodávkách plynu. Abychom se vyhnuli dvojímu podávání informací, mělo by 
být v tomto rozhodnutí stanoveno, že členský stát předložením mezivládních dohod podle 
tohoto rozhodnutí splnil povinnost stanovenou v uvedeném nařízení.

Pozměňovací návrh 14
Návrh rozhodnutí
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 vypouští se
Pomoc Komise

Pokud členský stát informuje Komisi 
podle čl. 3 odst. 2 o svém záměru zahájit 
jednání za účelem změny stávající 
mezivládní dohody nebo uzavření nové 
mezivládní dohody, může Komisi požádat 
při jednáních s třetí zemí o pomoc.

Or. en

Odůvodnění

Obsah tohoto článku je již předmětem pozměňovacího návrhu č. 12.

Pozměňovací návrh 15
Návrh rozhodnutí
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může z vlastního podnětu 1. Příslušný členský stát informuje Komisi 
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nejpozději do čtyř týdnů poté, co byla 
informována o uzavření jednání, nebo 
na žádost členského státu, který sjednal 
mezivládní dohodu, posoudit slučitelnost 
sjednané dohody s právem Unie předtím, 
než bude dohoda podepsána. Požádá-li
Komise nebo dotyčný členský stát o takové 
posouzení ex ante, zda je sjednaná 
mezivládní dohoda v souladu s právem 
Unie, předkládá se sjednaný, avšak zatím 
nepodepsaný návrh mezivládní dohody 
Komisi k přezkumu. Dotyčný členský stát 
dohodu nepodepíše po dobu čtyř měsíců 
po předložení návrhu mezivládní dohody. 
V dohodě s dotyčným členským státem 
může být lhůta na přezkoumání 
prodloužena. Pokud bylo o ověření 
slučitelnosti požádáno a Komise během 
lhůty na přezkoumání nevydá žádné 
stanovisko, má se za to, že nevznesla 
žádné námitky.

o ukončení jednání co nejdříve, nejpozději
však do dvou týdnů, a předloží jí 
k vyhodnocení sjednaný, avšak zatím 
nepodepsaný návrh mezivládní dohody, 
včetně příloh a dalších textů, na něž 
výslovně odkazuje. Komise z vlastního 
podnětu nebo na žádost členského státu, 
který vyjednal mezivládní dohodu, 
informuje tento členský stát do dvou 
měsíců od chvíle, kdy byla informována 
o ukončení jednání, o veškerých 
pochybnostech, pokud jde o soulad 
vyjednané dohody, včetně příloh a dalších 
textů, na něž výslovně odkazuje, 
s právními přepisy Unie, zejména 
s právními předpisy EU v oblasti 
hospodářské soutěže a vnitřními předpisy 
v oblasti energetického trhu. Dotyčný 
členský stát dohodu nepodepíše po dobu 
dvou měsíců po předložení návrhu 
mezivládní dohody. Nezareaguje-li
Komise během této lhůty, má se za to,
že proti dané dohodě nemá námitek.
Členský stát odloží podepsání mezivládní 
dohody o další dva měsíce, pokud 
od Komise obdržel odpověď, 
že vyjednaná, avšak ještě nepodepsaná 
dohoda není v souladu s právními 
předpisy Unie. Komise v průběhu těchto 
dvou měsíců vydá právní stanovisko.
2. Pokud je v právním stanovisku zjištěn 
nesoulad mezi vyjednanou dohodou 
a právními předpisy Unie, Komise 
upřesní, o jaký nesoulad se jedná, 
a předloží doporučení, jak tento nesoulad 
odstranit.
3. Členské státy řádně přihlédnou 
k doporučením Komise a v případě 
nutnosti vyjednají novou dohodu. 
V případě, že se k doporučením 
nepřihlédne a že přetrvávají vážné 
pochybnosti ohledně souladu podepsané 
mezivládní dohody s právními předpisy 
Unie, zváží Komise možnost zahájení 
řízení o nesplnění povinnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Povinná předchozí kontrola souladu mezivládních dohod s právními předpisy EU, prováděná 
ve dvou krocích, může sloužit jako včasné varování členských států, které se snaží vyhnout 
komplikovaným novým jednáním o dané mezivládní dohodě. Je nutné jasně uvést důsledky 
obou kroků kontrolního mechanizmu, tj. nutnost, aby Komise navrhla řešení, povinnost 
členského státu vzít doporučení Komise v úvahu a jako poslední možnost zahájení řízení 
o nesplnění povinnosti.

Pozměňovací návrh 16
Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) určit společné problémy v souvislosti 
s mezivládními dohodami a zvážit vhodná 
opatření k řešení těchto problémů;

b) určit společné problémy v souvislosti 
s mezivládními dohodami a navrhnout
řešení těchto problémů;

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla navrhnout řešení, která považuje za nezbytná z hlediska odstranění 
problémů, jež byly zjištěny v souvislosti s mezivládními dohodami.

Pozměňovací návrh 17
Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na základě osvědčených postupů 
vypracovat vzorové doložky, jejichž 
použití by zajistilo plný soulad budoucích 
mezivládních dohod s právními předpisy 
Unie v oblasti energetiky.

c) na základě osvědčených postupů 
a po konzultaci s členskými státy 
vypracovat nezávazné vzorové doložky, 
jejichž použití by zajistilo plný soulad 
budoucích mezivládních dohod s právními 
předpisy Unie v oblasti energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh rozhodnutí
Článek 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může při poskytování 
informací Komisi podle článku 3 uvést, zda 
má být některá z informací, zejména 
obchodní informace, považována
za důvěrnou a zda mohou být poskytnuté 
informace sdíleny s ostatními členskými 
státy. Komise tyto pokyny respektuje. 
Žádosti o zachování důvěrnosti neomezují 
přístup Komise k důvěrným informacím.

Členský stát může při poskytování 
informací Komisi podle článku 3 uvést, zda 
mají být některé z informací, jejichž 
zveřejnění by mohlo poškodit obchodní 
činnost příslušné strany, zejména 
obchodní informace, považovány
za důvěrné a zda mohou být poskytnuté 
informace sděleny ostatním členským 
státům. Komise tyto pokyny respektuje. 
Žádosti o zachování důvěrnosti neomezují 
přístup Komise k důvěrným informacím.

Or. en

Odůvodnění

Mezivládní dohody v oblasti energetiky mohou občas obsahovat odkazy na obchodní smlouvy. 
V zájmu ochrany společností před únikem informací týkajících se jejich obchodní činnosti by 
mělo být dále stanoveno, jaké informace lze označit za důvěrné.

Pozměňovací návrh 19
Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve zprávě Komise zejména posoudí, zda 
toto rozhodnutí poskytuje dostatečný 
rámec k zajištění plného souladu 
mezivládních dohod s právem Unie 
a vysoké úrovně koordinace mezi 
členskými státy v souvislosti 
s mezivládními dohodami.

2. Ve zprávě Komise posoudí zejména to, 
zda toto rozhodnutí poskytuje dostatečný 
a účinný rámec k zajištění plného souladu 
mezivládních dohod s právem Unie 
a vysoké úrovně koordinace mezi 
členskými státy v souvislosti 
s mezivládními dohodami. Jestliže 
rozhodnutí nezajišťuje plný soulad 
mezivládních dohod s právními předpisy 
Unie a vysokou míru koordinace mezi 
členskými státy v oblasti mezivládních 
dohod, Komise nejpozději do jednoho 
roku od předložení zprávy případně 
předloží přepracovaný nebo doplňující 
legislativní návrh.

Or. en
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Odůvodnění

V tomto návrhu není stanoveno, co by se mělo učinit, pokud by se v rámci posuzování souladu 
s právními předpisy dospělo k závěru, že tento nástroj svého cíle nedosáhl. Komise by měla 
získat jasný mandát a měla by mít povinnost napravit situaci a učinit příslušné právní kroky 
tím, že by přepracovala toto rozhodnutí a předložila návrh doplňujícího nástroje.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Z hlediska vytváření předpověditelného hospodářského prostředí pro občany a průmyslový 
sektor Evropské unie jsou důležité nepřerušované a bezpečné dodávky energie. Nejlepším 
způsobem zajištění spolehlivých dodávek energie je fungující vnitřní energetický trh. 
Zavedení třetího energetického balíčku podporuje snahy EU tento energetický trh otevřít. 
Řada členských států oddělila výrobu energie od jejího přenosu, což umožnilo novým 
společnostem vstoupit na trh dodávek energie. Třetí energetický balíček vedl k odstranění 
vstupních překážek na energetickém trhu a k podstatnému zvýšení jeho likvidity. Přestože 
ještě nebylo beze zbytku dosaženo uplatnění druhého a třetího energetického balíčku, jsou 
výsledky dosažené v členských státech, kde již byly zavedeny, povzbudivé. Přesto zůstává 
zachována možnost ohrožení energetického trhu zvenčí. EU dováží více než 60 % zemního 
plynu a více než 80 % ropy. Tento trend v oblasti dovozu uvedených komodit se bohužel dále 
prohlubuje.

Po značných potížích se zásobováním plynem v roce 2009 byla přijata řada opatření s cílem 
zlepšit zabezpečení energetických dodávek na trh EU. Plynová krize odhalila slabá místa 
systémů energetických dodávek v EU. Urychlené přijetí nařízení č. 994/2010 poskytlo Unii 
určité nástroje, jak bojovat proti narušení dodávek plynu v budoucnosti. Plynová krize 
poukázala na nedostatky systému dodávek plynu v EU a nyní byly učiněny první kroky 
k jejich odstranění. Problémy se zajištěním bezpečných dodávek pro evropské odběratele 
za konkurenceschopnou cenu však přetrvávají. Mezi ně patří mezivládní dohody členských 
států se třetím zeměmi v oblasti energetiky.

Jak je zakotveno ve Smlouvě o Evropské unii, úlohou energetické politiky Unie je zajistit 
fungování a bezpečnost energetického trhu. Členské státy čas od času uzavírají se třetími 
zeměmi smlouvy, které mohou mít vliv na řádné fungování vnitřního energetického trhu. 
Ve většině případů se smlouvy o dodávkách energie uzavírají mezi obchodními subjekty. 
Dochází však i k situacím, kdy je vyžadována pomoc členského státu ve formě mezivládní 
dohody. Mezi tyto případy patří většinou budování infrastruktury na přepravu plynu, které 
vyžadují značné investice. Mezivládní dohody se uzavírají s cílem ujistit dodavatele ze třetích 
zemí o předvídatelnosti a stabilitě právního prostředí v daném státě. Nelze vyloučit, že cílem 
třetí země je někdy zavázat si členský stát k tomu, aby zajistil uzavření obchodní dohody 
a monopolní postavení v oblasti energetických dodávek na základě konkrétní infrastruktury.

Aby nedocházelo k porušování pravidel vnitřního trhu v oblasti energetiky, je nutná 
prohloubená spolupráce mezi členskými státy, pokud jde o mezivládní dohody v oblasti 
energetiky. Členské státy by si měly vyměňovat informace o těchto mezivládních dohodách 
a Komise by měla vědět o stávajících smlouvách a probíhajících jednáních. Komise může 
členským státům poskytnout odborné poradenství a koordinovat jejich společnou snahu 
o zajištění souladu mezivládních dohod s pravidly vnitřního trhu. Proto je nutné předkládat 
mezivládní dohody se třetím zeměmi, které mají vliv na vnitřní energetický trh, Komisi 
k posouzení. Aby nedocházelo k dvojímu poskytování informací Komisi, je nutné zdůraznit, 
že o mezivládních dohodách, o nichž již byla Komise informována v souladu s nařízením 
č. 994/2010, již není nutné znovu informovat. Totéž by mělo platit i naopak.

Ze zkušeností víme, že zapojení Komise do jednání se třetími zeměmi může mít příznivý vliv 
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na jejich výsledek. Proto je nutné rozšířit právo Komise na účast na těchto jednáních. 
Přítomnost Komise pomůže dosáhnout výsledku, který by byl v souladu s pravidly vnitřního 
trhu, a tím by poskytl společnostem jasný důkaz o tom, že je konkrétní návrh v souladu 
s právními předpisy EU. Společnosti musejí mít jistotu, že mezivládní dohoda není v rozporu 
s právem EU a že se nestane předmětem řízení o nesplnění povinnosti, což by mohlo být 
pro příslušnou společnost nákladné. Větší zapojení Komise by mělo usnadnit soulad 
s unijními pravidly pro vnitřní trh, a tím zvýšit právní jistotu pro subjekty na trhu.

Je nutné zdůraznit, že to, zda se budou řídit doporučeními Komise, je na rozhodnutí 
samotných členských států. Cílem tohoto právního předpisu je zabezpečit větší 
transparentnost mezivládních dohod uzavřených členskými státy v oblasti energetiky 
a zajistit, že si členské státy budou vědomy toho, zda je daná mezivládní dohoda v souladu 
s pravidly vnitřního trhu, či nikoli. Komise bude muset vypracovat nezávazné vzorové 
doložky, které by měly členské státy používat. Tyto doložky zajistí, že mezivládní dohody 
nebudou v rozporu s právem EU.

Předkládaný právní přepis se netýká dohod mezi obchodními subjekty s výjimkou případů, 
kdy tvoří součást určité mezivládní dohody. Dohoda mezi zeměmi by za normálních okolností 
neměla zahrnovat podniky, avšak vzhledem ke zvláštní povaze této obchodní oblasti nelze 
vyloučit, že se některé mezivládní dohody budou vztahovat i na energetické společnosti. 
Návrh obsahuje přiměřená ustanovení, která společnostem zaručují, že toto rozhodnutí nebude 
mít vliv na jejich každodenní obchodní činnost. Aby bylo zajištěno, že se ostatním členským 
státům nebudou předávat obchodní informace, je navíc nutné jasně stanovit, které informace 
lze označit za důvěrné. To by mělo společnostem poskytnout příslušné záruky.

Dohody, které se dotýkají oblasti společné odpovědnosti, o níž se dělí Unie s členskými státy, 
musejí být v souladu s právními předpisy Unie. Členským státům se doporučuje, aby podnikly 
příslušné kroky, které by odstranily rozpory s právními předpisy EU obsažené v mezivládních 
dohodách s třetími zeměmi v oblasti energetiky. Tento nezbytný krok by měl zajistit řádné 
fungování a zajištění vnitřního energetického trhu v Evropě.


