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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje 
mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky 
medzi členskými štátmi a tretími krajinami
(KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2011)0540),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0235/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,1

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,2

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod (A7–0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

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 

(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 

                                               
1 Ú. v., s.
2 Ú. v., s.
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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.

EÚ do zraniteľnej a nevýhodnej 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) So zreteľom na prednosť právnych 
predpisov Únie a zásadu lojálnej 
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spolupráce medzi členskými štátmi 
a Úniou stanovenú v článku 4 ods. 3 
Zmluvy o Európskej únii a pri zohľadnení 
článku 351 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie by Komisia mala posúdiť, 
či sú platné medzivládne dohody, ktoré 
ešte neboli oznámené, zlučiteľné s právom 
Únie. V prípade, ak nie sú zlučiteľné, by 
členské štáty mali prijať všetky potrebné 
kroky a nájsť primerané riešenie s cieľom 
odstrániť zistenú nezlučiteľnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Z prednosti práva EÚ a zo zásady lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi a Úniou 
vyplýva nevyhnutnosť posúdiť (a v prípade potreby zabezpečiť) vzájomnú zlučiteľnosť  
medzivládnych dohôd, ktoré majú vplyv na oblasti spoločných právomocí medzi Úniou 
a členskými štátmi. Zabezpečuje sa tým dlhodobá právna istota pre obchodné dohody a
investičné rozhodnutia založené na platných medzivládnych dohodách.

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 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. Ak 
sa na základe posúdenia zistí, že 
medzivládna dohoda je nezlučiteľná s 
právom Únie, Komisia by mala vydať 
stanovisko, v ktorom uvedie príslušný 
prípad nezlučiteľnosti a navrhne 
odporúčania na jeho odstránenie. Členské 
štáty by mali takéto odporúčania náležite 
zohľadniť a v prípade potreby dohodu 
opätovne prerokovať. Ak Komisia dospeje 
k záveru, že odporúčania neboli náležite 
zohľadnené a pretrvávajú pochybnosti o 
zlučiteľnosti medzivládnej dohody 
s právnymi predpismi Únie, Komisia by 
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mala začať konanie vo veci porušenia 
právnych predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

V aktuálnom návrhu nie je jednoznačne uvedené, ako reagovať v prípade, ak sa v rámci 
hodnotenia ex ante odhalí nezlučiteľnosť s právom Únie. S cieľom zvýšiť právnu istotu a 
poskytnúť jasný regulačný rámec by Komisia mala poskytnúť podporu týkajúcu sa nápravy 
tejto situácie a členské štáty by mali na toto stanovisko Komisie prihliadať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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 mala odporučiť 
nezáväzné 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.

Or. en

Odôvodnenie

Je na rozhodnutí každého členského štátu, či zohľadní odporúčanie Komisie. Strany 
medzivládnej dohody a spoločnosti by si však mali uvedomovať prípadné dôsledky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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 

(14) Lepšie vzájomné vedomosti o 
existujúcich a nových medzivládnych 
dohodách by mali umožniť lepšiu 
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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.

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 a Komisia by mala mať 
možnosť navrhovať riešenia problémov 
identifikovaných v medzivládnej dohode.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia bude mať najúplnejší prehľad o situácii, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti 
energetiky. Mala by mať preto možnosť navrhovať riešenia problémov, v ktorých je 
zohľadnený najširší možný okruh okolností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Najneskôr do štyroch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia 
by Komisia by mala posúdiť, či je toto 
rozhodnutie dostačujúce a účinné, s 
cieľom zaistiť plnú zlučiteľnosť 
medzivládnych dohôd s právom Únie a 
vysokú mieru koordinácie medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide o 
medzivládne dohody. Ak sa v rámci tohto 
posúdenia odhalia akékoľvek nedostatky 
v regulačnom rámci, Komisia by mala 
predložiť legislatívny návrh na ich 
vyriešenie.

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu sa nestanovuje, čo by sa malo urobiť, ak sa v posúdení dospeje k tomu, že nástroj 
nesplnil svoj cieľ. Komisii by sa mal poskytnúť jednoznačný mandát a mala by mať povinnosť 
napraviť situáciu a prijať náležité právne opatrenia preskúmaním smernice alebo navrhnutím 
doplňujúceho nástroja.
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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 v oblasti energetiky.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme jasnosti by sa malo spresniť, ktoré druhy dohôd patria do rozsahu pôsobnosti tohto 
rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na 
medzivládne dohody, ktoré sú v celom 
rozsahu už predmetom iných osobitných 
oznamovacích postupov podľa práva Únie 
s výnimkou medzivládnych dohôd, ktoré sa 
Komisii predkladajú v súlade s článkom 
13 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 994/2010.

2. Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na 
medzivládne dohody, ktoré sú v celom 
rozsahu už predmetom iných osobitných 
oznamovacích postupov podľa práva Únie 
s výnimkou medzivládnych dohôd, ktoré sa 
Komisii oznamujú v súlade s článkom 13 
ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 994/2010.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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 

(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 
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fungovanie vnútorného trhu s energiou 
alebo na zabezpečenie dodávok energie v 
EÚ;

zabezpečenie dodávok energie v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
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 
rozhodnutia.

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. Do šiestich mesiacov 
od predloženia medzivládnych dohôd vo 
svojej celistvosti vrátane ich príloh a 
ďalších textov, na ktoré sa tieto dohody 
výslovne odvolávajú, a všetkých zmien a 
doplnení, ktoré sa ich týkajú, Komisia 
posúdi ich zlučiteľnosť s právnymi 
predpismi Únie, predovšetkým s právnymi 
predpismi v oblasti hospodárskej súťaže 
a vnútorného trhu s energiou. V prípade, 
ak nie je predložená medzivládna dohoda 
zlučiteľná s právnymi predpismi Únie, 
členský štát prijme všetky náležité kroky 
a túto nezlučiteľnosť odstráni. Komisia 
sprístupní zaslané dokumenty všetkým 
ostatným členským štátom v elektronickej 
forme, avšak nezverejní informácie, ktoré 
príslušný členský štát označí za dôverné.

Or. en

Odôvodnenie

Z prednosti práva EÚ a zo zásady lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi a Úniou 
vyplýva nevyhnutnosť posúdiť (a v prípade potreby zabezpečiť) vzájomnú zlučiteľnosť  
medzivládnych dohôd, ktoré majú vplyv na oblasti spoločných právomocí medzi Úniou 
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a členskými štátmi. Zabezpečuje sa tým dlhodobá právna istota pre obchodné dohody 
a investičné rozhodnutia založené na platných medzivládnych dohodách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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 a najmenej tri 
mesiace 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. 
Dotknutý členský štát Komisiu pravidelne 
informuje o prebiehajúcich rokovaniach. 
V prípade, ak o to požiada Komisia alebo 
dotknutý členský štát, Komisia sa na
rokovaní zúčastní ako pozorovateľ 
a rokujúcemu členskému štátu poskytne 
právne poradenstvo o tom, ako zabrániť 
vzniku nezlučiteľnosti medzivládnej 
dohody, o ktorej sa rokuje, s právnymi 
predpismi Únie.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme väčšej právnej istoty by sa mala v rámci tohto nástroja stanoviť presná lehota, ktorú 
by mali členské štáty rešpektovať, pokiaľ ide o informovanie Komisie o svojom úmysle začať 
rokovania. Ak ktorýkoľvek členský štát alebo Komisia požiada o účasť na týchto rozhovoroch 
vo funkcii pozorovateľa, Komisia by nemala mať právo o tejto účasti rozhodovať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. 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 článku, sa považujú za 
dohody oznámené na účely tohto 
rozhodnutia. Oznámenie predložené v 
súlade s týmto rozhodnutím by sa malo 
považovať za oznámenie spĺňajúce 
oznamovaciu povinnosť stanovenú 
v článku 13 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 
994/2010.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 13 ods. 6 nariadenia č. 994/2010 už stanovuje povinnosť oznamovať Komisii zmluvy 
o dodávke plynu. Aby sa predišlo zdvojovaniu oznamovania, v tomto rozhodnutí by sa malo 
stanoviť, že členské štáty splnia povinnosť uvedenú v nariadení predložením medzivládnych 
dohôd podľa tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4 vypúšťa sa
Pomoc Komisie

Keď členský štát informuje Komisiu 
podľa článku 3 ods. 2 o svojom úmysle 
začať rokovania s cieľom zmeniť alebo 
doplniť existujúcu medzivládnu dohodu 
alebo uzatvoriť novú medzivládnu 
dohodu, môže Komisiu požiadať o pomoc 
pri rokovaniach s danou treťou krajinou.

Or. en
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Odôvodnenie

Obsah tohto článku už upravuje PDN č. 12.

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.
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.

1. Čo najskôr a najneskôr do dvoch
týždňov od uzavretia rokovaní dotknutý 
členský štát informuje Komisiu o uzavretí 
rokovaní a predloží Komisii na 
preskúmanie dohodnutý, avšak doposiaľ 
nepodpísaný, návrh medzivládnej dohody 
vrátane jej príloh a ďalších textov, na 
ktoré sa návrh výslovne odvoláva.
Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na 
žiadosť členského štátu, ktorý rokoval 
o medzivládnej dohode, informuje do 
dvoch mesiacov od času, keď bola 
informovaná o uzavretí rokovaní, tento
členský štát o uzavretí rokovaní, 
o všetkých pochybnostiach týkajúcich sa 
zlučiteľnosti dohodnutej dohody a jej 
príloh a ďalších textov, na ktoré sa 
výslovne odvoláva, s právom Únie, 
predovšetkým s právnymi predpismi EÚ 
v oblasti hospodárskej súťaže 
a vnútorného trhu s energiou. Dotknutý 
členský štát nepodpíše danú dohodu dva
mesiace od predloženia medzivládnej 
dohody. V prípade, že Komisia v tejto
lehote neodpovie, má sa za to, že Komisia 
nevznáša žiadne námietky. Členský štát 
odloží podpísanie medzivládnej dohody 
o ďalšie dva mesiace, ak prijme odpoveď 
od Komisie, že dohodnutá, ale doposiaľ 
nepodpísaná dohoda nie je zlučiteľná 
s právnymi predpismi Únie. Počas týchto 
dvoch mesiacov vydá Komisia právne 
stanovisko.
2. Ak sa v právnom stanovisku zistí, že 
dohodnutá dohoda je nezlučiteľná s 
právom Únie, Komisia tento prípad 
nezlučiteľnosti spresní a uvedie 
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odporúčania na jej odstránenie.
3. Členské štáty takéto odporúčania 
náležite zohľadnia a v prípade potreby 
dohodu opätovne prerokujú. Ak 
odporúčania nie sú zohľadnené a 
pretrvávajú závažné pochybnosti o 
zlučiteľnosti podpísanej medzivládnej 
dohody s právom Únie, Komisia zváži 
začatie konania vo veci porušenia 
právnych predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Povinná kontrola zlučiteľnosti ex ante v dvoch krokoch môže slúžiť ako mechanizmus 
včasného varovania pre členské štáty a umožňuje vyhnúť sa  komplikovanému opätovnému 
prerokovaniu medzivládnej dohody. Dôsledky každého kroku kontrolného mechanizmu by sa 
mali výslovne uviesť, t. j. potreba, aby Komisia navrhla riešenia, povinnosť členského štátu 
vziať na vedomie odporúčanie Komisie a, ako posledná možnosť, začatie konania vo veci 
porušenia právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
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 a navrhnúť
ich riešenia;

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala navrhnúť riešenia, ktoré považuje za potrebné s cieľom vyriešiť problémy 
uvedené v medzivládnych dohodách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) na základe osvedčených postupov c) na základe osvedčených postupov 



PE475.868v01-00 16/19 PR\882629SK.doc

SK

vypracovať štandardné doložky, ktorých 
použitím by sa zaistil súlad budúcich 
medzivládnych dohôd s právnymi 
predpismi Únie v oblasti energetiky.

a v konzultácii s členskými štátmi
vypracovať nezáväzné štandardné doložky, 
ktorých použitím by sa zaistil plný súlad 
budúcich medzivládnych dohôd s 
právnymi predpismi Únie v oblasti 
energetiky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
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, ktorej 
zverejnenie by mohlo poškodiť 
podnikateľskú činnosť zainteresovaných 
strán, 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.

Or. en

Odôvodnenie

Medzivládne dohody v oblasti energie sa môžu niekedy odvolávať na obchodné zmluvy. Aby 
sa spoločnosti chránili pred únikom informácií týkajúcich sa ich podnikateľskej činnosti, 
treba bližšie upresniť, aké informácie sa môžu označiť za dôverné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V správe sa posúdi najmä to, či sa týmto
rozhodnutím poskytuje dostatočný rámec 

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

a účinný rámec na zaistenie súladu 
medzivládnych dohôd s právom Únie a 
vysoká miera koordinácie medzi členskými 
štátmi, pokiaľ ide o medzivládne dohody.
Ak takéto rozhodnutie nezabezpečí plnú 
zlučiteľnosť medzivládnych dohôd 
s právnymi predpismi Únie a vysokú 
mieru koordinácie medzi členskými štátmi 
z hľadiska medzivládnych dohôd, Komisia 
najneskôr do jedného roka po predložení 
správy v prípade potreby predloží 
preskúmanie alebo doplňujúci legislatívny 
návrh.

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu sa nestanovuje, čo by sa malo urobiť, ak sa v posúdení dospeje k tomu, že nástroj 
nesplnil svoj cieľ. Komisii by sa mal poskytnúť jednoznačný mandát a mala by mať povinnosť 
napraviť situáciu a prijať náležité opatrenia preskúmaním smernice alebo navrhnutím 
doplňujúceho nástroja.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Stabilné a bezpečné dodávky energie sú dôležité z hľadiska podpory rozvoja predvídateľného 
hospodárskeho prostredia pre občanov a priemyselný sektor Európskej únie. Spoľahlivé 
dodávky energie sa dajú najlepšie zabezpečiť prostredníctvom fungujúceho vnútorného trhu s 
energiou. Zavedenie tretieho energetického balíčka podporilo úsilie EÚ uvoľniť energetický 
trh. Mnohé členské štáty oddelili výrobu energie od jej prepravy, čím umožnili vstup nových 
subjektov na trh s dodávkami energie. Tretí energetický balíček odstránil prekážky vstupu na 
energetický trh a významným spôsobom zvýšil jeho likviditu. Napriek tomu, že druhý a tretí 
energetický balíček ešte stále nebol vykonaný v plnej miere, výsledky v členských štátoch, 
v ktorých bol zavedený, sú povzbudzujúce. Vonkajšie zraniteľné miesta však ďalej 
pretrvávajú: EÚ dováža 60 % zemného plynu a 80 % ropy. Miera dovozu sa navyše, 
bohužiaľ, zvyšuje.

Po kríze v oblasti dovozu zemného plynu v roku 2009 boli prijaté mnohé opatrenia, aby sa 
zvýšila bezpečnosť dodávok energie na energetický trh EÚ. Kríza v oblasti zemného plynu 
odhalila zraniteľné miesta v rámci systémov dodávok energie Európskej únie. Rýchlym 
prijatím nariadenia č. 994/2010 získala Únia niekoľko nástrojov na boj proti budúcim 
narušeniam dodávok plynu. Kríza odhalila problematické miesta a nedostatky systému 
dodávok zemného plynu EÚ a boli už prijaté prvé kroky na ich odstránenie. Naďalej však 
treba vyriešiť výzvy týkajúce sa zaistenia bezpečných dodávok európskym spotrebiteľom za 
konkurenčné ceny. Medzi tieto výzvy patria aj medzivládne dohody členských štátov s tretími 
krajinami v oblasti energie.

Podľa Zmluvy o Európskej únii je cieľom politiky Únie v oblasti energetiky zabezpečovať 
fungovanie a bezpečnosť trhu v oblasti energetiky. Členské štáty z času na čas uzatvárajú 
zmluvy s tretími krajinami, ktoré môžu mať vplyv na náležité fungovanie vnútorného trhu s 
energiou. Aj keď vo väčšine prípadov sa zmluvy o dodávkach energie uzatvárajú medzi 
podnikateľskými subjektmi, v určitých prípadoch sa vyžaduje asistencia zo strany členského 
štátu vo forme medzivládnej dohody. Tieto prípady sa väčšinou týkajú rozvoja infraštruktúry 
na prepravu zemného plynu, ktorý si vyžaduje veľké investície. Medzivládna dohoda sa 
uzatvára s cieľom ubezpečiť dodávateľov z tretích krajín o predvídateľnosti a stabilite 
právneho režimu. Nemožno vylúčiť, že niekedy je cieľom tretej krajiny zaviazať členský štát 
k tomu, aby poskytol záruku obchodnej zmluve, alebo zabezpečil monopolnú pozíciu v 
oblasti dodávok energie prostredníctvom konkrétnej infraštruktúry.

Aby sa predišlo porušeniu pravidiel vnútorného trhu s energiou, je potrebná rozšírená 
spolupráca medzi členskými štátmi, ktorá sa týka medzivládnych dohôd v oblasti energetiky. 
Informácie o týchto medzivládnych dohodách by mali členské štáty využívať spoločne 
a Komisia musí byť informovaná o platných zmluvách a prebiehajúcich rokovaniach. 
Komisia môže členským štátom poskytnúť odbornú pomoc a môže koordinovať spoločné 
úsilie s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa vnútorného trhu 
v medzivládnych dohodách. Preto je potrebné, aby sa medzivládne dohody s tretími 
krajinami, ktoré majú vplyv na vnútorný trh s energiou, predkladali Komisii na posúdenie. 
Aby sa predišlo dvojitému oznamovaniu Komisii, treba zdôrazniť, že medzivládne dohody, 
ktoré už boli oznámené v súlade s nariadením č. 994/2010, netreba opätovne oznamovať. Táto 
zásada by mala platiť aj v opačnom smere.
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Skúsenosti dokazujú, že zapojenie Komisie do rokovaní s tretími stranami môže mať 
pozitívny vplyv na ich výsledok. Preto treba rozšíriť právo účasti Komisie na rokovaniach.  
Prítomnosť Komisie by pomohla zabezpečiť výsledok, ktorý je v súlade s pravidlami pre 
vnútorný trh, čím by sa spoločnosti ubezpečili o tom, že konkrétna zmluva je v súlade s 
právnymi predpismi EÚ. Spoločnosti musia mať istotu, že medzivládna dohoda nie je 
v rozpore s právnymi predpismi EÚ a že v súvislosti s ňou nebude začaté konanie vo veci 
porušenia právnych predpisov, ktorého výsledok by mohol byť pre takúto spoločnosť 
nákladný. Väčšie zapojenie Komisie by malo uľahčiť dodržiavanie pravidiel EÚ pre vnútorný 
trh a tým zvýšiť právnu istotu subjektov na trhu.

Treba zdôrazniť, že o dodržiavanie súladu s odporúčaniami Komisie sa musia postarať 
samotné členské štáty. Cieľom týchto právnych predpisov je zaručiť vyššiu mieru 
transparentnosti medzivládnych dohôd uzavretých členskými štátmi v oblasti energie 
a zabezpečiť, aby členské štáty vedeli, či je príslušná dohoda v súlade s pravidlami pre 
vnútorný trh alebo nie. Komisia bude musieť navrhnúť nezáväzné štandardné doložky, ktoré 
budú členské štáty vyzvané dodržiavať. Tieto doložky budú zárukou, že medzivládne dohody 
nebudú v rozpore s právnymi predpismi EÚ.

Tento právny predpis sa netýka dohôd medzi podnikateľskými subjektmi, pokiaľ netvoria 
súčasť niektorej medzivládnej dohody. Súčasťou dohôd medzi krajinami by za bežných 
okolností nemali byť spoločnosti, avšak vzhľadom na osobitný charakter tohto sektoru 
nemožno vylúčiť, že sa niektoré medzivládne dohody budú vzťahovať i na energetické 
spoločnosti. Návrh obsahuje primerané záruky pre spoločnosti, že toto rozhodnutie nebude 
mať vplyv na ich každodennú činnosť. S cieľom zabezpečiť, aby sa obchodné informácie 
nedostali do ostatných členských štátov, treba bližšie upresniť, ktoré druhy informácií sa 
môžu klasifikovať ako dôverné. Tým by sa mali spoločnostiam poskytnúť náležité záruky.

Dohody, ktoré majú vplyv na oblasť spoločných právomocí medzi Úniou a členskými štátmi, 
musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie. Členské štáty sú nabádané k tomu, aby prijali 
potrebné opatrenia a odstránili prípady nezlučiteľnosti odhalené v medzivládnych dohodách 
v oblasti energie s tretími krajinami. Ide o nevyhnutný krok s cieľom zabezpečiť náležité 
fungovanie a bezpečnosť vnútorného trhu s energiou v Európe.


