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Vec: Stanovisko k právnemu základu pre návrh nariadenia Rady o oznamovaní 
investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci 
Európskeho spoločenstva Komisii a o zrušení nariadenia (ES) č. 736/96 
(KOM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

Vážený pán Reul,

v liste z 12. januára 2010 ste v súlade s článkom 37 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
Výbor pre právne veci, aby posúdil právny základ uvedeného návrhu Komisie.

Keďže Komisia navrhla1, že po prijatí Lisabonskej zmluvy by mal byť právnym základom 
článok 337 ZFEÚ spolu s článkom 187 Zmluvy o Euratome (ktoré presne zodpovedajú 
pôvodne navrhnutým právnym základom – článku 284 Zmluvy o ES a článku 187 Zmluvy o 
Euratome – pred prijatím Lisabonskej zmluvy), spravodajca a ďalší poslanci Výboru pre 
priemysel predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorého cieľom je použitie nového 
právneho základu, ktorý ponúka Lisabonská zmluva, článku 197 ods. 2 ZFEÚ namiesto 
článku 337 ZFEÚ.

Výbor sa touto otázkou zaoberal na schôdzi 28. januára 2010.

Články 337 ZFEÚ a 187 Zmluvy o Euratome sú totožné a stanovujú:
                                               
1 Vo svojom oznámení s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce 
medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM (2009) 665).
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„V medziach a za podmienok stanovených Radou uznášajúca sa jednoduchou 
väčšinou v súlade s ustanoveniami zmlúv môže Komisia zhromažďovať všetky 
informácie a vykonávať všetky šetrenia potrebné na splnenie úloh, ktorými je 
poverená.“

Tieto dva články1 sa použili ako právny základ pre nariadenie Rady (ES) č. 736/96 z 22. 
apríla 1996 o informovaní Komisie o investičných projektoch v záujme spoločenstva v 
odvetviach ropy, zemného plynu a elektriny2. Návrh nariadenia, ktorého sa toto posudzovanie 
týka, má zrušiť uvedené nariadenie s cieľom dosiahnuť ciele účinnejším spôsobom. 
Dôvodová správa Komisie skutočne uvádza, že nariadenie č. 736/96 sa „už dôsledne 
neuplatňuje a neprispôsobuje sa najnovšiemu vývoju v odvetví energetiky“. Javí sa však, že 
návrh nariadenia sa považuje za pokračovanie nariadenia č. 736/96, pretože jeho cieľom je 
„revidovať a ďalej posilniť systém ustanovený“ uvedeným nástrojom. Zdá sa, že z tohto 
dôvodu Komisia navrhuje zachovať rovnaký právny základ.

Platná Lisabonská zmluva má pre energiu osobitnú hlavu (hlavu XXI), ktorej článok 194 
stanovuje:

Článok 194
1. V rámci vytvorenia a fungovania vnútorného trhu a so zreteľom na potrebu zachovávať 
a zlepšovať životné prostredie sleduje politika Únie v oblasti energetiky v duchu solidarity 
medzi členskými štátmi tieto ciele:

a) zabezpečovať fungovanie trhu v oblasti energetiky;
b) zabezpečovať bezpečnosť dodávok energie v Únii;
c) presadzovať energetickú účinnosť, úsporu a vývoj nových a obnoviteľných zdrojov 
energie; ako aj
d) podporovať prepojenie energetických sietí.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení zmlúv, Európsky parlament 
a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia potrebné 
na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1. Takéto opatrenia sa prijmú po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

Nie je nimi dotknuté právo členských štátov určiť podmienky pre využívanie svojich 
energetických zdrojov, jeho voľba medzi rôznymi zdrojmi energie a všeobecná štruktúra jeho 
zásobovania bez toho, aby bol dotknutý článok 192 ods. 2 písm. c).

3. Odchylne od odseku 2 Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne 
a po porade s Európskym parlamentom ustanoví uvedené opatrenia, ak sú najmä fiškálnej 
povahy.

Použitie článku 194 ako právneho základu pre navrhnuté nariadenie by mohlo dosiaľ 
odôvodňovať to, že nástroj sa týka „informovania Komisie o investičných projektoch v oblasti 
energetickej infraštruktúry“.

                                               
1 V tom čase vystupoval článok 284 ES pod číslom 213.
2 Ú. v. ES L 102, 25.4.1996, s. 1.
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Príloha VII bod XVI rokovacieho poriadku stanovuje, že úlohy Výboru pre právne veci 
zahŕňajú aj „výklad a uplatňovanie európskeho práva, súlad aktov Európskej únie s 
primárnym právom, predovšetkým voľbu právneho základu... “. V súlade s týmito úlohami má 
výbor pri poskytovaní stanoviska o otázke právne základu povinnosť určiť vhodný právny 
základ vo vzťahu k zmluvám bez toho, aby sa jeho voľba obmedzovala na právne základy 
navrhnuté Komisiou a príslušným výborom.

Po preštudovaní Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa v tomto prípade zdá, že uplatniť by sa 
mohli aj ustanovenia obsiahnuté v hlave XVI o transeurópskych sieťach. V článku 170 sa 
skutočne ustanovuje, že „Spoločenstvo prispieva k rozvoju transeurópskych sietí v oblastiach 
dopravných, telekomunikačných a energetických infraštruktúr“.

Výbor musí teda určiť, ktorý z týchto troch právnych základov by sa mal prijať pre navrhnuté 
nariadenie. Každý z týchto troch článkov súvisí s navrhnutým nariadením. Článok 3371 sa 
zaoberá zhromažďovaním informácií Komisiou (v tomto prípade informáciami o 
investičných projektoch v oblasti energetickej infraštruktúry). Článok 194 sa týka 
energetickej politiky a článok 170 infraštruktúry, a to najmä v oblasti energetiky.

Napriek nedávnemu rozsudku Súdneho dvora2, ktorý rozhodol o tom, že je možné 
skombinovať dva právne základy týkajúce sa dvoch odlišných postupov, použitie takéhoto 
duálneho právneho základu by sa malo považovať za výnimočné, pretože podľa ustáleného 
názoru Súdneho dvora nie je kombinácia právnych základov s nezlučiteľnými postupmi 
možná3.  Súdny dvor napríklad v rozsudku z roku 20064 uviedol, že „uplatnenie dvojakého 
právneho základu je vylúčené, ak sú postupy ustanovené pre jeden alebo druhý z týchto 
základov nezlučiteľné a/alebo ak kumulácia právnych základov môže porušiť práva 
Parlamentu.“

V prípade článku 337 Rada koná na návrh Komisie po porade s Európskym parlamentom. 
Naproti tomu články 194 a 170 stanovujú použitie riadneho legislatívneho postupu, t.j. 
spolurozhodovania. Z právneho hľadiska by sa v súlade s tým články 194 a 170 mohli použiť 
spolu, článok 337 by sa však nedal použiť spolu so žiadnym z týchto článkov.

I - Zamietnutie článku 337

Podľa judikatúry voľba právneho základu pre opatrenie „nemôže vychádzať jednoducho z 
presvedčenia inštitúcie“5, ale „má sa založiť na vhodných objektívnych skutočnostiach, ktoré 
môžu byť predmetom súdneho preskúmania...“ „Tieto skutočnosti zahŕňajú najmä cieľ a 
obsah opatrenia“6.

1. Posúdenie obsahu navrhnutého opatrenia

                                               
1 Predtým článok 284 Zmluvy o ES.
2 Rozsudok z 3. septembra 2009 vo veci C-166/07 Parlament proti Rade, ktorý ešte nevyšiel v Zbierke 
rozhodnutí ESD.
3 Pozri napríklad vec C-164/97 Parlament/Rada [1999] Zb. I-1139, ods. 14.
4 Vec C-178/03 Komisia/Parlament a Rada [2006] Zb. I-107, ods. 57.
5 Vec 45/86 Komisia/Rada (všeobecné colné preferencie) [1987] Zb. 1493, ods. 11.
6 Vec C-300/89 Komisia/Rada (oxid titaničitý) [1991] Zb. I-2867, bod 10.
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Pokiaľ ide o obsah, je úplne jasné, že hlavným prvkom návrhu, čo sa týka názvov článkov a 
ich obsahu, je informovanie (týkajúce sa infraštruktúrnych investičných projektov).

Článok 3 sa nazýva Oznamovanie údajov, článok 4 Zdroje údajov, článok 6 Kvalita 
a sprístupnenie údajov, článok 8 Spracovanie údajov a článok 9 Ochrana fyzických osôb 
v súvislosti so spracovaním údajov.

Obsah týchto článkov sa zameriava na zhromažďovanie údajov, ako stanovuje článok 337. 
Článok 1 uvádza, že cieľom nariadenia je ustanovenie „spoločného rámca pre oznamovanie 
údajov a informácií Komisii“. Článok 3 stanovuje, že údaje a informácie stanovené v 
nariadení sa zhromažďujú od začiatku roka 2010 a potom každé dva roky. Článok 4 jasne 
uvádza, že členské štáty zabezpečia, aby príslušné podniky poskytli údaje, pokiaľ sa 
nerozhodnú použiť iné prostriedky na ich získanie. Článok 5 uvádza zoznam údajov, ktoré sa 
o investičných projektoch majú poskytovať, napr. „pravdepodobný dátum uvedenia do 
prevádzky“. Článok 6 vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili kvalitu, relevantnosť, presnosť, 
jednoznačnosť, včasnosť a koherentnosť údajov a informácií, ktoré oznamujú Komisii. 
Zmieňuje sa aj o možnosti, že Komisia údaje uverejní, a o povinnosti členských štátov 
„zachovávať dôvernosť obchodných údajov a informácií citlivých z obchodného hľadiska“. 
Články 7 a 8 poverujú Komisiu prijímaním vykonávacích opatrení a stanovujú, že je 
zodpovedná za rozvoj informačných technológií potrebných na prijímanie, uchovávanie a 
akékoľvek spracovávanie údajov.  Článok 9 sa zaoberá spracovávaním osobných údajov.

Obsahom navrhnutého nariadenia je však aj otázka energií. Článok 3 uvádza, že povinnosť 
poskytovať údaje sa neuplatňuje v prípade, ak sa údaje už poskytli „v zmysle osobitných 
právnych predpisov pre odvetvie energetiky ES“. Navyše článok 5 jasne poukazuje na to, že 
navrhnuté nariadenie sa týka odvetvia energetiky. Zmieňuje sa o „druhu použitých zdrojov 
energie“, „technológiách významných pre bezpečnosť dodávok“ a „vybavení systémami na 
zachytávanie uhlíka“. Článok 10 Monitorovanie a predkladanie správ napokon jasne 
poukazuje na to, čoho všetkého sa má týkať zhromažďovanie informácií. Cieľom je, aby 
Komisia uskutočnila „medziodvetvovú analýzu štrukturálneho vývoja a perspektív 
energetického systému EÚ“.  Ako sa javí z formulácie tohto článku, údaje sú len 
nevyhnutným prostriedkom dosiahnutia cieľa Komisie, pretože „na základe týchto údajov a 
informácií“ bude Komisia schopná zistiť „možné budúce medzery dopytu a ponuky v odvetví 
energetiky“, „prekážky pri investíciách a podporiť najlepšiu prax na ich riešenie“ a zvýšiť 
„transparentnosť pre účastníkov trhu“. Tieto články zodpovedajú odôvodneniam 1 až 5 a 
odôvodneniu 15 a vytvárajú rámec, v ktorom sa zhromažďovania informácií má 
uskutočňovať, a síce „zavedenie spoločnej a solidárnej energetickej politiky“.

2. Posúdenie cieľa navrhnutého opatrenia

a) Z hľadiska stanovenia podmienok

Z článku 10 navrhnutého nariadenia vychádza, že cieľom je umožniť Komisii:

a) zistiť možné budúce medzery dopytu a ponuky v odvetví energetiky;
b) zistiť prekážky pri investíciách a podporiť najlepšiu prax na ich riešenie;
c) zvýšiť transparentnosť pre účastníkov trhu.
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Tieto ciele jasne súvisia s cieľmi stanovenými v článku 194 ZFEÚ, pretože tento článok 
stanovuje, že energetická politika Únie má „zabezpečovať fungovanie trhu v oblasti 
energetiky“ (pozri písm. b) a c)). Článok 194 ďalej stanovuje, že politika Únie má 
„zabezpečovať bezpečnosť dodávok energie v Únii“, a na to má zjavne slúžiť písmeno a).

b) Z hľadiska preambuly

Odôvodnenia stanovujú dôvody navrhnutia právneho aktu. Prvé z nich sa zmieňuje o 
„zavedení spoločnej energetickej politiky“. Zavedenie takejto politiky je dlhodobým 
projektom, ktorý bol dlho len snom1 a stal sa skutočnosťou až po zavedení novej hlavy XXI 
do ZFEÚ v dôsledku Lisabonskej zmluvy. Odôvodnenie 1 takto pripomína, že zavedenie 
spoločnej energetickej politiky je „cieľom, ktorý si stanovilo Spoločenstvo“. Odôvodnenie 2 
poukazuje zase na priamu súvislosť medzi energetickou politikou a navrhnutým nariadením 
formuláciou „[j]edným zo znakov takejto politiky je získanie celkového obrazu vývoja 
investícií v oblasti energetickej infraštruktúry v Spoločenstve“.  Dá sa preto povedať, že prvé 
dve odôvodnenia zaraďujú navrhnuté nariadenie do oblasti spoločnej energetickej politiky.

Ďalšie odôvodnenia majú za cieľ presnejšie ukázať, ako umožní zhromažďovanie informácií o 
investičných projektoch dosiahnuť určité konkrétne ciele politiky Únie v oblasti energetiky, a 
to najmä „dodávok energie v rámci Spoločenstva“ (odôvodnenie 3) a riadne fungovanie 
energetických trhov prostredníctvom „väčšej transparentnosti“ (odôvodnenie 5). 
Odôvodnenie 3 poukazuje aj na všeobecný názor, že energetická infraštruktúra je dôležitá aj 
pre „prechod na nízkouhlíkový energetický systém“. Je potrebné si všimnúť, že článok 194 sa 
zmieňuje o tom, že energetická politika musí zohľadňovať politiku životného prostredia a v 
súlade s tým musí pomáhať „presadzovať energetickú účinnosť, úsporu a vývoj nových a 
obnoviteľných zdrojov energie“.

Odôvodnenie 6 napokon uvádza, že údaje musí mať k dispozícii Komisia a „najmä jej útvar 
na sledovanie trhu energetiky“, čo poukazuje na to, že ich zhromažďovanie sa nerozlučne 
spája s predmetom, s ktorým súvisia, t.j. energetikou. Táto súvislosť medzi zhromažďovaním 
údajov a jeho cieľom sa zdôrazňuje v legislatívnom finančnom výkaze, ktorý tvorí prílohu 
návrhu.  Bod 5.2. výkazu poukazuje na to, že nariadením „sa vytvára nový rámec, v ktorom sa 
spája predkladanie správ a monitorovanie (analýza) investičných projektov v oblasti 
infraštruktúry EÚ“.

Táto analýza preambuly návrhu nariadenia, pokiaľ ide o jeho ciele, vedie k záveru, že návrh 
priamo súvisí s energetickou politikou Únie.

c) Ciele vyplývajúce z dokumentov tvoriacich prílohu k návrhu

Z komentárov týkajúcich sa doktríny a rôznych dokumentov inštitúcií je jasné, že dnešná 
energetická politika je dôležitým cieľom Únie a nie je možné vykonávať ju ďalej ľubovoľným 
spôsobom v každom členskom štáte.  Poskytovanie informácií v tejto oblasti prispieva k 

                                               
1 Pozri Yves Petit, A la recherche de la politique européenne de l'énergie, Revue trimestrielle de droit européen, 
Paríž, Dalloz, 2006, roč. 42, č. 4, s. 593-620.
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vytváraniu spoločnej energetickej politiky a k zbližovaniu členských štátov v tejto oblasti. 
Poskytovanie informácií je potrebné na účely tejto novej politiky.  V tomto zmysle sa z 
hľadiska súladu javí byť potrebným, aby sa nariadenie, ktorým sa vytvára „prostriedok 
umožňujúci konanie“, spájalo s článkom 194, ktorý zveruje Únii právomoc konať a dosiahnuť 
rozličné ciele, ktoré si uložila v oblasti energetiky.

Dôvodová správa len potvrdzuje dojem, že nariadenie by sa malo umiestniť do rámca 
energetickej politiky. Je z neho jasné, že jeho kontextom je „“nová energetická politika“ a že 
„tento návrh je v súlade s cieľmi Únie [a] v súlade s politikou v oblasti klímy a energetiky “ 
Komisia sa v tejto súvislosti zmieňuje aj o Akčnom pláne Európskej rady na roky 2007 –
2009 o energetickej politike pre Európu. V súvislosti s realizáciou tejto novej politiky 
predpokladá tento plán stanovenie objemu investícií potrebných na uspokojenie strategických 
potrieb EÚ a preskúmanie energetickej infraštruktúry a v tom bude mať navrhnuté nariadenie 
významnú úlohu.

II. Záver

Teraz je potrebné určiť prioritu týchto dvoch hybných síl návrhu nariadenia, v závislosti od 
toho, či sa posudzuje z hľadiska obsahu (zhromažďovanie informácií) alebo jeho cieľov (trh s 
energiami a energetická bezpečnosť).

V prvom rade je potrebné uviesť, že článok 337 sa nachádza v časti 7 ZFEÚ Všeobecné a 
záverečné ustanovenia. Môže sa považovať sa podobný článku 352 v tom, že je určitým 
typom „doložky flexibility“1 a môže sa použiť len vtedy, ak kompenzuje nedostatok 
právomocí, ktoré inštitúciám Spoločenstva výslovne alebo konkludentne nevyplývajú z 
konkrétnych ustanovení ZFEÚ, pokiaľ sa však tieto právomoci považujú za nevyhnutné na to, 
aby Spoločenstvo mohlo vykonávať určité funkcie zamerané na dosiahnutie jedného z cieľov 
stanovených zmluvou. Napriek tomu, že článok 337 sa zmieňuje o zhromažďovaní informácií 
a článok 194 nie, sa v tomto prípade javí, že zhromažďovanie informácií patrí k atribútom 
zakotveným v článku 194 v tom, že informácie pomáhajú dosiahnuť ciele Únie, ktoré si sama 
stanovila v súvislosti s energetickou politikou.

Po ďalšie, keďže článok 337 patrí k „všeobecným a záverečným ustanoveniam“, je možné sa 
opierať o zásadu lex specialis derogat2, to znamená, že konkrétne pravidlo prevláda nad 
všeobecným. 

Napokon, ak by trvali pochybnosti, pádny argument môže poskytnúť rozsudok Súdneho dvora 
vo veci C-176/03 Komisia a Parlament/Rada3. V tomto rozsudku Súdny dvor rozhodol o 
vhodnom právnom základe pre rámcové rozhodnutie Rady o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva. Kým Rada založila nástroj na článkoch o súdnej spolupráci 
v trestných veciach patriacich do tretieho piliera, Komisia podporovaná Parlamentom 
namietala proti právnemu základu s odôvodnením, že záležitosť patrí do právomoci 
Spoločenstva. Komisia tvrdila, že „zosúladenie vnútroštátnych trestných právnych úprav, 

                                               
1 Pozri v tejto súvislosti komentár k článku 284 Zmluvy o ES, Böse – EU Kommentar – bod V, s. 2048.
2 Pozri Bertrand Peter, La base juridique des actes en droit communautaire, Revue du marché commun et de 
l4union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, č. 378, máj 1994, s. 335.
3 [2005, ] Zb. I-7879.
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osobitne znakov trestných podstát trestných činov spáchaných v oblasti životného prostredia, 
za ktoré možno uložiť trestné sankcie, sa považuje za nástroj príslušnej politiky 
Spoločenstva“1. Súdny dvor poukázal na to, že ochrana životného prostredia predstavuje jeden 
zo základných cieľov Spoločenstva2 a že opatrenia v tejto oblasti nevyhnutne vyžadujú 
angažovanosť inštitúcií Spoločenstva v takých oblastiach, akými sú energetická politika a 
daňová politika. Po tom, ako potvrdil, že obsah rámcového rozhodnutia súvisí v prvom rade s 
trestným právom, uviedol, že:

„[toto] konštatovanie však nebráni zákonodarcovi Spoločenstva prijať opatrenia súvisiace 
s trestným právom členských štátov, ktoré považuje za nevyhnutné na zabezpečenie plnej 
účinnosti právnych noriem prijatých v oblasti ochrany životného prostredia, ak uplatnenie 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi účinných, primeraných a odradzujúcich trestných sankcií 
je nevyhnutným opatrením na boj proti závažným zásahom do životného prostredia“.3

Z toho vychádza skutočnosť, že v prípade, ak sú opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie určitého 
cieľa, Súdny dvor zvolí právny základ týkajúci sa tohto cieľa, a preto uprednostní vzdialenejší 
cieľ (ochrana životného prostredia) pred bezprostrednejším (zosúladenie vnútroštátnych 
trestných právnych úprav).4

Keďže sa v tomto prípade zistilo, že z návrhu nariadenia sa javí, že zhromažďovanie 
informácií je nevyhnutné na získanie celkového pohľadu na trh s energiami a teda na 
dosiahnutie cieľov stanovených zmluvou v článku 194, je možné dôjsť k záveru, že právny 
základ pre energetiku (teda tento článok) by mal prevládať nad článkom 337, a fortiori, 
pretože tu nejde o to, aby určitá oblasť prevládala nad druhou, ale aby ustanovenie patriace 
určitej oblasti prevládalo nad všeobecným a záverečným ustanovením.

Keďže vzťah k energetike tu prevláda, je potrebné posúdiť aj to, či konkrétny charakter tejto 
oblasti, na ktorú sa vzťahuje informovanie, t.j. investičné projekty v oblasti energetickej 
infraštruktúry, nevyžaduje použitie špecifickejšieho právneho základu, článkov 170 a 171 
ZFEÚ o transeurópskych sieťach. Podľa článku 170 musí Únia „prispievať k rozvoju 
transeurópskych sietí“, najmä v oblasti energetickej infraštruktúry. Na dosiahnutie tohto cieľa 
môže Únia „podporovať projekty spoločného záujmu podporované členskými štátmi“ (článok 
171 tretia zarážka) a vydať „súbor usmernení, ktoré sa vzťahujú na ciele, priority a hlavné 
smery zamýšľaných opatrení v oblasti transeurópskych sietí“ (článok 171 prvá zarážka).  
Zhromažďovanie, analýza a poskytovanie informácií by sem mohlo patriť.

Hlavnými otázkami, ktorými sa zaoberá oblasť transeurópskych sietí, je však ich 
interoperabilita a podpora spoločných projektov Komisiou. Na rozdiel od toho má Komisia 
podľa tohto návrhu nariadenia zhromažďovať informácie o vnútroštátnych infraštruktúrnych 
projektoch na to, aby získala lepší obraz o európskom trhu s energiami.  Zhromažďovanie 
informácií upravené v návrhu nariadenia siaha mimo transeurópsky rozmer, pretože zahŕňa 
všetky investície vrátane investícií v rámci štátu, kým platné nariadenie sa týka napr. len 

                                               
1 Tamtiež, ods.19.
2 Tamtiež, ods. 41.
3 Tamtiež, ods.48.
4 Pozri Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales –
senát (Francúzsko), schôdza konaná 17. júla 2007.
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cezhraničných plynárenských sietí1.

Očividne je možné, že Komisia po analýze získaných údajov prijme opatrenia priamo v 
oblasti transeurópskych sietí. Jej cieľom však nie je konať v oblasti transeurópskych sietí, ale 
len z pohľadu investičných projektov vyhodnotiť, čo by mala Únia robiť, aby prekonala 
prípadné ťažkosti. Dôvodová správa sa v tejto súvislosti zmieňuje o tom, že nariadenie je v 
súlade s cieľmi Únie, konkrétne s cieľom „v oblasti budovania vnútorného trhu“ a 
„udržateľného rozvoja Európy založeného na vyváženom hospodárskom raste a stabilite cien. 
Zároveň je v súlade s politikou v oblasti klímy a energetiky, ktorej jedným z pilierov je aj 
bezpečnosť dodávok energie“. Navyše odôvodnenie 1 sa týka spoločnej energetickej politiky 
a odôvodenie 2 vysvetľuje, že získanie celkového pohľadu na vývoj investícií v oblasti 
energetickej infraštruktúry v Spoločenstve je jednou z čŕt tejto politiky. V dôsledku toho sa 
javí, že napriek tomu, že návrh nariadenia sa týka konkrétne energetickej infraštruktúry, treba 
ho situovať do kontextu spoločnej energetickej politiky, ktorú predpokladá článok 194 ZFEÚ. 
Tento článok sa vzťahuje na všetky aspekty navrhnutého nariadenia, aj na vzájomné 
prepojenie energetických sietí, aj na trh s energiami a energetickú bezpečnosť a účinnosť.

III. Odporučenie

V súlade s tým na schôdzi konanej 28. januára 2010 Výbor pre právne veci prijal jednohlasne, 
19 hlasmi, pričom sa nikto nezdržal hlasovania2, toto odporučenie: Návrh nariadenia Rady o 
oznamovaní investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho 
spoločenstva Komisii a o zrušení nariadenia (ES) č. 736/96 by sa mal prijať na základe článku 
194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Pozri Hodnotenie vplyvov, SEC (2009) 971, v konečnom znení, s. 6.
2 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní Klaus-Heiner Lehne (predseda), Sebastian Valentin Bodu 
(podpredseda), Evelyn Regner (podpredsedníčka), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, 
Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner 
(spravodajca), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.


