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_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Pro řádné fungování vnitřního trhu s 

energií je nezbytné, aby se dovoz energie 

do Unie plně řídil pravidly pro vytvoření 

vnitřního trhu s energií. Vnitřní trh s 

energií, který by nefungoval řádně, by vedl 

ke zranitelnosti Unie z hlediska 

zabezpečení dodávek energie a v tomto 

ohledu ji znevýhodňoval, přičemž by 

narušoval její potenciální přínos pro 

evropské spotřebitele a průmysl. 

(1) Pro řádné fungování vnitřního trhu s 

energií je nezbytné, aby se dovoz energie 

do Unie plně řídil pravidly pro vytvoření 

vnitřního trhu s energií. Transparentnost 

a soulad s právními předpisy Unie jsou 

důležitým prvkem pro zajištění 

energetické stability Unie. Vnitřní trh s 

energií, který by nefungoval řádně, by vedl 

ke zranitelnosti Unie z hlediska 

zabezpečení dodávek energie a v tomto 

ohledu ji znevýhodňoval, přičemž by 

narušoval její potenciální přínos pro 

evropské spotřebitele a průmysl. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Pro zabezpečení dodávek energie do 

Unie je nezbytné diverzifikovat zdroje 

energie a vybudovat mezi členskými státy 

nová energetická propojení. Současně je 

nezbytné posílit spolupráci v oblasti 

energetické bezpečnosti se sousedními 

státy Unie a strategickými partnery a 

rovněž mezi orgány Unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Cílem strategie energetické unie 

přijaté Komisí dne 25. února 20153 je 

poskytnout spotřebitelům bezpečnou, 

udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově 

dostupnou energii. Strategie energetické 

unie na základě analýzy provedené v rámci 

evropské strategie energetické bezpečnosti 

z května 20144 konkrétně zdůrazňuje, že 

důležitým prvkem při zabezpečování 

dodávek energie je zajištění plného souladu 

dohod o nákupu energie ze třetích zemí s 

právními předpisy Unie. Ve stejném duchu 

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 

19. března 2015 vyzvala k zajištění plného 

souladu veškerých dohod souvisejících s 

nákupem plynu od vnějších dodavatelů s 

právními předpisy Unie, zejména 

posílením transparentnosti těchto dohod 

a slučitelnosti s ustanoveními Unie v 

oblasti energetické bezpečnosti.  

(2) Cílem strategie energetické unie 

přijaté Komisí dne 25. února 20153 je 

poskytnout spotřebitelům bezpečnou, 

udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově 

dostupnou energii. Toho lze dosáhnout, 

pokud budou energetická, obchodní a 

vnější politika prováděny jednotně a 

důsledně. Strategie energetické unie na 

základě analýzy provedené v rámci 

evropské strategie energetické bezpečnosti 

z května 20144 konkrétně zdůrazňuje, že 

důležitým prvkem při zabezpečování 

dodávek energie je zajištění plného souladu 

dohod o nákupu energie ze třetích zemí s 

právními předpisy Unie. Ve stejném duchu 

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 

19. března 2015 vyzvala k zajištění plného 

souladu veškerých dohod souvisejících s 

nákupem plynu od vnějších dodavatelů s 

právními předpisy Unie, zejména 

posílením transparentnosti těchto dohod 

a slučitelnosti s ustanoveními Unie v 

oblasti energetické bezpečnosti. Komise by 

se proto měla v rámci svých pravomocí a s 

ohledem na zásady subsidiarity 

a proporcionality pokusit zajistit, aby 

dodavatelé zemního plynu s dominantním 

postavením v regionech nezneužívali 
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svého postavení v rozporu s unijními 

pravidly hospodářské soutěže, zejména ve 

spojitosti s nepřiměřeně vysokými cenami 

účtovanými v členských státech a rovněž 

s praxí přerušování dodávek za účelem 

hospodářského a politického vydírání. 

____________________ ____________________ 

3 COM(2015)80. 3 COM(2015)0080. 

4 COM (2014)330. 4 COM (2014)0330. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 2 a (new) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Evropský parlament ve svém 

usnesení ze dne 15. prosince 2015 

nazvaném Směrem k evropské energetické 

unii1a zdůraznil, že je třeba posílit 

soudržnost vnějších politik Unie v oblasti 

energetické bezpečnosti a zvýšit 

transparentnost energetických dohod. 

 ______________ 

 1a Přijaté texty, P8_TA(2015)0444. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Vysoký stupeň transparentnosti 

energetických dohod uzavíraných mezi 

členskými státy a třetími zeměmi umožní 

Unii koordinovaně a v duchu solidarity 

přijímat opatření na zajištění toho, aby 

tyto dohody byly v souladu s právem Unie 

a účinně zabezpečovaly dodávky energie. 

Tato transparentnost by měla být 

prospěšná rovněž pro dosažení užší 
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spolupráce uvnitř Unie na poli vnějších 

vztahů v oblasti energetiky i pro splnění 

dlouhodobých politických cílů Unie, jež se 

týkají energetiky, klimatu a zabezpečení 

dodávek energie. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Aby se zabránilo nesouladu s 

právními předpisy Unie a zvýšila se 

transparentnost, měly by členské státy 

Komisi co nejdříve informovat o svém 

záměru zahájit jednání týkající se nových 

mezivládních dohod nebo změn 

mezivládních dohod stávajících. Komise 

by měla být pravidelně informována o 

pokroku v jednáních. Členské státy by 

měly mít možnost Komisi vyzvat, aby se 

jednání účastnila jakožto pozorovatel. 

(5) Aby se zabránilo nesouladu 

s právními předpisy a ustanoveními Unie v 

oblasti energetické bezpečnosti Unie a aby 

se zvýšila se transparentnost, měly by 

členské státy Komisi co nejdříve 

informovat o svém záměru zahájit jednání 

týkající se nových mezivládních dohod 

nebo změn mezivládních dohod 

stávajících. Komise by měla být pravidelně 

a adekvátně informována o pokroku v 

jednáních. Komise by se měla jednání 

účastnit jako pozorovatel, považuje-li to za 

nezbytné pro fungování vnitřního trhu s 

energií nebo pro bezpečnost dodávek 

energie v Unii. Členské státy by měly mít v 

každém případě možnost Komisi vyzvat, 

aby se jednání účastnila jakožto 

pozorovatel. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Při jednáních by měla mít Komise 

možnost poskytnout poradenství ohledně 

toho, jak zabránit nesouladu s právními 

předpisy Unie. Komise by zejména mohla, 

společně s členskými státy, vypracovat 

dobrovolná vzorová ustanovení nebo 

pokyny. Komise by měla mít možnost 

poukázat na cíle energetické politiky Unie 

(6) Při jednáních o mezivládní dohodě 

by Komise měla dotyčnému členskému 

státu poskytovat poradenství ohledně toho, 

jak zajistit soulad s právními předpisy 

Unie. Komise by zejména měla, společně s 

členskými státy, vypracovat dobrovolná 

vzorová ustanovení nebo pokyny a 

příklady návrhů ustanovení, která by se 
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a na zásadu solidarity mezi členskými státy 

a na politické postoje Unie přijaté v Radě 

nebo na závěry Evropské rady. 

neměla používat. Tato vzorová ustanovení 

nebo pokyny by měly příslušným orgánům 

sloužit jako referenční nástroj a zvýšit 

transparentnost a soulad s právními 

předpisy Unie. Komise by měla mít 

možnost upozornit dotyčný členský stát na 

důležité cíle energetické politiky Unie a na 

zásadu solidarity mezi členskými státy a na 

politické postoje Unie přijaté v Radě nebo 

na závěry Evropské rady. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Aby byl zajištěn soulad s právními 

předpisy Unie, měly by členské státy 

Komisi oznámit návrh mezivládní dohody 

předtím, než se pro strany stane právně 

závazným (ex ante). V duchu spolupráce 

by Komise měla členskému státu pomoci 

určit problémy týkající se souladu návrhu 

mezivládní dohody nebo změny. Příslušný 

členský stát by tak byl lépe připraven 

uzavřít dohodu v souladu s právními 

předpisy Unie. V zájmu zajištění co 

nejvyšší možné právní jistoty by Komise 

měla mít na posouzení dostatek času, 

zároveň by se však měla vyhnout 

nepřiměřeným prodlevám. Aby mohly 

členské státy z podpory Komise plně těžit, 

měly by se zdržet uzavření mezivládní 

dohody, dokud Komise členský stát 

neinformuje o svém posouzení. Členské 

státy by měly učinit všechny nezbytné 

kroky k nalezení vhodného řešení, které 

tento nesoulad odstraní. 

(7) Aby byl zajištěn soulad s právními 

předpisy Unie a respektovány cíle strategie 

energetické unie, měly by členské státy 

Komisi co nejdříve oznámit návrh 

mezivládní dohody předtím, než se pro 

strany stane právně závazným (ex ante). V 

duchu spolupráce by Komise měla 

členskému státu pomoci určit možné 

problémy týkající se souladu návrhu 

mezivládní dohody nebo změny. Příslušný 

členský stát by tak byl lépe připraven 

uzavřít dohodu v souladu s právními 

předpisy Unie. V zájmu zajištění co 

nejvyšší možné právní jistoty by Komise 

měla mít na posouzení dostatek času, 

zároveň by se však měla vyhnout 

nepřiměřeným prodlevám. Komise by měla 

zvážit zkrácení lhůt stanovených pro 

posouzení, zejména pokud o to členský 

stát požádá. Aby mohly členské státy z 

podpory Komise plně těžit, měly by se 

zdržet uzavření mezivládní dohody, dokud 

Komise členský stát neinformuje o svém 

posouzení. Tímto posouzením by neměla 

být dotčena podstata ani obsah 

mezivládních dohod, mělo by se tak však 

zajistit, aby byly v souladu s právem Unie. 

V případě nesouladu by členské státy měly 

nalézt vhodné řešení, které tento nesoulad 

odstraní. 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) S ohledem na strategii energetické 

unie je transparentnost u minulých i 

budoucích mezivládních dohod i nadále 

nadmíru důležitá. Členské státy by proto 

Komisi měly i nadále oznamovat stávající 

a budoucí mezivládní dohody, ať již 

vstoupily v platnost, nebo se provádějí 

prozatímně ve smyslu článku 25 Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu, a dále veškeré 

nové mezivládní dohody. 

(8) S ohledem na strategii energetické 

unie je transparentnost u minulých 

i budoucích mezivládních dohod i nadále 

nadmíru důležitá a představuje významný 

prvek při zajištění energetické stability 

Unie. Členské státy by proto Komisi měly i 

nadále oznamovat stávající a budoucí 

mezivládní dohody, ať již vstoupily v 

platnost, nebo se provádějí prozatímně ve 

smyslu článku 25 Vídeňské úmluvy o 

smluvním právu, a dále veškeré nové 

mezivládní dohody. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Komise by měla provést posouzení 

souladu mezivládních dohod, které 

vstoupily v platnost, nebo jsou prozatímně 

prováděny před vstupem tohoto rozhodnutí 

v platnost, s právními předpisy Unie a 

podle toho informovat členské státy. V 

případě zjištěného nesouladu by měly 

členské státy učinit všechny nezbytné 

kroky k nalezení vhodného řešení, které 

tento nesoulad odstraní. 

(9) Komise by měla provést posouzení 

souladu mezivládních dohod, které 

vstoupily v platnost, nebo jsou prozatímně 

prováděny před vstupem tohoto rozhodnutí 

v platnost, s právními předpisy Unie a 

podle toho informovat členské státy. Tímto 

posouzením by neměla být nijak dotčena 

podstata ani obsah dohod, mělo by však 

zajišťovat jejich soulad s právem Unie. V 

případě nesouladu by členské státy měly 

nalézt vhodné řešení, které tento nesoulad 

odstraní. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Toto rozhodnutí by se mělo 

vztahovat pouze na mezivládní dohody, 

které mají dopad na vnitřní trh s energií 

nebo na zabezpečení dodávek energie v 

Unii. V případě pochybností by členské 

státy měly konzultovat Komisi. Na vnitřní 

trh s energií nebo na zabezpečení dodávek 

energie v Unii v zásadě nemají dopad 

dohody, které již nejsou v platnosti nebo 

které se již neuplatňují, a toto rozhodnutí 

by se tedy na takovéto dohody nemělo 

vztahovat. 

(10) Toto rozhodnutí by se mělo 

vztahovat pouze na mezivládní dohody, 

které mají potenciálně dopad na vnitřní trh 

s energií nebo na zabezpečení dodávek 

energie v Unii. Rozhodnutí se může týkat 

nákupu energie, obchodování s energií, 

jejího přenosu, prodeje, ukládání či 

dodávek do alespoň jednoho členského 

státu nebo z něj nebo výstavby či 

provozování energetické infrastruktury s 

fyzickým napojením na alespoň jeden 

členský stát. V případě pochybností by 

členské státy měly neprodleně konzultovat 

Komisi. Toto rozhodnutí by se v zásadě 

nemělo vztahovat na dohody, které již 

nejsou v platnosti nebo které se již 

neuplatňují. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) O tom, zda bude určitý nástroj 

považován pro účely tohoto rozhodnutí za 

mezivládní dohodu, nebo je-li právně 

nezávazné povahy, za nezávazný nástroj, 

rozhoduje skutečnost, že nástroj nebo jeho 

části jsou právně závazné, a nikoli jeho 

formální vymezení. 

Odůvodnění 

Je třeba zdůraznit, že povahu dokumentu neurčuje jeho formální vymezení, ale obsah. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Členské státy navazují vztahy s (11) Členské státy navazují vztahy s 
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třetími zeměmi nejen uzavíráním 

mezivládních dohod, ale rovněž formou 

nezávazných nástrojů. Ačkoli jsou tyto 

nástroje právně nezávazné, lze je použít ke 

stanovení podrobného rámce pro 

energetickou infrastrukturu a dodávky 

energie. V tomto ohledu mohou mít 

nezávazné nástroje na vnitřní trh s energií 

podobné dopady jako mezivládní dohody, 

jelikož jejich provádění může mít za 

následek porušení právních předpisů Unie. 

V zájmu zajištění větší transparentnosti 

veškerých opatření uplatňovaných 

členskými státy, která mohou mít dopad na 

vnitřní trh s energií a na energetickou 

bezpečnost, by proto členské státy měly 

Komisi předkládat ex post rovněž příslušné 

nezávazné nástroje. Komise by měla 

předložené nezávazné nástroje posoudit a 

případně podle toho informovat členské 

státy. 

třetími zeměmi nejen uzavíráním 

mezivládních dohod, ale rovněž formou 

nezávazných nástrojů. Ačkoli jsou tyto 

nástroje právně nezávazné, lze je použít ke 

stanovení podrobného rámce pro 

energetickou infrastrukturu a dodávky 

energie. V tomto ohledu mohou mít 

nezávazné nástroje na vnitřní trh s energií 

podobné dopady jako mezivládní dohody, 

jelikož jejich provádění může mít za 

následek porušení právních předpisů Unie. 

V zájmu zajištění větší transparentnosti 

veškerých opatření uplatňovaných 

členskými státy, která mohou mít dopad na 

vnitřní trh s energií a na energetickou 

bezpečnost, by proto členské státy měly 

Komisi předkládat ex ante rovněž příslušné 

nezávazné nástroje. Komise by měla 

předložené nezávazné nástroje posoudit a 

případně podle toho informovat členské 

státy. 

 

Pozměňovací návrh   14 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Toto rozhodnutí by se nemělo 

vztahovat na mezivládní dohody nebo 

nezávazné nástroje, které musí být Komisi 

oznámeny v celém svém rozsahu na 

základě jiných aktů Unie, nebo které se 

týkají záležitostí, na něž se vztahuje 

Smlouva o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii. 

(Netýká se českého znění.)   

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Toto rozhodnutí by nemělo vytvářet (13) Toto rozhodnutí by nemělo vytvářet 
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závazky týkající se dohod mezi podniky. 

Členské státy by však měly mít možnost 

dobrovolně oznamovat Komisi takové 

dohody, na něž se v mezivládních 

dohodách nebo nezávazných nástrojích 

výslovně odkazuje. 

závazky týkající se dohod uzavíraných 

výhradně mezi podniky. Členské státy by 

však měly být povinny oznamovat Komisi 

takové dohody, na něž se v mezivládních 

dohodách nebo nezávazných nástrojích 

výslovně odkazuje, přičemž musí plně 

respektovat citlivou povahu obchodních 

informací. 

 

Pozměňovací návrh   16 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Komise by měla obdržené informace 

zpřístupnit všem ostatním členským státům 

v zabezpečené elektronické podobě. 

Požádá-li členský stát o důvěrné zacházení 

s informacemi, které předložil, měla by 

Komise tuto žádost respektovat. Žádosti o 

zachování důvěrnosti by však neměly 

omezit přístup Komise k důvěrným 

informacím, protože Komise potřebuje mít 

komplexní informace pro vlastní 

posouzení. Komise by měla odpovídat za 

to, že bude zaručeno uplatňování 

ustanovení o zachování důvěrnosti. 

Žádostmi o zachování důvěrnosti by 

nemělo být dotčeno právo na přístup k 

dokumentům stanovené v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1049/200111. 

(14) Komise by měla obdržené informace 

o mezivládních dohodách a nezávazných 

nástrojích zpřístupnit všem ostatním 

členským státům v zabezpečené 

elektronické podobě, aby se mezi 

členskými státy zlepšila koordinace a 

transparentnost, a tím se posílila jejich 

vyjednávací pozice ve vztahu k třetím 

zemím. Požádá-li členský stát o důvěrné 

zacházení s informacemi, které předložil, 

měla by Komise tuto žádost respektovat. 

Žádosti o zachování důvěrnosti by však 

neměly omezit přístup Komise k důvěrným 

informacím, protože Komise potřebuje mít 

komplexní informace pro vlastní 

posouzení. Komise by měla odpovídat za 

to, že bude zaručeno uplatňování 

ustanovení o zachování důvěrnosti. 

Žádostmi o zachování důvěrnosti by 

nemělo být dotčeno právo na přístup k 

dokumentům stanovené v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1049/200111. 

_________________ _________________ 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 

o přístupu veřejnosti k dokumentům 

Evropského parlamentu, Rady a Komise 

(Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 13). 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 

o přístupu veřejnosti k dokumentům 

Evropského parlamentu, Rady a Komise 

(Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 13). 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 15 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Považuje-li členský stát některou 

mezivládní dohodu za důvěrnou, měl by 

Komisi poskytnout její shrnutí, které bude 

moci být postoupeno ostatním členským 

státům. 

(15) Považuje-li členský stát některou 

mezivládní dohodu za důvěrnou, měl by 

Komisi poskytnout shrnutí obsahující její 

hlavní prvky a důležitá ustanovení, včetně 

veškerých omezení, které bude moci být 

postoupeno ostatním členským státům. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Stálá výměna informací o 

mezivládních dohodách na úrovni Unie by 

měla umožnit rozvoj osvědčených postupů. 

Komise – případně ve spolupráci s 

Evropskou službou pro vnější činnost, 

pokud jde o vnější politiky Unie – by na 

základě těchto osvědčených postupů měla 

vypracovat dobrovolná vzorová 

ustanovení, která lze používat v 

mezivládních dohodách mezi členskými 

státy a třetími zeměmi. Používání těchto 

vzorových ustanovení by mělo mít za cíl 

zabránit konfliktům mezivládních dohod s 

právními předpisy Unie, zejména s 

pravidly pro vnitřní trh s energií a s 

právními předpisy v oblasti hospodářské 

soutěže, či konfliktům s mezinárodními 

dohodami, které Unie uzavřela. Jejich 

používání by mělo být dobrovolné a jejich 

obsah by mělo být možné přizpůsobit 

konkrétním okolnostem. 

(16) Stálá výměna informací o 

mezivládních dohodách na úrovni Unie by 

měla umožnit rozvoj osvědčených postupů. 

Komise by ve spolupráci s členskými státy 

a případně i s Evropskou službou pro 

vnější činnost, pokud jde o vnější politiky 

Unie, měla na základě těchto osvědčených 

postupů vypracovat dobrovolná vzorová 

ustanovení, která lze používat v 

mezivládních dohodách mezi členskými 

státy a třetími zeměmi, a také seznam 

příkladů ustanovení, která jsou vrozporu s 

právem Unie nebo s cíli energetické unie, 

a proto by neměla být v zásadě používána. 

Používáním těchto vzorových doložek by 

se měl zajistit soulad mezivládních dohod 

s právem Unie či s mezinárodními 

dohodami, které Unie uzavřela. Jejich 

používání by mělo být dobrovolné a jejich 

právní obsah a strukturu by mělo být 

možné přizpůsobit konkrétním okolnostem. 

 

Pozměňovací návrh   19 

Návrh rozhodnutí 
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Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Lepší vzájemná znalost stávajících a 

nových mezivládních dohod a nezávazných 

nástrojů by měla přispět k lepší koordinaci 

v oblasti energetiky mezi jednotlivými 

členskými státy a mezi členskými státy a 

Komisí. Tato účinnější koordinace by měla 

členským státům umožnit plně těžit z 

politické a ekonomické síly Unie a Komisi 

by měla umožnit navrhovat řešení 

problémů, které byly v oblasti 

mezivládních dohod zjištěny. 

(17) Lepší vzájemná znalost stávajících a 

nových mezivládních dohod a nezávazných 

nástrojů by měla přispět k větší 

transparentnosti a koordinaci v oblasti 

energetiky mezi jednotlivými členskými 

státy a mezi členskými státy a Komisí. 

Větší transparentnost a koordinace jsou 

obzvlášť důležité pro členské státy, které 

spoléhají na propojení s členským státem 

vyjednávajícím mezivládní dohodu. Tato 

účinnější koordinace by měla členským 

státům umožnit plně těžit z politické a 

ekonomické síly Unie a posílit jejich 

vyjednávací pozici ve vztahu ke třetím 

zemím a Komisi by měla umožnit 

zabezpečit dodávky energie do Unie. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Komise by měla usnadňovat a 

podporovat koordinaci mezi členskými 

státy s cílem posílit celkovou strategickou 

úlohu Unie prostřednictvím pevného a 

účinného koordinovaného přístupu k 

producentským, tranzitním i 

spotřebitelským zemím. 

(18) Komise by měla usnadňovat a 

zajišťovat koordinaci mezi členskými státy 

s cílem posílit celkovou strategickou úlohu 

Unie v energetice prostřednictvím jasně 

vymezeného a účinného dlouhodobého 

koordinovaného přístupu k producentským, 

tranzitním i spotřebitelským zemím. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tímto rozhodnutím se za účelem 

optimalizace fungování vnitřního trhu s 

1. Tímto rozhodnutím se za účelem 

optimalizace fungování vnitřního trhu s 
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energií zavádí mechanismus výměny 

informací mezi členskými státy a Komisí o 

mezivládních dohodách a nezávazných 

nástrojích v oblasti energetiky vymezených 

v článku 2. 

energií, zabezpečení dodávek do Unie a 

pomoci při dosahování cílů strategie 

energetické unie zavádí mechanismus 

výměny informací mezi členskými státy a 

Komisí o mezivládních dohodách a 

nezávazných nástrojích v oblasti 

energetiky vymezených v článku 2. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) „mezivládní dohodou“ jakákoli 

právně závazná dohoda mezi jedním či 

několika členskými státy a jednou či 

několika třetími zeměmi, která má dopad 

na činnost nebo fungování vnitřního trhu s 

energií nebo na zabezpečení dodávek 

energie v Unii; upravuje-li takováto právně 

závazná dohoda i jiné otázky, má se za to, 

že za „mezivládní dohodu“ jsou 

považována pouze ta její ustanovení, která 

souvisejí s energetikou, včetně obecných 

ustanovení použitelných na ustanovení 

související s energetikou; 

(1) „mezivládní dohodou“ jakákoli 

právně závazná dohoda – bez ohledu na 

její formální vymezení – mezi jedním či 

několika členskými státy a jednou či 

několika třetími zeměmi, včetně 

mezinárodních organizací a společností, v 

nichž je třetí země hlavním zúčastněným 

subjektem nebo má zásadní vliv na 

rozhodování, která může mít dopad na 

činnost nebo fungování vnitřního trhu s 

energií nebo na zabezpečení dodávek 

energie v Unii a která se týká nákupu 

energie, obchodování s energií, jejího 

přenosu, prodeje, ukládání či dodávek do 

alespoň jednoho členského státu nebo z 

něj nebo výstavby či provozování 

energetické infrastruktury s fyzickým 

napojením na alespoň jeden členský stát;  

upravuje-li takováto právně závazná 

dohoda i jiné otázky, má se za to, že za 

„mezivládní dohodu“ jsou považována 

pouze ta její ustanovení, která souvisejí s 

energetikou, včetně obecných ustanovení 

použitelných na ustanovení související s 

energetikou; 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) „nezávazným nástrojem“ právně 

nezávazné ujednání mezi jedním či 

několika členskými státy a jednou či 

několika třetími zeměmi, jako například 

memorandum o porozumění, společné 

prohlášení, společné prohlášení ministrů, 

společná akce nebo společný kodex 

chování, které obsahuje výklad práva Unie 

nebo stanoví podmínky pro dodávky 

energie (např. objemy a ceny) či rozvoj 

energetických infrastruktur; 

(3) „nezávazným nástrojem“ právně 

nezávazné ujednání mezi jedním či 

několika členskými státy a jednou či 

několika třetími zeměmi, jako například 

memorandum o porozumění, společné 

prohlášení, společné prohlášení ministrů, 

společná akce nebo společný kodex 

chování, které obsahuje výklad práva Unie 

nebo stanoví podmínky pro dodávky 

energie (např. objemy a ceny) či rozvoj 

nebo provozování energetických 

infrastruktur; 

 

Pozměňovací návrh   24 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud členský stát Komisi takto o 

jednáních uvědomí, pravidelně pak Komisi 

informuje o pokroku v jednání. 

Jakmile členský stát Komisi takto o 

jednáních uvědomí, pravidelně ji pak 

informuje o pokroku v jednání. 

 

Pozměňovací návrh   25 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Mezi informace, které poskytne Komisi, 

patří ustanovení, jimiž se mají jednání 

zabývat, cíle jednání a ostatní relevantní 

informace v souladu s ustanoveními o 

zachování důvěrnosti uvedenými v článku 

8. 

 

Pozměňovací návrh   26 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise obdržené informace s výjimkou 

částí označených za důvěrné v souladu s 

článkem 8 zpřístupní všem členským 

státům spolu s veškerými poznámkami 

ohledně jejich nesouladu s právem Unie, 

čímž se zajistí plnění cílů energetické 

unie. 

 

Pozměňovací návrh   27 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže ratifikovaná mezivládní dohoda 

nebo změna mezivládní dohody výslovně 

odkazuje na další texty, předloží dotyčný 

členský stát rovněž tyto další texty, pokud 

obsahují prvky, které mohou mít dopad na 

fungování vnitřního trhu s energií nebo 

na zabezpečení dodávek energie v Unii. 

Jestliže ratifikovaná mezivládní dohoda 

nebo změna mezivládní dohody výslovně 

odkazuje na další texty, předloží dotyčný 

členský stát rovněž tyto další texty, pokud 

obsahují kterékoli z prvků vyjmenovaných 

v čl. 2 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Povinnost informovat Komisi podle 

odstavce 2 a 3 se nevztahuje na dohody 

mezi podniky. 

4. Povinnost informovat Komisi podle 

odstavce 2 a 3 se nevztahuje na dohody 

uzavírané pouze mezi podniky. 

 V případě pochybností, zda dohoda 

představuje mezivládní dohodu, nebo 

stávající mezivládní dohodu, a zda je tedy 

třeba oznámit ji v souladu s články 3 a 6, 

členský stát neprodleně konzultuje 

Komisi. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud členský stát uvědomí Komisi 

o jednáních podle čl. 3 odst. 1, mohou mu 

útvary Komise poskytnout poradenství 

ohledně toho, jak zabránit nesouladu 

sjednávané mezivládní dohody nebo 

změny stávající mezivládní dohody s 

právními předpisy Unie. Členský stát 

rovněž může Komisi požádat o pomoc v 

těchto jednáních. 

1. Pokud členský stát uvědomí Komisi 

o jednáních podle čl. 3 odst. 1, poskytnou 

mu útvary Komise poradenství a pokyny 

ohledně toho, jak zajistit soulad 

sjednávané mezivládní dohody nebo 

změny stávající mezivládní dohody s 

právními předpisy Unie a cíli Unie v 

oblasti energetické bezpečnosti. 

 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Na žádost dotyčného členského státu 

nebo na žádost Komise a s písemným 

souhlasem dotyčného členského státu se 

Komise může zúčastnit jednání jakožto 

pozorovatel. 

2. Pokud to Komise s ohledem na 

fungování vnitřního trhu s energií nebo 

bezpečnost dodávek energie do Unie 

považuje za nezbytné, zúčastní se jednání 

jakožto pozorovatel, aniž by omezila právo 

členských států na svobodné vyjednávání. 

Dotyčný členský stát může rovněž Komisi 

požádat o pomoc při těchto jednáních. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud se Komise účastní jednání 

jakožto pozorovatel, může dotyčnému 

členskému státu poskytnout poradenství 

ohledně toho, jak zabránit nesouladu 

sjednávané mezivládní dohody nebo 

změny mezivládní dohody s právními 

předpisy Unie. 

3. V průběhu jednání Komise poskytne 

dotyčnému členskému státu poradenství 

ohledně toho, jak zajistit soulad 

sjednávané mezivládní dohody nebo 

změny mezivládní dohody s právními 

předpisy Unie a plnění cílů energetické 

unie. Zástupci Komise zacházejí s 

citlivými informacemi obdrženými během 
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těchto jednání s náležitou důvěrností. 

 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise do šesti týdnů ode dne 

oznámení úplného návrhu mezivládní 

dohody nebo změny včetně jejich příloh 

podle čl. 3 odst. 2 dotyčný členský stát 

informuje o jakýchkoli pochybnostech, jež 

má ohledně souladu návrhu mezivládní 

dohody nebo změny s právními předpisy 

Unie, zejména s právními předpisy pro 

vnitřní trh s energií a s právními předpisy 

Unie v oblasti hospodářské soutěže. 

Neodpoví-li Komise během této lhůty, má 

se za to, že žádné pochybnosti nemá. 

1. Komise do čtyř týdnů ode dne 

oznámení úplného návrhu mezivládní 

dohody nebo změny včetně jejich příloh 

podle čl. 3 odst. 2 dotyčný členský stát 

informuje o jakýchkoli pochybnostech, jež 

má ohledně souladu návrhu mezivládní 

dohody nebo změny s právními předpisy 

Unie. Neodpoví-li Komise během této 

lhůty, má se za to, že žádné pochybnosti 

nemá. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud Komise informuje dotyčný 

členský stát o svých pochybnostech podle 

odstavce 1, sdělí dotyčnému členskému 

státu své stanovisko ohledně souladu 

návrhu mezivládní dohody nebo změny s 

právními předpisy Unie, zejména s 

právními předpisy pro vnitřní trh s energií 

a s právními předpisy Unie v oblasti 

hospodářské soutěže, do 12 týdnů ode dne 

oznámení uvedeného v odstavci 1. Pokud 

Komise během této lhůty nevydá žádné 

stanovisko, má se za to, že nevznesla žádné 

námitky. 

2. Pokud Komise informuje dotyčný 

členský stát podle odstavce 1 o tom, že se 

domnívá, že je mezivládní dohoda nebo 

změna v rozporu s právními předpisy Unie, 

poskytne tomuto členskému státu do 12 

týdnů ode dne oznámení uvedeného v 

odstavci 1 podrobné stanovisko. Pokud 

Komise během této lhůty nevydá žádné 

stanovisko, má se za to, že nevznesla žádné 

námitky. 
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Pozměňovací návrh  34 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 5 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 

mohou být se souhlasem dotyčného 

členského státu prodlouženy. Vyžadují-li to 

okolnosti, lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 

se po dohodě s Komisí zkrátí. 

3. Lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 

mohou být se souhlasem dotyčného 

členského státu prodlouženy. Vyžadují-li to 

okolnosti, lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 

se po dohodě s Komisí zkrátí s cílem 

zajistit, aby byla jednání včas ukončena. 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při podepisování, ratifikování nebo 

odsouhlasení mezivládní dohody nebo 

změny dotyčný členský stát v co nejvyšší 

míře zohlední stanovisko Komise uvedené 

v odstavci 2. 

Před podepsáním, ratifikováním nebo 

odsouhlasením mezivládní dohody nebo 

změny dotyčný členský stát prokáže, 

jakým způsobem zohlednil stanovisko 

Komise uvedené v odstavci 2, aby zajistil 

plný soulad s právem Unie. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nejpozději do [3 měsíců od 

vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] 

oznámí Komisi veškeré stávající 

mezivládní dohody včetně jejich příloh a 

změn. 

Členské státy do [3 měsíců od vstupu 

tohoto rozhodnutí v platnost] oznámí 

Komisi veškeré stávající mezivládní 

dohody včetně jejich příloh a změn. Pokud 

se má za to, že v budoucnu může být 

nezbytné zahájit jednání se třetí zemí, 

uvědomí o tom členské státy Komisi. 
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Pozměňovací návrh  37 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnost informovat Komisi podle tohoto 

odstavce se nevztahuje na dohody mezi 

podniky. 

Povinnost informovat Komisi podle tohoto 

odstavce se nevztahuje na dohody 

uzavírané pouze mezi podniky. 

 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise posoudí mezivládní dohody 

oznámené v souladu s odstavci 1 a 2. Má-li 

Komise na základě svého prvního 

posouzení pochybnosti ohledně souladu 

těchto dohod s právními předpisy Unie, 

zejména s právními předpisy pro vnitřní 

trh s energií a s právními předpisy Unie v 

oblasti hospodářské soutěže, informuje o 

tom dotyčné členské státy do devíti měsíců 

od oznámení uvedených dohod. 

3. Komise posoudí mezivládní dohody 

oznámené v souladu s odstavci 1 a 2. Má-li 

Komise na základě svého prvního 

posouzení pochybnosti ohledně souladu 

těchto dohod s právními předpisy Unie, 

informuje o tom dotyčné členské státy do 

devíti měsíců od oznámení uvedených 

dohod. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Posouzením mezivládních dohod a 

stávajících mezivládních dohod, které 

provádí Komise, není dotčeno uplatňování 

pravidel Unie týkajících se porušení 

předpisů, státní podpory a hospodářské 

soutěže, a jejich posouzení jím není 

žádným způsobem ovlivněno. 
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Pozměňovací návrh  40 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Po přijetí nezávazného nástroje nebo 

změny nezávazného nástroje oznámí 

dotyčný členský stát nezávazný nástroj 

nebo změnu včetně jejich příloh Komisi. 

Před přijetím nezávazného nástroje nebo 

změny nezávazného nástroje neprodleně 

oznámí dotyčný členský stát nezávazný 

nástroj nebo změnu včetně jejich příloh 

Komisi. 

 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Povinnost informovat Komisi podle 

odstavce 1 a 2 se nevztahuje na dohody 

mezi podniky. 

3. Povinnost informovat Komisi podle 

odstavce 1 a 2 se nevztahuje na dohody 

uzavírané pouze mezi podniky. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Domnívá-li se Komise na základě 

svého prvního posouzení, že opatření, 

jimiž se provádí nezávazný nástroj, který jí 

byl oznámen podle odstavců 1 a 2, by 

mohla být v rozporu s právními předpisy 

Unie, zejména s právními předpisy pro 

vnitřní trh s energií a s právními předpisy 
Unie v oblasti hospodářské soutěže, může 

o tom dotyčný členský stát informovat. 

4. Pokud má Komise pochybnosti o 

tom, že opatření, jimiž se provádí 

nezávazný nástroj, který jí byl oznámen 

podle odstavců 1 a 2, by mohla být v 

rozporu s právními předpisy Unie nebo cíli 

strategie energetické unie, informuje o 

tom dotyčný členský stát. 

 4a. Před podepsáním, ratifikováním 
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nebo odsouhlasením nezávazného 

nástroje nebo změny dotyčný členský stát 

prokáže, jakým způsobem zohlednil 

stanovisko Komise, aby zajistil plný 

soulad svých prováděcích opatření s 

právními předpisy Unie a cíli Unie v 

oblasti energetické bezpečnosti.  

 Neodpoví-li Komise do čtyř týdnů od 

oznámení, má se za to, že žádné 

pochybnosti nemá. Stanovisko Komise 

ohledně nezávazných nástrojů není 

závazné. Při podepisování, ratifikování 

nebo odsouhlasení nezávazného nástroje 

nebo změny nezávazného nástroje však 

dotyčný členský stát stanovisko Komise v 

co nejvyšší míře zohlední a zabývá se 

problematickými ustanoveními těchto 

nástrojů. 

 4b. V případě pochybností, zda nástroj 

představuje nezávazný nástroj, nebo 

stávající nezávazný nástroj, a zda je tedy 

třeba oznámit jej v souladu s článkem 7, 

členský stát neprodleně konzultuje 

Komisi. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud členský stát v souladu s 

odstavcem 1 neoznačí informace jako 

důvěrné, Komise tyto informace zpřístupní 

všem ostatním členským státům v 

bezpečné elektronické podobě. 

2. Pokud členský stát v souladu s 

odstavcem 1 neoznačí informace jako 

důvěrné, Komise tyto informace zpřístupní 

všem ostatním členským státům v 

bezpečné elektronické podobě spolu s 

poznámkou ohledně případného 

nesouladu s právem Unie. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. e a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) informace ohledně ustanovení 

patřících do pravomoci Unie v souvislosti 

se společnou obchodní politikou. 

Odůvodnění 

Zpravodaj se domnívá, že je rovněž třeba klást zvláštní důraz na soulad se záležitostmi 

spadajícími do výlučné pravomoci Unie v oblasti společné obchodní politiky. 

 

Pozměňovací návrh   45 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 8 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise shrnutí uvedená v odstavci 3 

zpřístupní všem členským státům v 

elektronické podobě. 

4. Komise shrnutí uvedená v odstavci 3 

zpřístupní všem členským státům v 

elektronické podobě spolu se svými 

připomínkami ohledně souladu se 

strategií energetické unie. 

 

Pozměňovací návrh   46 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 8 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Přístup Komise k důvěrným 

informacím není žádostmi o zachování 

důvěrnosti podle tohoto článku omezen. 

Komise zajistí, aby byl přístup k důvěrným 

informacím přísně omezen na útvary 

Komise, pro které je přístup k těmto 

informacím zcela nezbytný. 

5. Přístup Komise k důvěrným 

informacím není žádostmi o zachování 

důvěrnosti podle tohoto článku omezen. 

Komise zajistí, aby byl přístup k důvěrným 

informacím přísně omezen na útvary 

Komise, pro které je přístup k těmto 

informacím zcela nezbytný. Zástupci 

Komise, kteří se jakožto pozorovatelé 

účastní jednání o mezivládních dohodách, 

zacházejí s citlivými informacemi 

obdrženými během těchto jednání s 

náležitou důvěrností. 

 

 

 



 

 

 PE598.503/ 22 

 CS 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) určit společné problémy v souvislosti 

s mezivládními dohodami a nezávaznými 

nástroji a zvážit vhodná opatření pro řešení 

těchto problémů, případně navrhnout 

řešení; 

b) určit společné problémy v souvislosti 

s mezivládními dohodami a nezávaznými 

nástroji a zvážit vhodná opatření pro řešení 

těchto problémů, případně nabídnout 

pomoc a navrhnout řešení; 

 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) na základě osvědčených postupů a po 

konzultaci s členskými státy vypracovat 

dobrovolná vzorová ustanovení, jejichž 

používání by významně zlepšilo soulad 

budoucích mezivládních dohod a 

nezávazných nástrojů s právními předpisy 

Unie; 

c) na základě osvědčených postupů a po 

konzultaci s členskými státy vypracovat do 

... [vložte prosím datum: 1 rok ode dne 

vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] 

dobrovolná vzorová ustanovení a pokyny, 

jejichž používání by významně zlepšilo 

soulad budoucích mezivládních dohod a 

nezávazných nástrojů s právními předpisy 

Unie; 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise na základě osvědčených 

postupů a po konzultaci s členskými státy 

vytvoří do ... [vložte prosím datum: 1 rok 

ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v 

platnost] souhrnný informační systém, 

jenž při zachování důvěrnosti citlivých 

informací zaručí větší transparentnost 

hlavních prvků mezivládních dohod, s 

cílem vytvořit orientační srovnávací 
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ukazatel, který mohou členské státy 

využívat při svých příštích jednáních, aby 

zabránily zneužívání dominantního 

postavení třetími zeměmi. 

 

Pozměňovací návrh   50 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise předloží nejpozději do 1. 

ledna 2020 zprávu o uplatňování tohoto 

rozhodnutí Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů. 

1. Komise předloží do … [dva roky od 

data vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] 
zprávu o uplatňování tohoto rozhodnutí 

Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů. 
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