
 

RR\1107573SK.docx  PE580.796v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Dokument na schôdzu 
 

28.8.2017 A8-0310/2016/err01 

DOPLNENIE 

k správe 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti 

dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

Spravodajca: Jerzy Buzek 

A8-0310/2016 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Po dôvodovej správe vložte toto stanovisko: 

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU 

13.6.2017 

Vážený pán Jerzy Buzek 

predseda 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

BRUSEL 

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení 

nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (2016/0030(COD)) 

Vážený pán predseda, 



 

PE580.796v02-00 2/5 RR\1107573SK.docx 

SK 

listom z 11. mája ste v súlade s článkom 39 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre 

právne veci o stanovisko k správnosti právneho základu návrhu nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení 

nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (2016/0030(COD)). 

Komisia navrhla ako právny základ článok 194 ZFEÚ, ktorým sa stanovuje právny základ pre 

politiku v oblasti energetiky. Počas medziinštitucionálnych rokovaní sa však považovalo za 

potrebné pridať odkaz na odsek 2 uvedeného článku, čím sa stanovuje, že tieto opatrenia sa 

musia prijať v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Výbor ITRE preto žiada 

o stanovisko k správnosti článku 194 ods. 2 ZFEÚ ako právneho základu uvedeného návrhu. 

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi, ktorá sa konala 12. júna 2017. 

 

I. Kontext 

 

Týmto nariadením sa má zaistiť prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť 

neprerušené dodávky plynu v celej Únii, najmä pre chránených odberateľov v prípade 

náročných klimatických podmienok alebo prerušenia dodávok plynu.  

 

Na splnenie tohto cieľa sa v návrhu nariadenia navrhuje posilnenie regionálnej koordinácie 

s určitými zásadami a štandardmi stanovenými na úrovni EÚ. Podľa navrhovaného prístupu 

by členské štáty mali pri vykonávaní regionálnych posúdení rizík v rámci svojich regiónov 

úzko spolupracovať. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť v celej EÚ sa regionálne posúdenia 

rizík budú vykonávať na základe simulácie v rámci celej EÚ so spoločnými štandardmi 

a konkrétnym scenárom. Riziká zistené prostredníctvom regionálnych posúdení rizík sa budú 

riešiť v regionálnych preventívnych akčných plánoch a núdzových plánoch, ktoré budú 

predmetom partnerského preskúmania a schválenia Komisiou. 

 

V návrhu sa odkazuje na článok 194 ZFEÚ ako na právny základ. Komisia však bližšie 

neurčila, o ktorý odsek daného článku sa má návrh opierať. 

 

 

 

II. Príslušný článok zmluvy  

 

Ako právny základ návrhu Komisie bol predložený tento článok Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie pod hlavou XXI s názvom Energetika (podčiarknutie bolo doplnené): 

 

Článok 194 ZFEÚ 

 

 

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 efektívnosť, úsporu energie a vývoj nových a obnoviteľných 

zdrojov energie; a 
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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 stanovia 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 stanoví uvedené opatrenia, ak sú najmä fiškálnej 

povahy. 

 

III. Judikatúra 

 

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí 

byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré 

patria najmä cieľ a obsah aktu“.1 Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto 

dôvodom na zrušenie príslušného aktu. Súd navyše rozhodol, že uvedenie právneho základu 

je tiež nevyhnutné na určenie spôsobu hlasovania v Rade.2 Presné uvedenie právneho základu 

je obzvlášť dôležité v tomto prípade, keďže článok 194 ods. 2 odkazuje na riadny legislatívny 

postup a článok 194 ods. 3 odkazuje na mimoriadny legislatívny postup s jednomyseľným 

hlasovaním v Rade. 

 

 

 

IV. Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia  

 

Týmto nariadením sa zavádzajú ustanovenia, ktorých cieľom je zaistenie bezpečnosti 

dodávok plynu tým, že sa zabezpečí riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu so 

zemným plynom (ďalej len „plyn“), že sa povolia mimoriadne opatrenia, ktoré sa zrealizujú 

v situácii, keď trh už nie je schopný zabezpečovať požadované dodávky plynu, a že sa 

zabezpečí presné vymedzenie a rozdelenie povinností plynárenských podnikov, členských 

štátov a Únie v súvislosti s preventívnym opatrením a reakciou na konkrétne prerušenia 

dodávok. Týmto nariadením sa v duchu solidarity vytvárajú aj transparentné mechanizmy na 

koordináciu plánovania stavu núdze na celoštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni Únie, ako 

aj reakcií na tento stav. 

 

 

V. Analýza a stanovenie vhodného právneho základu  

 

Cieľom tohto nariadenia je zaistenie prijatia všetkých potrebných opatrení na zabezpečenie 

neprerušených dodávok plynu v celej Únii, a najmä na ochranu odberateľov v prípade 

                                                 
1 Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie) Zb. 1987, s. 1439, bod 5; Vec C-440/05 

Komisia/Rada, Zb. 2007, s. I-9097; Vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585. 
2 Pozri rozsudok z 1. októbra 2009, Komisia/Rada (CITES), C-370/07, EU:C:2009:590, najmä body 37 až 38 

a 56. 
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náročných klimatických podmienok alebo prerušenia dodávok plynu.  
 

Ako právna služba EP zdôraznila vo svojom stanovisku, „schválená zmena právneho základu 

nepredstavuje zásadnú zmenu základu, ktorý zvolila Komisia vo svojom návrhu, ale spresňuje 

výber právneho základu presnejším určením príslušného odseku článku 194 ZFEÚ, na ktorý 

sa spoluzákonodarcovia chcú opierať“.1 

 

Článok 194 ZFEÚ obsahuje vo svojich odsekoch 2 a 3 dva rozdielne právne základy pre 

opatrenia rôzneho druhu. Zatiaľ čo odsek 3 odkazuje na opatrenia, ktoré sú hlavne fiškálnej 

povahy, odsek 2 odkazuje na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie cieľov uvedených 

v odseku 1, ktoré zahŕňajú okrem iného bezpečnosť dodávok. Okrem toho je dôležité 

poznamenať, že článok 194 ZFEÚ stanovuje rôzne legislatívne postupy v závislosti od 

povahy opatrenia. Podľa článku 194 ods. 3 ZFEÚ sa uplatňuje mimoriadny legislatívny 

postup, keď Európsky parlament má len poradnú funkciu a vyžaduje sa jednomyseľnosť 

v Rade, v prípade opatrení, ktoré sú hlavne fiškálnej povahy. Podľa článku 194 ods. 2 ZFEÚ 

sa zas uplatňuje riadny legislatívny postup na prijímanie opatrení potrebných na dosiahnutie 

cieľov stanovených v článku 194 ods. 1 vrátane bezpečnosti dodávok.  

 

Keďže z vyššie uvedeného je jasné, že nariadenie patrí do druhej kategórie opatrení, osobitné 

odkázanie na odsek 2 článku 194 ZFEÚ v právnom základe je užitočné a správne. 
 

 

VI. Záver a odporúčanie 

 

S ohľadom na uvedené skutočnosti by sa ako právny základ návrhu mal uviesť článok 194 

ods. 2 ZFEÚ. 

 

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 12. júna 2017 jednomyseľne2 rozhodol 

odporučiť Výboru pre priemysel, výskum a energetiku uviesť ako právny základ 

navrhovaného nariadenia článok 194 ods. 2 ZFEÚ. 

 

 

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

                                                 
1 SJ-0277/16. 
2 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(podpredsedníčka), Jean-Marie Cavada (podpredseda), Laura Ferrara (podpredsedníčka), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss; Dominique Bilde, Antanas Guoga, Danuta Jazłowiecka, 

Kateřina Konečná, Merja KYLLÖNEN, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Elly Schlein a Kosma Złotowski 

(náhradníci). 
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(Týka sa všetkých jazykových verzií.) 

 


