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Pozměňovací návrh 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
  

Znění navržené Komisí Návrh na zamítnutí

Hospodářský a měnový výbor vyzývá 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby navrhl zamítnutí 
návrhu Komise.

Or. fr

Odůvodnění

Agentura navrhovaná Komisí je příliš byrokratickým a příliš nákladným orgánem. Evropská 
rada požadovala „nezávislý mechanismus pro spolupráci vnitrostátních regulačních 
orgánů“.

Pozměňovací návrh 21
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh nařízení EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se 
zřizuje Agentura pro spolupráci
energetických regulačních orgánů

Návrh nařízení EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se 
zřizuje Evropská agentura energetických 
regulačních orgánů

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Pokud bude přijat, musí být 
provedeny příslušné změny.)

Or. es
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Pozměňovací návrh 22
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská rada na svém jarním zasedání 
v roce 2007 vyzvala Komisi, aby navrhla 
opatření za účelem zřízení nezávislého 
mechanismu pro spolupráci vnitrostátních 
regulačních orgánů. 

(4) Evropská rada na svém jarním zasedání 
v roce 2007 vyzvala Komisi, aby navrhla 
opatření za účelem zřízení nezávislého 
mechanismu umožňujícího vnitrostátním 
regulačním orgánům vzájemně 
spolupracovat a přijímat rozhodnutí 
týkající se větších přeshraničních 
záležitostí.

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Aby mohly členské státy realizovat 
cíle evropské energetické politiky, musí 
úzce spolupracovat a zrušit překážky 
přeshraniční výměny. Vytvořit nezávislý 
nástroj, kterým bude možno vyplnit 
existující mezeru, se rovná splnění dvou 
cílů integrace evropské perspektivy do 
výkonu pravomocí vnitrostátních 
regulačních orgánů a zajištění 
skutečného dodržování zásad Společenství 
týkajících se rovného zacházení 
a spravedlivých podmínek přístupu 
k evropským distribučním sítím plynu 
a elektřiny, ale i řádného fungování 
vnitřního trhu. Evropská agentura 
energetických regulačních orgánů má 
formu organizace, aby umožnila 
vnitrostátním regulačním orgánům posílit 
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jejich spolupráci v evropském rámci 
a přispívala v rámci obcí k výkonu funkcí 
evropského rozměru. 

Or. es

Pozměňovací návrh 24
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na základě posouzení dopadů 
týkajícího se požadavků na zdroje pro 
ústřední subjekt se dospělo k závěru, že 
nezávislý ústřední subjekt nabízí oproti 
dalším možnostem z dlouhodobého 
hlediska řadu výhod. Proto by měla být 
zřízena Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále 
jen „agentura“).

(5) Na základě posouzení dopadů 
týkajícího se požadavků na zdroje pro 
ústřední subjekt se dospělo k závěru, že 
nezávislý ústřední subjekt nabízí oproti 
dalším možnostem z dlouhodobého 
hlediska řadu výhod. Byla dána přednost 
formě „agentury“ před jinými formami, 
zejména před ERGEG+. Pokud agentura 
nebude mít úspěch, bude třeba znovu 
zvážit odmítnuté formy.

Or. en

Odůvodnění

Komise zamítla některé jiné volby, jako například ERGEG+ či strukturu podobnou 
Evropskému systému centrálních bank. Pokud vybraná agentura nebude mít úspěšné výsledky, 
měla by Komise znovu zvážit ostatní volby a podle toho pozměnit nařízení.

Pozměňovací návrh 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na základě posouzení dopadů 
týkajícího se požadavků na zdroje pro 

(5) Na základě posouzení dopadů 
týkajícího se požadavků na zdroje pro 
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ústřední subjekt se dospělo k závěru, že 
nezávislý ústřední subjekt nabízí oproti 
dalším možnostem z dlouhodobého 
hlediska řadu výhod. Proto by měla být 
zřízena Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„agentura“).

ústřední subjekt se dospělo k závěru, že 
nezávislý ústřední subjekt nabízí oproti 
dalším možnostem z dlouhodobého 
hlediska řadu výhod. Proto by měla být 
zřízena síť pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (dále jen „síť“).

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý přezkoumávaný legislativní text; jeho 
přijetí si vyžádá příslušné změny v celém 
znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Agentura by měla zajistit náležitou 
koordinaci regulačních funkcí prováděných 
na vnitrostátní úrovni vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu se 
směrnicemi 2003/54/ES a 2003/55/ES 
a v případě potřeby zajistit jejich 
dokončení na úrovni Společenství. 
Z tohoto důvodu je nutné zajistit 
nezávislost agentury, její technickou 
a regulační kapacitu, průhlednost 
a efektivitu.

(6) Agentura by měla zajistit náležitou 
koordinaci regulačních funkcí prováděných 
na vnitrostátní úrovni vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu se 
směrnicemi 2003/54/ES a 2003/55/ES 
a v případě potřeby zajistit jejich 
dokončení na úrovni Společenství. 
Z tohoto důvodu je nutné zajistit 
nezávislost agentury a jejích členů, její 
technickou kapacitu a regulační
pravomoci, průhlednost, demokratickou 
kontrolu a efektivitu.

Or. es
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Pozměňovací návrh 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Agentura by měla zajistit náležitou 
koordinaci regulačních funkcí prováděných 
na vnitrostátní úrovni vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu se 
směrnicemi 2003/54/ES a 2003/55/ES a 
v případě potřeby zajistit jejich dokončení 
na úrovni Společenství. Z tohoto důvodu je 
nutné zajistit nezávislost agentury, její 
technickou a regulační kapacitu, 
průhlednost a efektivitu.

(6) Síť by měla zajistit náležitou 
koordinaci regulačních funkcí prováděných
na vnitrostátní úrovni vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu se 
směrnicemi 2003/54/ES a 2003/55/ES 
a v případě potřeby zajistit jejich 
dokončení na úrovni Společenství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Agentura by měla zajistit náležitou 
koordinaci regulačních funkcí prováděných 
na vnitrostátní úrovni vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu se 
směrnicemi 2003/54/ES a 2003/55/ES a 
v případě potřeby zajistit jejich dokončení 
na úrovni Společenství. Z tohoto důvodu je 
nutné zajistit nezávislost agentury, její 
technickou a regulační kapacitu, 
průhlednost a efektivitu.

(6) Agentura by měla zajistit náležitou 
koordinaci regulačních funkcí prováděných 
na vnitrostátní úrovni vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu se 
směrnicemi 2003/54/ES a 2003/55/ES 
a v případě potřeby zajistit jejich 
dokončení na úrovni Společenství. 
Z tohoto důvodu je nutné zajistit 
nezávislost agentury ve vztahu ke 
spotřebitelům, její technickou a regulační 
kapacitu, průhlednost a efektivitu.

Or. ro
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, v čem spočívá nezávislost agentury: je to 
nezávislost vůči subjektům, mezi nimiž má rozhodovat, a demokratická odpovědnost vůči 
právním předpisům EU a jejím legislativním orgánům.

Pozměňovací návrh 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Agentura by měla monitorovat
spolupráci mezi provozovateli přenosových 
a přepravních soustav v odvětví elektřiny 
a plynu, jakož i provádění úkolů Evropské 
sítě provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav a Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Účast agentury je zásadní 
k zajištění toho, aby spolupráce mezi 
provozovateli přenosových a přepravních 
soustav probíhala efektivním 
a průhledným způsobem ve prospěch 
vnitřního trhu.

(7) Síť by měla organizovat spolupráci 
mezi provozovateli přenosových 
a přepravních soustav v odvětví elektřiny 
a plynu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je vhodné stanovit rámec, podle 
kterého mohou vnitrostátní regulační 
orgány spolupracovat. Tento rámec by 
měl usnadnit jednotné uplatňování 
právních předpisů na vnitřním trhu 
s elektřinou a plynem v celém 

vypouští se
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Společenství. Pokud jde o situace týkající 
se více než jednoho členského státu, měla 
by agentura mít pravomoc přijímat 
individuální rozhodnutí. Tato pravomoc 
by se měla vztahovat na regulační režim 
pro infrastrukturu propojující alespoň dva 
členské státy, výjimky z pravidel vnitřního 
trhu pro nová elektrická propojovací 
vedení a nové plynové infrastruktury 
nacházející se ve více než jednom 
členském státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je vhodné stanovit rámec, podle 
kterého mohou vnitrostátní regulační 
orgány spolupracovat. Tento rámec by měl 
usnadnit jednotné uplatňování právních 
předpisů na vnitřním trhu s elektřinou 
a plynem v celém Společenství. Pokud jde 
o situace týkající se více než jednoho 
členského státu, měla by agentura mít 
pravomoc přijímat individuální rozhodnutí. 
Tato pravomoc by se měla vztahovat na 
regulační režim pro infrastrukturu 
propojující alespoň dva členské státy, 
výjimky z pravidel vnitřního trhu pro nová 
elektrická propojovací vedení a nové 
plynové infrastruktury nacházející se ve 
více než jednom členském státu.

(8) Je vhodné stanovit integrovaný rámec, 
podle kterého se mohou vnitrostátní 
regulační orgány účastnit a spolupracovat. 
Tento rámec by měl usnadnit jednotné 
uplatňování právních předpisů na vnitřním 
trhu s elektřinou a plynem v celém 
Společenství. Pokud jde o situace týkající 
se více než jednoho členského státu, měla 
by agentura mít pravomoc přijímat 
individuální rozhodnutí. Tato pravomoc by 
se měla vztahovat na regulační režim pro 
infrastrukturu propojující alespoň dva 
členské státy, výjimky z pravidel vnitřního 
trhu pro nová elektrická propojovací 
vedení a nové plynové infrastruktury 
nacházející se ve více než jednom 
členském státu.

Or. es
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Pozměňovací návrh 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jelikož má agentura přehled 
o vnitrostátních regulačních orgánech, 
měla by mít ve vztahu ke Komisi poradní 
roli, pokud jde o otázky tržní regulace. 
Rovněž by měla informovat Komisi
v případech, kdy se domnívá, že 
spolupráce mezi provozovateli přenosové 
či přepravní soustavy nepřináší potřebné 
výsledky nebo že vnitrostátní regulační 
orgán, jehož rozhodnutí porušilo pokyny 
či obecné zásady, není ochoten dodržet 
stanovisko agentury.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jelikož má agentura přehled
o vnitrostátních regulačních orgánech, 
měla by mít ve vztahu ke Komisi poradní 
roli, pokud jde o otázky tržní regulace. 
Rovněž by měla informovat Komisi 
v případech, kdy se domnívá, že 
spolupráce mezi provozovateli přenosové 
či přepravní soustavy nepřináší potřebné 
výsledky nebo že vnitrostátní regulační 
orgán, jehož rozhodnutí porušilo pokyny či 
obecné zásady, není ochoten dodržet 
stanovisko agentury.

(9) Jelikož má agentura informace od
vnitrostátních regulačních orgánů 
i jiných zdrojů, měla by mít u Komise, 
ostatních orgánů Společenství 
a vnitrostátních regulačních orgánů 
alespoň dvou členských států poradní roli, 
pokud jde o otázky tržní regulace. Rovněž 
by měla informovat Komisi v případech, 
kdy se domnívá, že spolupráce mezi 
provozovateli přenosové či přepravní 
soustavy nepřináší potřebné výsledky nebo 
že vnitrostátní regulační orgán, jehož 
rozhodnutí porušilo pokyny či obecné 
zásady, není ochoten dodržet stanovisko 



AM\712362CS.doc 11/66 PE402.870v01-00
Externí překlad

CS

agentury.

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Agentura by rovněž měla mít 
pravomoc vydávat nezávazné pokyny, 
které by regulačním orgánům 
a účastníkům trhu napomáhaly ve sdílení 
osvědčených postupů.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Agentura by rovněž měla mít 
pravomoc vydávat nezávazné pokyny, 
které by regulačním orgánům a účastníkům 
trhu napomáhaly ve sdílení osvědčených 
postupů.

(10) Agentura by rovněž měla mít 
pravomoc vydávat seznamy osvědčených 
postupů a pokyny, které by regulačním 
orgánům, provozovatelům přenosových 
a přepravních sítí a účastníkům trhu 
napomáhaly ve sdílení osvědčených 
postupů a hlavních pokynů pro uvedení do 
souladu se zásadami Společenství v rámci 
evropské energetické politiky.

Or. es
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Pozměňovací návrh 36
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Agentura by rovněž měla mít 
pravomoc vydávat nezávazné pokyny, 
které by regulačním orgánům a účastníkům 
trhu napomáhaly ve sdílení osvědčených 
postupů.

(10) Agentura by rovněž měla mít 
pravomoc vydávat závazné pokyny, které 
by regulačním orgánům a účastníkům trhu 
napomáhaly ve sdílení osvědčených 
postupů.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla mít pravomoci nezbytné pro plnění svých úkolů, tj. zajištění řádného 
fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Struktura agentury by měla být 
přizpůsobena konkrétním potřebám 
regulace v oblasti energetiky. Zejména se 
musí plně vzít v úvahu zvláštní úloha 
vnitrostátních regulačních orgánů a jejich 
nezávislost.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Správní rada by měla mít potřebné 
pravomoci pro stanovení rozpočtu, 
kontrolu jeho plnění, určení vnitřních 
pravidel, přijetí finančních předpisů 
a jmenování ředitele.

(12) Správní rada sítě by měla mít potřebné 
pravomoci pro stanovení rozpočtu, 
kontrolu jeho plnění, určení vnitřních 
pravidel, přijetí finančních předpisů 
a jmenování ředitele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Agentura by měla mít potřebné 
pravomoci pro účinné a především 
nezávislé plnění regulačních funkcí. 
Nezávislost regulačních orgánů představuje 
nejen klíčovou zásadu řádné správy věcí 
veřejných, ale je rovněž zásadní 
podmínkou k zajištění důvěry trhu. 
S ohledem na situaci na vnitrostátní úrovni 
by rada regulačních orgánů měla jednat 
nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech 
a neměla by vyžadovat ani přijímat pokyny 
od jakéhokoliv vládního nebo jiného 
veřejného či soukromého subjektu.

(13) Agentura by měla mít potřebné 
pravomoci pro účinné, transparentní, 
odůvodněné a především nezávislé plnění 
regulačních funkcí. Nezávislost 
regulačních orgánů představuje klíčovou 
zásadu řádné správy věcí veřejných 
a zásadní podmínku k zajištění důvěry 
trhu. S ohledem na situaci na vnitrostátní 
úrovni a úrovni Společenství by rada 
regulačních orgánů a její členové měli
jednat nezávisle na jakýchkoli tržních 
zájmech či střetu zájmů a neměla by 
vyžadovat ani přijímat pokyny ani 
doporučení od jakéhokoliv vládního nebo 
jiného veřejného či soukromého subjektu.

Or. es
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Pozměňovací návrh 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Agentura by měla mít potřebné 
pravomoci pro účinné a především 
nezávislé plnění regulačních funkcí. 
Nezávislost regulačních orgánů představuje 
nejen klíčovou zásadu řádné správy věcí 
veřejných, ale je rovněž zásadní 
podmínkou k zajištění důvěry trhu. 
S ohledem na situaci na vnitrostátní úrovni 
by rada regulačních orgánů měla jednat 
nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech 
a neměla by vyžadovat ani přijímat pokyny 
od jakéhokoliv vládního nebo jiného 
veřejného či soukromého subjektu.

(13) Síť by měla mít potřebné pravomoci 
pro účinné a především nezávislé plnění 
regulačních funkcí. Nezávislost 
regulačních orgánů představuje nejen 
klíčovou zásadu řádné správy věcí 
veřejných, ale je rovněž zásadní 
podmínkou k zajištění důvěry trhu. 
S ohledem na situaci na vnitrostátní úrovni 
by síť regulačních orgánů měla jednat 
nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech 
a neměla by vyžadovat ani přijímat pokyny 
od jakéhokoliv vládního nebo jiného 
veřejného či soukromého subjektu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V případech, kdy má agentura 
rozhodovací pravomoci, by zúčastněné 
strany měly mít z důvodů úspornosti 
postupu právo na odvolání k odvolacímu 
senátu, který by měl být součástí agentury, 
ale měl by být nezávislý na jakémkoli 
jejím správním nebo regulačním orgánu.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 42
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V případech, kdy má agentura 
rozhodovací pravomoci, by zúčastněné 
strany měly mít z důvodů úspornosti 
postupu právo na odvolání k odvolacímu 
senátu, který by měl být součástí agentury, 
ale měl by být nezávislý na jakémkoli jejím 
správním nebo regulačním orgánu.

(14) V případech, kdy má agentura 
rozhodovací pravomoci, by zúčastněné 
strany měly mít z důvodů úspornosti 
postupu právo na odvolání k odvolacímu 
senátu, který by měl být součástí agentury, 
ale měl by být nezávislý na jakémkoli jejím 
správním nebo regulačním orgánu. Proti 
konečným rozhodnutím musí být možnost 
předložit námitky u Evropského soudního 
dvora.

Or. es

Pozměňovací návrh 43
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Agentura by měla uplatňovat obecná 
pravidla týkající se přístupu veřejnosti 
k dokumentům drženým institucemi 
Společenství. Správní rada by měla zavést 
praktická opatření na ochranu obchodně 
citlivých údajů a osobních údajů.

(17) Agentura by měla uplatňovat obecná 
pravidla týkající se přístupu veřejnosti 
k dokumentům drženým institucemi 
Společenství. Správní rada by měla
schvalovat protokoly a zavést praktická 
opatření na ochranu obchodně citlivých 
údajů a osobních údajů.

Or. es
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Pozměňovací návrh 44
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účast třetích zemí na práci agentury 
by měla být umožněna v souladu 
s příslušnými dohodami, které uzavře 
Společenství.

(18) Účast třetích zemí na práci agentury 
by měla být umožněna v souladu 
s příslušnými dohodami, které uzavře 
Společenství podle ustanovení smlouvy.

Or. ro

Odůvodnění

Dohody se třetími zeměmi by měly být schvalovány Parlamentem podle ustanovení smlouvy.

Pozměňovací návrh 45
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) S ohledem na to, že cíle navrhovaného 
postupu, tj. spolupráce mezi vnitrostátními 
regulačními orgány na úrovni Společenství, 
nemohou být členskými státy dostatečně 
dosaženy, a mohou být proto lépe dosaženy 
na úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity, jak je to stanoveno v článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů.

(19) S ohledem na to, že cíle navrhovaného 
postupu, tj. účast a spolupráce mezi 
vnitrostátními regulačními orgány na 
úrovni Společenství, nemohou být 
členskými státy dostatečně dosaženy, 
a mohou být proto lépe dosaženy na úrovni 
Společenství, může Společenství přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity, 
jak je to stanoveno v článku 5 Smlouvy. 
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Or. es
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Pozměňovací návrh 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 1 – Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřízení Zřízení sítě energetických regulačních 
orgánů

Or. fr

Odůvodnění

Úkoly, které hodlá Komise agentuře svěřit, by mohla lépe plnit síť energetických regulačních 
orgánů, podobně jako je tomu s činností Evropského výboru regulátorů trhů s cennými 
papíry.

Pozměňovací návrh 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřizuje se Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„agentura“). Agentura se zřizuje k tomu, 
aby na úrovni Společenství doplnila 
regulační činnosti prováděné na 
vnitrostátní úrovni regulačními orgány 
uvedenými v článku 22a směrnice 
2003/54/ES a článku 24a směrnice 
2003/55/ES a v případě potřeby jejich
aktivity koordinovala.

Zřizuje se síť pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (dále jen „síť“), po 
obdržení souhlasu Evropského 
parlamentu a Rady.

Or. fr

Odůvodnění

Úkoly, které hodlá Komise agentuře svěřit, by mohla lépe plnit síť energetických regulačních 
orgánů, podobně jako je tomu s činností Evropského výboru regulátorů trhů s cennými 
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papíry.

Pozměňovací návrh 48
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřizuje se Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„agentura“). Agentura se zřizuje k tomu, 
aby na úrovni Společenství doplnila 
regulační činnosti prováděné na 
vnitrostátní úrovni regulačními orgány 
uvedenými v článku 22a směrnice 
2003/54/ES a článku 24a směrnice 
2003/55/ES a v případě potřeby jejich 
aktivity koordinovala.

Zřizuje se Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„agentura“). Agentura se zřizuje k tomu, 
aby na úrovni Společenství – pokud se to 
týká alespoň dvou členských států –
doplnila regulační činnosti prováděné na 
vnitrostátní úrovni regulačními orgány 
uvedenými v článku 22a směrnice 
2003/54/ES a článku 24a směrnice 
2003/55/ES a v případě potřeby jejich 
aktivity koordinovala.

Or. de

Odůvodnění

Jedná se o upřesnění, že agentura má zasáhnout, pokud se právní předpisy budou jevit jako 
nedostatečné vzhledem k přeshraničnímu charakteru akce.

Pozměňovací návrh 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 vypouští se
Právní postavení a sídlo

1. Agentura je institucí Společenství 
s postavením právnické osoby.
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2. V každém členském státě má agentura 
co nejširší právní subjektivitu udělovanou 
právnickým osobám podle vnitrostátního 
práva. Může zejména nabývat nebo 
zcizovat movitý a nemovitý majetek a být 
účastníkem v soudním řízení.
3. Agenturu zastupuje její ředitel.
4. Agentura sídlí v [místo]. Dokud 
nebudou připraveny její prostory, bude 
dočasně působit v prostorách 
Společenství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V každém členském státě má agentura 
co nejširší právní subjektivitu udělovanou 
právnickým osobám podle vnitrostátního 
práva. Může zejména nabývat nebo 
zcizovat movitý a nemovitý majetek a být 
účastníkem v soudním řízení.

2. V každém členském státě má agentura 
co nejširší právní subjektivitu udělovanou 
právnickým osobám podle vnitrostátního 
práva. Může být účastníkem v soudním 
řízení.

Or. de

Odůvodnění

Agentura by neměla nabývat majetek.
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Pozměňovací návrh 51
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura sídlí v [místo]. Dokud 
nebudou připraveny její prostory, bude 
dočasně působit v prostorách Společenství.

4. Agentura sídlí v Postupimi. Dokud 
nebudou připraveny její prostory, bude 
dočasně působit v prostorách Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Postupim, ležící v Braniborsku, je významným místem výroby energie a je snadno přístupná 
členům agentury, a proto je ideálním místem pro sídlo agentury.

Pozměňovací návrh 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 vypouští se
Složení

Agenturu tvoří:
(a) správní rada, která vykonává své 
povinnosti stanovené v článku 10;
(b) rada regulačních orgánů, která 
vykonává své povinnosti stanovené 
v článku 12;
(c) ředitel, který vykonává své povinnosti 
stanovené v článku 14;
(d) odvolací senát, který vykonává své 
povinnosti stanovené v článku 16.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úkony prováděné agenturou Úkoly agentury
Agentura může: Agentura:
(a) vydávat stanoviska určená 
provozovatelům přenosových nebo 
přepravních soustav;

(a) vydává stanoviska a vypracovává 
doporučení určená provozovatelům 
přenosových nebo přepravních soustav
k otázkám týkajícím se řádného fungování 
vnitřního trhu;

(b) vydávat stanoviska určená regulačním 
orgánům;

(b) vydává stanoviska a vypracovává 
doporučení určená regulačním orgánům
k otázkám týkajícím se řádného fungování 
vnitřního trhu;

(c) vydávat stanoviska a doporučení určená 
Komisi;

(c) vydává stanoviska a vypracovává 
doporučení určená Komisi; a

(d) přijímat individuální rozhodnutí ve 
zvláštních případech uvedených v článcích 
7 a 8.

(d) přijímá individuální rozhodnutí ve 
zvláštních případech uvedených v článcích 
6, 7 a 8.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise nejsou agentuře uděleny pravomoci nezbytné pro plnění jejích úkolů, tj. 
umožnění spolupráce vnitrostátních regulačních orgánů, zpracování přeshraničních otázek 
a přispění obecným způsobem k řádnému fungování vnitřního trhu.
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Pozměňovací návrh 54
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 4 písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vydávat stanoviska určená 
provozovatelům přenosových nebo 
přepravních soustav;

(a) (Netýká se francouzského znění.)

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se francouzského znění.)

Pozměňovací návrh 55
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) vypracovávat seznamy osvědčených 
postupů a vydávat pokyny podle 
ustanovení článků 6 a 7;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) přijímat individuální rozhodnutí ve 
zvláštních případech uvedených v článcích 
7 a 8.

(d) přijímat individuální rozhodnutí ve 
zvláštních případech uvedených v článcích 
6, 7 a 8.



AM\712362CS.doc 23/66 PE402.870v01-00
Externí překlad

CS

Or. es

Pozměňovací návrh 57
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost Komise nebo ze svého vlastního 
podnětu může agentura poskytnout Komisi 
stanovisko ke všem otázkám souvisejícím 
s účelem, ke kterému byla zřízena.

Na žádost Evropského parlamentu, Rady 
nebo Komise nebo ze svého vlastního 
podnětu může agentura poskytnout 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi
stanovisko ke všem otázkám souvisejícím 
s účelem, ke kterému byla zřízena.

Or. de

Odůvodnění

Posílení spolupráce agentury s Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost Komise nebo ze svého vlastního 
podnětu může agentura poskytnout 
Komisi stanovisko ke všem otázkám 
souvisejícím s účelem, ke kterému byla 
zřízena. 

Síť může poskytnout Komisi stanovisko ke 
všem otázkám souvisejícím s účelem, ke 
kterému byla zřízena.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 59
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a Agentura vede pravidelně otevřený 
a transparentní dialog s organizacemi 
zastupujícími současné zájmy v oblasti 
a konzultuje se zúčastněnými stranami 
před přijetím každého příslušného aktu.

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Úkoly související se spoluprací 

provozovatelů přenosových nebo 
přepravních soustav

1. Agentura poskytne Komisi stanovisko 
k návrhu stanov, seznamu členů a návrhu 
jednacího řádu Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav v souladu s čl. 2b 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1228/2003 
a Evropské sítě provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu v souladu s čl. 2b 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005.
2. Agentura sleduje provádění úkolů 
Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových 
soustav, jak je stanoveno v článku 2d 
nařízení (ES) č. 1228/2003, a Evropské 
sítě provozovatelů přepravních soustav 
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zemního plynu, jak je stanoveno v článku 
2d nařízení (ES) č. 1775/2005. 
3. Agentura může poskytnout stanovisko 
Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových 
soustav, jak je stanoveno v čl. 2d odst. 2 
nařízení (ES) č. 1228/2003, a Evropské 
síti provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, jak je stanoveno v čl. 2d 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005, 
o technickém nebo tržním kodexu, 
o návrhu ročního pracovního programu 
a návrhu desetiletého investičního plánu.
4. Agentura poskytne Komisi řádně 
odůvodněné stanovisko, pokud se 
domnívá, že návrh ročního pracovního 
programu nebo návrh desetiletého 
investičního plánu, které jí byly 
předloženy v souladu s čl. 2d odst. 2 
nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2d odst. 2 
nařízení (ES) č. 1775/2005, nezajišťují 
nediskriminaci, účinnou hospodářskou 
soutěž a účinné fungování trhu.
5. Agentura poskytne Komisi řádně 
odůvodněné stanovisko v souladu s čl. 2e 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2e 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005, pokud 
se domnívá, že technický nebo tržní kodex 
nezajišťuje nediskriminaci, účinnou 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
trhu, že technický či tržní kodex nebyl 
odsouhlasen v přiměřené časové lhůtě 
nebo že provozovatelé přenosové 
a přepravní soustavy technický nebo tržní 
kodex neprovádějí. 
6. Agentura sleduje regionální spolupráci 
mezi provozovateli přenosových a 
přepravních soustav uvedenou v článku 
2h nařízení (ES) č. 1228/2003 a v článku 
2h nařízení (ES) č. 1775/2005.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 61
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může poskytnout stanovisko 
Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových 
soustav, jak je stanoveno v čl. 2d odst. 2 
nařízení (ES) č. 1228/2003, a Evropské 
síti provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, jak je stanoveno v čl. 2d 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005, 
o technickém nebo tržním kodexu, 
o návrhu ročního pracovního programu 
a návrhu desetiletého investičního plánu.

3. Agentura schvaluje kodexy a předpisy 
(včetně desetiletého investičního plánu 
s překážkami zavádění přeshraniční sítě, 
které souvisí s různými postupy 
schvalování či praxe v tomto oboru) 
s cílem zajistit dodržování zásady zákazu 
diskriminace, účinné hospodářské soutěže 
a řádného fungování trhu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit a doplnit informace v souladu 
s pozměňovacími návrhy nařízení týkajícího se trhu s plynem.

Pozměňovací návrh 62
Ján Hudacký

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může poskytnout stanovisko 
Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových 
soustav, jak je stanoveno v čl. 2d odst. 2 
nařízení (ES) č. 1228/2003, a Evropské 
síti provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, jak je stanoveno v čl. 2d 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005, 
o technickém nebo tržním kodexu, 
o návrhu ročního pracovního programu 

3. Agentura schvaluje kodexy a předpisy 
(včetně desetiletého investičního plánu) 
s cílem zajistit dodržování zásady zákazu 
diskriminace, účinné hospodářské soutěže 
a řádného fungování trhu.
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a návrhu desetiletého investičního plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může poskytnout stanovisko
Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav, 
jak je stanoveno v čl. 2d odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1228/2003, a Evropské síti
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, jak je stanoveno v čl. 2d 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005, 
o technickém nebo tržním kodexu,

o návrhu ročního pracovního programu 
a návrhu desetiletého investičního plánu.

3. Po konzultaci se zúčastněnými 
stranami agentura sestaví strategické 
směry pro Evropskou síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav, 
jak je stanoveno v čl. 2d odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1228/2003, a Evropskou síť
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, jak je stanoveno v čl. 2d 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005, 
o technickém a tržním kodexu, o návrhu 
ročního pracovního programu a návrhu 
desetiletého investičního plánu s cílem 
zajistit dodržování zásady zákazu 
diskriminace, účinné hospodářské soutěže 
a řádného fungování trhu.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco úkolem Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav je 
vypracovávat kodexy a desetiletý investiční plán, agentura by měla být schopna určit hlavní 
směry s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu.
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Pozměňovací návrh 64
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura radí Komisi z vlastního 
podnětu nebo na její žádost při 
sestavování strategických hlavních směrů 
pro Evropskou síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových 
soustav, na jejichž základě jsou sestaveny 
kodexy a pravidla (zejména technické 
kodexy, společné nástroje řízení sítě 
a plány společného výzkumu, každé tři 
roky desetiletý investiční plán obsahující 
výhledy týkající se přiměřenosti výrobních 
kapacit a roční pracovní program) podle 
ustanovení čl. 2c odst. 1 písm. a) a c) 
nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2c odst. 1 
písm. a) a c) nařízení (ES) č. 1775/2005, 
včetně, pokud je to třeba, přijetí závazných 
hlavních směrů. Agentura radí Komisi 
z vlastního podnětu nebo na její žádost při 
sestavování obchodních kodexů, včetně 
přijetí závazných hlavních směrů.

Or. en

Odůvodnění

Dodatek.

Pozměňovací návrh 65
Ján Hudacký

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura radí Komisi z vlastního 
podnětu nebo na její žádost při 
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sestavování strategických hlavních směrů 
pro Evropskou síť provozovatelů
elektroenergetických přenosových 
soustav, na jejichž základě jsou sestaveny 
kodexy a pravidla (zejména technické 
kodexy, společné nástroje řízení sítě 
a plány společného výzkumu, každé dva 
roky desetiletý investiční plán obsahující 
výhledy týkající se přiměřenosti výrobních 
kapacit a roční pracovní program) podle 
ustanovení čl. 2c odst. 1 písm. a) a c) 
nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2c odst. 1 
písm. a) a c) nařízení (ES) č. 1775/2005, 
včetně, pokud je to třeba, přijetí závazných 
hlavních směrů. Agentura radí Komisi 
z vlastního podnětu nebo na její žádost při 
sestavování obchodních kodexů, včetně 
přijetí závazných hlavních směrů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba předem definovat oblast a stupeň přesnosti navrhovaných kodexů a pravidel, přičemž 
je třeba určit, zda se pravidla vztahují na celou infrastrukturu přenosu nebo na interakce mezi 
zavedenými vnitrostátními přenosovými sítěmi. Agentura by měla radit Komisi z vlastního 
podnětu nebo na její žádost ohledně oblasti a přesného stupně přesnosti kodexu nebo pravidla 
z hlediska aspektů uvedených v čl. 2c odst. 3 nařízení o elektřině a plynu. Stejně tak je důležité 
definovat předem hlavní cíle a dosah desetiletého investičního plánu.

.

Pozměňovací návrh 66
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura schvaluje kodexy a desetiletý 
investiční plán připravený Evropskou sítí 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, jak je stanoveno 
v čl. 2d odst. 2 nařízení (ES) č. 1228/2003, 
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a Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu, jak je 
stanoveno v čl. 2d odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1775/2005.

Or. en

Odůvodnění

Kodexy jsou důležité pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Proto by je agentura 
měla schvalovat. Ostatně, vnitrostátní regulační orgány schvalují investiční plány PPS. Na 
úrovni Evropské unie by tedy investiční plány Evropské sítě provozovatelů přenosových 
soustav.

Pozměňovací návrh 67
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Agentura sleduje regionální spolupráci 
mezi provozovateli přenosových a 
přepravních soustav uvedenou v článku 
2h nařízení (ES) č. 1228/2003 a v článku 
2h nařízení (ES) č. 1775/2005.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Regionální dohled není součástí oblasti pravomoci agentury.
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Pozměňovací návrh 68
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V rámci svého pracovního programu 
nebo na žádost Komise vypracuje 
agentura seznamy osvědčených postupů a 
přijme hlavní směry s pokyny pro zajištění 
zásady zákazu diskriminace, účinné 
hospodářské soutěže a řádného fungování 
trhu při sestavování technických a 
obchodních kodexů, návrhu ročního 
pracovního programu nebo návrhu 
desetiletého investičního programu; tyto 
hlavní směry jsou závazné, pouze pokud 
jsou přijaty postupem příslušné právní
úpravy.

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Agentura sleduje provádění hlavních 
směrů, které přijímá v souladu 
s ustanoveními předcházejícího odstavce, 
a může – ze svého vlastního popudu, na 
návrh Komise nebo příslušného orgánu či 
na žádost dotčeného subjektu – přijmout 
rozhodnutí a ověřit jejich skutečné 
používání těmi, jimž jsou určeny. 

Or. es
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Pozměňovací návrh 70
Ján Hudacký

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Agentura předem široce konzultuje 
hospodářské subjekty, spotřebitele 
a konečné uživatele o otevřeném 
a transparentním způsobu, zejména 
o svých úkolech vůči provozovatelům 
přenosových nebo přepravních soustav.

Or. en

Odůvodnění

ERGEG vede v současnosti veřejné konzultace na úrovni Evropské unie. Bylo by tedy třeba, 
aby Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů jednotlivých států tento úkol 
převzala, jelikož již má zkušenost a dobře zavedená pravidla v oblasti veřejných konzultací. 
Dále je agentura, na rozdíl od Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových 
soustav, orgánem založeným s cílem jednat v zájmu všech účastníků na trhu.

Pozměňovací návrh 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Úkoly týkající se vnitrostátních 

regulačních orgánů
1. Agentura přijme individuální 
rozhodnutí o technických otázkách 
v případech, kdy jsou taková rozhodnutí 
stanovena v pokynech či obecných 
zásadách v souladu se směrnicí 
2003/54/ES, směrnicí 2003/55/ES, 
nařízením (ES) č. 1228/2003 nebo 
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nařízením (ES) č. 1775/2005.
2. Agentura může v souladu se svým 
pracovním programem nebo na žádost 
Komise přijmout nezávazné pokyny, které 
regulačním orgánům a účastníkům trhu 
napomáhají ve sdílení osvědčených 
postupů.
3. Agentura podporuje spolupráci mezi 
vnitrostátními regulačními orgány a mezi 
regulačními orgány na regionální úrovni. 
Pokud se agentura domnívá, že k této 
spolupráci jsou potřebná závazná 
pravidla, předloží Komisi příslušná 
doporučení. 
4. Agentura poskytne na žádost 
kteréhokoli regulačního orgánu nebo na 
žádost Komise stanovisko ke skutečnosti, 
zda je rozhodnutí přijaté regulačním 
orgánem v souladu s pokyny či obecnými 
zásadami uvedenými ve směrnici 
2003/54/ES, směrnici 2003/55/ES, 
nařízení (ES) č. 1228/2003 nebo nařízení 
(ES) č. 1775/2005. 
5. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
nedodrží stanovisko agentury uvedené v 
odstavci 4 ve lhůtě čtyř měsíců od data 
jeho obdržení, informuje agentura 
Komisi.
6. Pokud se vnitrostátní regulační orgán 
setká v konkrétním případě s obtížemi při 
výkladu pokynů či obecných zásad 
uvedených ve směrnici 2003/54/ES, 
směrnici 2003/55/ES, nařízení (ES) 
č. 1228/2003 nebo nařízení (ES) 
č. 1775/2005, může požádat agenturu 
o stanovisko. Po konzultaci s Komisí vydá 
agentura stanovisko do čtyř měsíců. 
7. Agentura přijme rozhodnutí 
o regulačním režimu pro infrastrukturu 
propojující alespoň dva členské státy 
v souladu s čl. 22d odst. 3 směrnice 
2003/54/ES a čl. 24d odst. 3 směrnice 
2003/55/ES. 



PE402.870v01-00 34/66 AM\712362CS.doc
Externí překlad

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura může v souladu se svým 
pracovním programem nebo na žádost 
Komise přijmout nezávazné pokyny, které 
regulačním orgánům a účastníkům trhu 
napomáhají ve sdílení osvědčených 
postupů.

2. Agentura může v souladu se svým 
pracovním programem nebo na žádost 
Komise vypracovávat seznamy 
osvědčených postupů, které regulačním 
orgánům a účastníkům trhu napomáhají 
v rámci evropské energetické politiky.
Může také přijmout hlavní směry s pokyny 
pro zajištění zásad Společenství zákazu 
diskriminace, účinné hospodářské soutěže 
a řádného fungování vnitřního trhu; tyto 
hlavní směry jsou závazné pouze, pokud 
jsou přijaty postupem příslušné právní 
úpravy.

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura poskytne na žádost kteréhokoli 
regulačního orgánu nebo na žádost Komise 
stanovisko ke skutečnosti, zda je 
rozhodnutí přijaté regulačním orgánem 
v souladu s pokyny či obecnými zásadami 
uvedenými ve směrnici 2003/54/ES, 
směrnici 2003/55/ES, nařízení (ES) 
č. 1228/2003 nebo nařízení (ES) 
č. 1775/2005.

4. Agentura poskytne na žádost kteréhokoli 
regulačního orgánu stanovisko ke 
skutečnosti, zda je rozhodnutí přijaté 
regulačním orgánem v souladu s pokyny či 
obecnými zásadami uvedenými ve 
směrnici 2003/54/ES, směrnici 
2003/55/ES, nařízení (ES) č. 1228/2003 
nebo nařízení (ES) č. 1775/2005.
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Or. de

Odůvodnění

Posílení nezávislosti práce agentury. 

Pozměňovací návrh 74
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
nedodrží stanovisko agentury uvedené 
v odstavci 4 ve lhůtě čtyř měsíců od data 
jeho obdržení, informuje agentura Komisi.

5. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
nedodrží stanovisko agentury uvedené 
v odstavci 4 ve lhůtě čtyř měsíců od data 
jeho obdržení, informuje agentura vládu 
dotčeného členského státu.

Or. de

Odůvodnění

Posílení nezávislosti práce agentury. 

Pozměňovací návrh 75
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se vnitrostátní regulační orgán 
setká v konkrétním případě s obtížemi při 
výkladu pokynů či obecných zásad 
uvedených ve směrnici 2003/54/ES, 
směrnici 2003/55/ES, nařízení (ES) 
č. 1228/2003 nebo nařízení (ES) 
č. 1775/2005, může požádat agenturu 
o stanovisko. Po konzultaci s Komisí vydá 

6. Pokud se vnitrostátní regulační orgán 
setká v konkrétním případě s obtížemi při 
výkladu pokynů či obecných zásad 
uvedených ve směrnici 2003/54/ES, 
směrnici 2003/55/ES, nařízení (ES) 
č. 1228/2003 nebo nařízení (ES) 
č. 1775/2005, může požádat agenturu 
o stanovisko. Agentura vydá stanovisko do 
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agentura stanovisko do čtyř měsíců. dvou měsíců.

Or. de

Odůvodnění

Posílení nezávislosti práce agentury a zkrácení lhůt. 

Pozměňovací návrh 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Ostatní úkoly

1. Agentura může udělovat výjimky, jak je 
stanoveno v čl. 7 odst. 4 písm. a) nařízení 
(ES) č. 1228/2003. Agentura může rovněž 
udělovat výjimky na základě čl. 22 odst. 3 
písm. a) směrnice 2003/55/ES, pokud se 
dotyčná infrastruktura nachází na území 
více než jednoho členského státu. 
2. Agentura navrhuje nezávislého 
provozovatele soustavy v souladu s čl. 10 
odst. 4 směrnice 2003/54/ES a čl. 9 odst. 4 
směrnice 2003/55/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura může provádět i jiné úkoly 
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na účet Komise nebo vnitrostátních 
regulačních orgánů za podmínky, že je na 
ně delegována pravomoc, a v souladu 
s ustanoveními použitelného 
zmocňujícího aktu.

Or. es

Pozměňovací návrh 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Správní rada

1. Správní rada se skládá z dvanácti 
členů. Šest z nich jmenuje Komise a šest 
Rada. Funkční období je pětileté a lze ho 
jednou prodloužit.
2. Správní rada ze svých členů jmenuje 
svého předsedu a místopředsedu. 
Místopředseda automaticky nahradí 
předsedu, pokud tento nemůže plnit své 
povinnosti. Funkční období předsedy 
a místopředsedy je dva a půl roku a lze ho 
prodloužit. V každém případě však 
funkční období předsedy a místopředsedy 
skončí v okamžiku ukončení jejich 
členství ve správní radě.
3. Schůze správní rady svolává její 
předseda. Nerozhodne-li správní rada 
jinak, účastní se jednání ředitel agentury. 
Správní rada se schází nejméně dvakrát 
za rok na řádném zasedání. Schází se 
rovněž z podnětu předsedy, na žádost 
Komise nebo na žádost alespoň třetiny 
svých členů. Správní rada může k účasti 
na jednání přizvat jako pozorovatele
jakoukoli osobu s potenciálně 
relevantními stanovisky. Členům správní 
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rady mohou být s ohledem na jednací řád 
nápomocni poradci nebo odborníci. 
Služby sekretariátu pro správní radu 
zajistí agentura.
4. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána 
na základě dvoutřetinové většiny 
přítomných členů.
5. Každý člen má jeden hlas. Jednací řád 
podrobněji popisuje postup při hlasování, 
zejména podmínky, za jakých může jeden 
člen jednat jménem jiného člena, a 
případně rovněž pravidla upravující 
schopnost usnášení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z dvanácti členů. 
Šest z nich jmenuje Komise a šest Rada. 
Funkční období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

1. Správní rada se skládá z osmi členů. 
Dva z nich jmenuje Komise a šest Rada. 
Funkční období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit. Polovina členů správní rady se 
obměňuje každého dva a půl roku, 
přičemž se dbá na rovnost pohlaví 
a přítomnost státních příslušníků různých 
členských států v průběhu funkčních 
období. Členové, kterých se týká první 
obměna, jsou losováni stejným dílem 
z členů jmenovaných Radou a Komisí. 

Or. es
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Pozměňovací návrh 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z dvanácti členů. 
Šest z nich jmenuje Komise a šest Rada. 
Funkční období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

1. Správní rada se skládá z dvanácti členů
jmenovaných podle kritérií odborných 
schopností a pocházejících z dvanácti 
různých členských států. Šest z nich 
jmenuje Komise a šest Rada. Funkční 
období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

Or. ro

Odůvodnění

Základními prvky jsou různost, zkušenosti a schopnosti členů agentury. 

Pozměňovací návrh 81
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z dvanácti členů. 
Šest z nich jmenuje Komise a šest Rada. 
Funkční období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

1. Správní rada se skládá z dvanácti členů. 
Šest z nich jmenuje Komise a šest Rada. 
Funkční období je pětileté.

Or. de

Odůvodnění

Posílení nezávislosti agentury. 
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Pozměňovací návrh 82
Daniel Dăianu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z dvanácti členů. 
Šest z nich jmenuje Komise a šest Rada. 
Funkční období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

1. Správní rada se skládá z dvanácti členů, 
dvanácti různých státních příslušností, 
vybraných na základě kompetencí. Šest 
z nich jmenuje Komise a šest Rada, po 
konzultaci s Evropským parlamentem. 
Funkční období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

Správní rada je tak reprezentativnější a má větší demokratickou odpovědnost. 

Pozměňovací návrh 83
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členové správní rady jsou nezávislí 
a zříkají se všech aktivit neslučitelných 
s jejich funkcí. Každý rok odevzdávají 
podepsané prohlášení dosvědčující, že 
nevstoupili do střetu zájmů s činností 
agentury.

Or. es
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Pozměňovací návrh 84
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Schůze správní rady svolává její 
předseda. Nerozhodne-li správní rada 
jinak, účastní se jednání ředitel agentury. 
Správní rada se schází nejméně dvakrát za 
rok na řádném zasedání. Schází se rovněž 
z podnětu předsedy, na žádost Komise 
nebo na žádost alespoň třetiny svých členů. 
Správní rada může k účasti na jednání 
přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu 
s potenciálně relevantními stanovisky.
Členům správní rady mohou být s ohledem 
na jednací řád nápomocni poradci nebo 
odborníci. Služby sekretariátu pro správní 
radu zajistí agentura.

3. Schůze správní rady svolává její 
předseda. Jednání agentury se účastní 
ředitel. Správní rada se schází nejméně 
dvakrát za rok na řádném zasedání. Schází 
se rovněž z podnětu předsedy, na žádost 
Evropského parlamentu, Rady, Komise 
nebo na žádost alespoň čtvrtiny svých 
členů. Správní rada může jednohlasně 
rozhodnout a přizvat k účasti na jednání 
jako pozorovatele třetí osoby. Členům 
správní rady mohou být s ohledem na 
jednací řád nápomocni poradci nebo 
odborníci. Služby sekretariátu pro správní 
radu zajistí agentura.

Or. de

Odůvodnění

Posílení nezávislosti agentury. 

Pozměňovací návrh 85
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána 
na základě dvoutřetinové většiny 
přítomných členů.

4. Rozhodnutí správní rady, kromě 
ustanovení v rozporu s tímto nařízením 
nebo statuty, jsou přijímána na základě 
dvoutřetinové většiny přítomných členů.

Or. de
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Odůvodnění

Posílení nezávislosti agentury. 

Pozměňovací návrh 86
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý člen má jeden hlas. Jednací řád 
podrobněji popisuje postup při hlasování, 
zejména podmínky, za jakých může jeden 
člen jednat jménem jiného člena, a 
případně rovněž pravidla upravující 
schopnost usnášení.

5. Každý člen má jeden hlas. Jednací řád 
podrobněji popisuje postup při hlasování, 
zejména pravidla upravující schopnost 
usnášení.

Or. de

Odůvodnění

Posílení nezávislosti agentury. 

Pozměňovací návrh 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Úkoly správní rady

1. Správní rada jmenuje po poradě 
s radou regulačních orgánů ředitele 
v souladu s čl. 13 odst. 2. 
2. Správní rada jmenuje členy rady 
regulačních orgánů v souladu s čl. 11 
odst. 1.
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3. Správní rada jmenuje členy odvolacího 
senátu v souladu s čl. 15 odst. 1.
4. Před 30. zářím každého roku a po 
konzultaci s Komisí a po schválení radou 
regulačních orgánů v souladu s čl. 12 
odst. 3 přijme správní rada pracovní 
program agentury pro nadcházející rok 
a předloží jej Evropskému parlamentu, 
Radě a Komisi. Pracovní program se 
přijme, aniž je tím dotčen roční rozpočtový 
proces.
5. Správní rada vykonává v souladu 
s články 18 až 21 své rozpočtové 
pravomoci.
6. Správní rada rozhodne po obdržení 
souhlasu Komise, zda přijme jakákoli 
dědictví, dary nebo příspěvky z jiných 
zdrojů Společenství.
7. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem.
8. Správní rada v případě potřeby 
v souladu s čl. 25 odst. 2 vypracuje 
personální politiku agentury.
9. Správní rada v souladu s  článkem 27 
přijme zvláštní opatření týkající se práva 
na přístup k dokumentům agentury.
10. Správní rada přijme výroční zprávu 
o činnosti agentury uvedenou v čl. 14 
odst. 8 a nejpozději do 15. června ji 
předloží Evropskému parlamentu, Radě, 
Komisi, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Účetnímu dvoru. 
Tato zpráva obsahuje nezávislou část 
schválenou radou regulačních orgánů 
týkající se regulačních činností agentury 
během příslušného roku.
11. Správní rada přijme svůj jednací řád.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 88
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada jmenuje po poradě s radou 
regulačních orgánů ředitele v souladu 
s čl. 13 odst. 2.

1. Správní rada jmenuje po dohodě s radou 
regulačních orgánů ředitele v souladu 
s čl. 13 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Lepší vymezení kompetencí. 

Pozměňovací návrh 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada regulačních orgánů Síť regulačních orgánů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů se skládá 
z jednoho zástupce regulačních orgánů pro 
každý členský stát, jak je uvedeno v článku 
22a směrnice 2003/54/ES a v článku 24a 
směrnice 2003/55/ES, a z jednoho zástupce 

1. Síť regulačních orgánů se skládá 
z jednoho zástupce regulačních orgánů pro 
každý členský stát, jak je uvedeno v článku 
22a směrnice 2003/54/ES a v článku 24a 
směrnice 2003/55/ES, a z jednoho zástupce 
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Komise bez hlasovacího práva. 
Vnitrostátní regulační orgány jmenují 
jednoho náhradníka za každý členský stát. 

Komise bez hlasovacího práva. Tito 
zástupci tvoří správní radu sítě.
Vnitrostátní regulační orgány jmenují 
jednoho náhradníka za každý členský stát. 
Náhradníci se účastní schůzí pouze 
náhradou za skutečného zástupce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů se skládá 
z jednoho zástupce regulačních orgánů pro 
každý členský stát, jak je uvedeno v článku 
22a směrnice 2003/54/ES a v článku 24a 
směrnice 2003/55/ES, a z jednoho zástupce 
Komise bez hlasovacího práva. 
Vnitrostátní regulační orgány jmenují 
jednoho náhradníka za každý členský stát.

1. Rada regulačních orgánů se skládá 
z jednoho zástupce regulačních orgánů pro 
každý členský stát, jak je uvedeno v článku 
22a směrnice 2003/54/ES a v článku 24a 
směrnice 2003/55/ES, a z jednoho zástupce 
Komise, jednoho zástupce Rady a jednoho 
zástupce Evropského parlamentu bez 
hlasovacího práva. Vnitrostátní regulační 
orgány jmenují jednoho náhradníka za 
každý členský stát.

Or. ro

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit poradní úlohu agentury ve vztahu 
k zákonodárným orgánům EU. Povinnost informovat má však pouze vůči výkonnému orgánu 
(Komisi).
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Pozměňovací návrh 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada regulačních orgánů ze svých členů 
zvolí svého předsedu a místopředsedu. 
Místopředseda nahradí předsedu, pokud 
tento nemůže plnit své povinnosti. Funkční 
období předsedy a místopředsedy je dva a 
půl roku a lze ho prodloužit. V každém 
případě však funkční období předsedy a 
místopředsedy skončí v okamžiku 
ukončení jejich členství v radě regulačních 
orgánů.

2. Síť regulačních orgánů ze svých členů 
zvolí svého předsedu a místopředsedu. 
Místopředseda nahradí předsedu, pokud 
tento nemůže plnit své povinnosti. Funkční 
období předsedy a místopředsedy je dva a 
půl roku a lze ho prodloužit. V každém 
případě však funkční období předsedy a 
místopředsedy skončí v okamžiku 
ukončení jejich členství v síti regulačních
orgánů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rada regulačních orgánů rozhoduje na 
základě dvoutřetinové většiny svých členů.
Každý člen nebo náhradník má jeden 
hlas.

3. Rada regulačních orgánů rozhoduje na 
základě dvoutřetinové většiny. Váha hlasů 
je stejná jako váha hlasů v radě.

Or. de

Odůvodnění

Zajištění lepšího přistoupení k agentuře. 
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Pozměňovací návrh 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rada regulačních orgánů rozhoduje na 
základě dvoutřetinové většiny svých členů. 
Každý člen nebo náhradník má jeden hlas.

3. Síť regulačních orgánů rozhoduje na 
základě dvoutřetinové většiny svých členů. 
Každý člen nebo náhradník má jeden hlas.

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rada regulačních orgánů přijme svůj 
jednací řád. 

4. Síť regulačních orgánů přijme svůj 
jednací řád. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rada regulačních orgánů jedná při 
plnění regulačních úkolů, které pro ni 
vyplývají z tohoto nařízení, nezávisle 
a nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 
žádné vlády členského státu ani od jakékoli 
strany hájící veřejný nebo soukromý 
zájem.

5. Síť regulačních orgánů jedná při plnění 
regulačních úkolů, které pro ni vyplývají 
z tohoto nařízení, nezávisle a nevyžaduje 
ani nepřijímá pokyny od žádné vlády 
členského státu ani od jakékoli strany 
hájící veřejný nebo soukromý zájem.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Služby sekretariátu pro radu
regulačních orgánů zajistí agentura.

6. Síť regulačních orgánů jmenuje ředitele, 
zřizuje sekretariát, vypracovává rozpočet 
a rozhoduje o svém sídle.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Úkoly rady regulačních orgánů

1. Před přijetím stanovisek, doporučení a 
rozhodnutí uvedených v článcích 5, 6, 7 a 
8, poskytne rada regulačních orgánů své 
stanovisko řediteli. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých
pravomocí poskytne pokyny řediteli při 
plnění jeho úkolů.
2. Rada regulačních orgánů předloží v 
souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 své 
stanovisko ke kandidátovi na funkci 
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.
3. Rada regulačních orgánů v souladu s 
čl. 10 odst. 4 a čl. 14 odst. 6 a v souladu s 
návrhem rozpočtu sestaveným podle čl. 20 
odst. 1 schvaluje pracovní program 
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agentury na nadcházející rok a předloží 
tento návrh nejpozději do 1. září správní 
radě ke schválení.
4. Rada regulačních orgánů schválí 
nezávislou část výroční zprávy týkající se 
regulačních činností, jak je uvedeno 
v čl. 10 odst. 10 a v čl. 14 odst. 8. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím stanovisek, doporučení a 
rozhodnutí uvedených v článcích 5, 6, 7 a 
8, poskytne rada regulačních orgánů své 
stanovisko řediteli. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytne pokyny řediteli při 
plnění jeho úkolů.

1. Před přijetím stanovisek, doporučení 
a rozhodnutí uvedených v článcích 5, 6, 7 
a 8, dává rada regulačních orgánů souhlas
řediteli. Kromě toho rada regulačních 
orgánů v rámci svých pravomocí poskytne 
pokyny řediteli při plnění jeho úkolů.
Ředitel by měl plnit svůj úkol v souladu 
s rozhodnutími rady regulačních orgánů, 
která je jediným rozhodovacím orgánem 
v agentuře, pokud jde o nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Předmětem tohoto pozměňovacího návrhu je vymezení pravomocí.
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Pozměňovací návrh 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Ředitel

1. Agenturu řídí ředitel, který při výkonu 
svých funkcí jedná nezávisle. Aniž jsou 
dotčeny příslušné pravomoci Komise, 
správní rady a rady regulačních orgánů, 
ředitel nevyžaduje ani nepřijímá pokyny 
od jakékoli vlády nebo jakéhokoli orgánu.
2. Ředitel je jmenován správní radou na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností z 
nejméně dvou kandidátů navržených 
Komisí po předchozí výzvě k vyjádření 
zájmu. Před jmenováním může být 
kandidát vybraný správní radou vyzván, 
aby učinil prohlášení před příslušným 
výborem Evropského parlamentu a 
zodpověděl otázky jeho poslanců. 
3. Funkční období ředitele je pětileté. 
V průběhu devíti měsíců předcházejících 
konci tohoto období provede Komise 
vyhodnocení. Při něm Komise posuzuje 
především:
(a) výkon ředitele;
(b) úkoly a potřeby agentury pro 
nadcházející roky.
4. Správní rada jednající na návrh Komise 
může s ohledem na hodnotící zprávu a 
pouze v případech odůvodněných úkoly a 
potřebami agentury jednou prodloužit 
funkční období ředitele, a to nanejvýše 
o další tři roky. 
5. Správní rada informuje Evropský 
parlament o svém záměru prodloužit 
funkční období ředitele. Do jednoho 
měsíce před prodloužením svého 
funkčního období může být ředitel vyzván, 
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aby učinil prohlášení před příslušným 
výborem Evropského parlamentu 
a zodpověděl dotazy poslanců. 
6. Pokud nebude funkční období 
prodlouženo, setrvá ředitel ve své funkci 
až do jmenování svého nástupce.
7. Ředitel může být sesazen z funkce 
pouze rozhodnutím správní rady po 
poradě s radou regulačních orgánů. 
Správní rada toto rozhodnutí schválí na 
základě tříčtvrtinové většiny svých členů. 
8. Evropský parlament nebo Rada může 
ředitele vyzvat k předložení zprávy 
o plnění jeho úkolů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agenturu řídí ředitel, který při výkonu 
svých funkcí jedná nezávisle. Aniž jsou 
dotčeny příslušné pravomoci Komise, 
správní rady a rady regulačních orgánů, 
ředitel nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 
jakékoli vlády nebo jakéhokoli orgánu.

1. Agenturu řídí ředitel, který při výkonu 
svých funkcí jedná nezávisle a v souladu 
s rozhodnutími rady regulačních orgánů. 
Aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci 
Komise, správní rady a rady regulačních 
orgánů, ředitel nevyžaduje ani nepřijímá 
pokyny či doporučení od jakékoli vlády 
nebo jakéhokoli veřejného či soukromého 
orgánu.

Or. es
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Pozměňovací návrh 102
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ředitel je jmenován správní radou na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností 
z nejméně dvou kandidátů navržených
Komisí po předchozí výzvě k vyjádření 
zájmu. Před jmenováním může být 
kandidát vybraný správní radou vyzván, 
aby učinil prohlášení před příslušným 
výborem Evropského parlamentu 
a zodpověděl otázky jeho poslanců.

2. Ředitel je jmenován správní radou na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností 
z nejméně dvou kandidátů vybraných 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu pro své schopnosti nejméně ze 
tří navržených kandidátů Komisí po 
předchozí výzvě k vyjádření zájmu. Za 
tímto účelem jsou navrhovaní kandidáti 
vyzváni, aby učinili prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděli otázky jeho 
poslanců.

Or. es

Pozměňovací návrh 103
Daniel Dăianu

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ředitel je jmenován správní radou na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností z 
nejméně dvou kandidátů navržených 
Komisí po předchozí výzvě k vyjádření 
zájmu. Před jmenováním může být 
kandidát vybraný správní radou vyzván, 
aby učinil prohlášení před příslušným 
výborem Evropského parlamentu 
a zodpověděl otázky jeho poslanců.

2. Ředitel je jmenován radou regulačních 
orgánů na základě zásluh, dovedností 
a zkušeností z nejméně dvou kandidátů 
navržených Komisí po předchozí výzvě 
k vyjádření zájmu. Před jmenováním může 
být kandidát vybraný radou regulačních 
orgánů vyzván, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky jeho 
poslanců. Evropský parlament se může 
postavit proti nominaci, pokud nejsou 
odpovědi v souladu s hlavními cíli 
Evropské unie.
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Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměněným odstavcem.

Pozměňovací návrh 104
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ředitel je jmenován správní radou na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností z 
nejméně dvou kandidátů navržených 
Komisí po předchozí výzvě k vyjádření 
zájmu. Před jmenováním může být
kandidát vybraný správní radou vyzván, 
aby učinil prohlášení před příslušným 
výborem Evropského parlamentu 
a zodpověděl otázky jeho poslanců.

2. Ředitel je jmenován správní radou na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností 
z nejméně pěti kandidátů navržených 
Komisí po předchozí výzvě k vyjádření 
zájmu. Před jmenováním kandidát vybraný 
správní radou učiní prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpoví otázky jeho 
poslanců. Evropský parlament má právo 
veta. 

Or. de

Odůvodnění

Posílení úlohy Evropského parlamentu a nezávislosti agentury.

Pozměňovací návrh 105
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
může s ohledem na hodnotící zprávu a 
pouze v případech odůvodněných úkoly a 

vypouští se
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potřebami agentury jednou prodloužit 
funkční období ředitele, a to nanejvýše 
o další tři roky. 

Or. de

Odůvodnění

Posílení nezávislosti agentury.

Pozměňovací návrh 106
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Správní rada informuje Evropský 
parlament o svém záměru prodloužit 
funkční období ředitele. Do jednoho 
měsíce před prodloužením svého 
funkčního období může být ředitel vyzván, 
aby učinil prohlášení před příslušným 
výborem Evropského parlamentu 
a zodpověděl dotazy poslanců. 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Posílení nezávislosti agentury.

Pozměňovací návrh 107
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud nebude funkční období 6. Ředitel setrvá ve své funkci až do 
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prodlouženo, setrvá ředitel ve své funkci 
až do jmenování svého nástupce.

jmenování svého nástupce.

Or. de

Odůvodnění

Zajištění lepšího přistoupení k agentuře. 

Pozměňovací návrh 108
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Ředitel může být sesazen z funkce pouze 
rozhodnutím správní rady po poradě 
s radou regulačních orgánů. Správní rada 
toto rozhodnutí schválí na základě 
tříčtvrtinové většiny svých členů.

7. Ředitel může být sesazen z funkce pouze 
rozhodnutím správní rady po poradě 
s radou regulačních orgánů. Správní rada 
toto rozhodnutí schválí na základě 
tříčtvrtinové většiny hlasů.

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení se předchozímu pozměňovacímu návrhu. 

Pozměňovací návrh 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 vypouští se
Úkoly ředitele

1. Ředitel zodpovídá za zastupování 
agentury a za její vedení.
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2. Ředitel připravuje práci správní rady. 
Bez hlasovacího práva se účastní práce 
správní rady.
3. Ředitel přijímá stanoviska, doporučení 
a rozhodnutí uvedená v článcích 5, 6, 7 a 
8 se souhlasem rady regulačních orgánů. 
4. Ředitel zodpovídá za provádění ročního 
pracovního programu agentury pod 
vedením rady regulačních orgánů a pod 
administrativní kontrolou správní rady.
5. Ředitel podnikne potřebné kroky, 
zejména přijetí vnitřních správních 
pokynů a zveřejňování oznámení, aby 
zajistil fungování agentury v souladu 
s tímto nařízením.
6. Ředitel každý rok vypracuje návrh 
pracovního programu agentury na 
následující rok a předloží tento návrh do 
30. června daného roku radě regulačních 
orgánů a Komisi.
7. Ředitel v souladu s článkem 20 provede 
odhad příjmů a výdajů agentury a v 
souladu s článkem 21 provádí rozpočet 
agentury.
8. Ředitel každý rok vypracuje návrh 
výroční zprávy, která bude obsahovat část 
týkající se regulačních činností agentury 
a část týkající se finančních a správních 
záležitostí.
9. Pokud jde o zaměstnance agentury, 
vykonává ředitel pravomoci stanovené v 
čl. 25 odst. 3.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 110
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ředitel přijímá stanoviska, doporučení a 
rozhodnutí uvedená v článcích 5, 6, 7 a 8 
se souhlasem rady regulačních orgánů. 

3. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Vymezení kompetencí.

Pozměňovací návrh 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odvolací senát se skládá ze šesti členů 
a šesti náhradníků vybraných ze 
současných nebo bývalých vedoucích 
pracovníků vnitrostátních regulačních 
orgánů, orgánů pro hospodářskou soutěž 
nebo jiných vnitrostátních institucí či 
institucí Společenství, kteří mají 
odpovídající zkušenosti v odvětví
energetiky. Odvolací senát jmenuje svého 
předsedu. Rozhodnutí odvolacího senátu 
jsou přijímána na základě kvalifikované 
většiny nejméně čtyř z šesti jeho členů. 
Odvolací senát se svolává podle potřeby.

1. Odvolací senát se skládá ze šesti členů 
a šesti náhradníků vybraných ze 
současných nebo bývalých vedoucích 
pracovníků vnitrostátních regulačních 
orgánů, orgánů pro hospodářskou soutěž 
nebo jiných vnitrostátních institucí či 
institucí Společenství, kteří mají 
odpovídající zkušenosti v odvětví 
energetiky, jmenovaných podle kritérií 
odborných schopností a pocházejících 
z dvanácti různých členských států. 
Odvolací senát jmenuje svého předsedu. 
Rozhodnutí odvolacího senátu jsou 
přijímána na základě kvalifikované většiny 
nejméně čtyř z šesti jeho členů. Odvolací
senát se svolává podle potřeby.

Or. ro
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Odůvodnění

Základními prvky jsou různost, zkušenosti a schopnosti členů agentury. 

Pozměňovací návrh 112
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členy odvolacího senátu jmenuje po 
výzvě k vyjádření zájmu správní rada na 
návrh Komise a po poradě s radou 
regulačních orgánů.

2. Členy odvolacího senátu jmenuje po 
výzvě k vyjádření zájmu správní rada na 
společný návrh Rady a Komise a po poradě 
s radou regulačních orgánů.

Or. de

Odůvodnění

Posílení nezávislosti agentury.

Pozměňovací návrh 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členy odvolacího senátu jmenuje po 
výzvě k vyjádření zájmu správní rada na 
návrh Komise a po poradě s radou
regulačních orgánů. 

2. Členy odvolacího senátu jmenuje po 
výzvě k vyjádření zájmu Evropský 
parlament na návrh Komise a po poradě se 
sítí regulačních orgánů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Funkční období členů rady regulačních 
orgánů je pětileté. Toto období lze 
prodloužit. Členové odvolacího senátu jsou 
ve svém rozhodování nezávislí; nejsou 
vázáni žádnými pokyny. Členové 
odvolacího senátu nesmějí v agentuře, 
v její správní radě ani v její radě 
regulačních orgánů vykonávat žádné jiné 
povinnosti. Členové odvolacího senátu 
nesmí být během svého funkčního období 
odvoláni, s výjimkou případu, kdy se 
dopustili vážného porušení úředních 
povinností, a správní rada po konzultaci 
s radou regulačních orgánů vydala 
rozhodnutí v tomto smyslu.

3. Funkční období členů rady regulačních 
orgánů je pětileté. Toto období lze 
prodloužit. Členové odvolacího senátu jsou 
ve svém rozhodování nezávislí; nejsou 
vázáni žádnými pokyny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Funkční období členů rady regulačních 
orgánů je pětileté. Toto období lze 
prodloužit. Členové odvolacího senátu jsou 
ve svém rozhodování nezávislí; nejsou 
vázáni žádnými pokyny. Členové 
odvolacího senátu nesmějí v agentuře, 
v její správní radě ani v její radě 
regulačních orgánů vykonávat žádné jiné 
povinnosti. Členové odvolacího senátu 
nesmí být během svého funkčního období 
odvoláni, s výjimkou případu, kdy se 

3. Funkční období členů rady regulačních 
orgánů je šestileté. Členové odvolacího 
senátu jsou ve svém rozhodování nezávislí; 
nejsou vázáni žádnými pokyny. Členové 
odvolacího senátu nesmějí v agentuře, 
v její správní radě ani v její radě 
regulačních orgánů vykonávat žádné jiné 
povinnosti. Členové odvolacího senátu 
nesmí být během svého funkčního období 
odvoláni, s výjimkou případu, kdy se 
dopustili vážného porušení úředních 
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dopustili vážného porušení úředních 
povinností, a správní rada po konzultaci 
s radou regulačních orgánů vydala 
rozhodnutí v tomto smyslu.

povinností, a správní rada po konzultaci 
s radou regulačních orgánů vydala 
rozhodnutí v tomto smyslu.

Or. de

Odůvodnění

Posílení nezávislosti agentury.

Pozměňovací návrh 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud agentura nepřijme rozhodnutí, 
lze u Soudu prvního stupně nebo 
u Soudního dvora podat žalobu pro 
nečinnost v souladu s článkem 232 
Smlouvy.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura přijme nezbytná opatření 
zajišťující soulad s rozsudkem Soudu 
prvního stupně nebo Soudního dvora.

3. Síť přijme nezbytná opatření zajišťující 
soulad s rozsudkem Soudu prvního stupně 
nebo Soudního dvora.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ředitel nejpozději k 15. únoru každého 
roku vypracuje předběžný návrh rozpočtu 
pokrývající provozní výdaje a program 
práce předpokládané pro nadcházející 
rozpočtový rok a tento předběžný návrh 
předloží správní radě spolu s prozatímním 
seznamem prozatímních pracovních míst. 
Správní rada každý rok na základě návrhu 
vypracovaného ředitelem provede odhad 
příjmů a výdajů agentury pro následující 
rozpočtový rok. Správní rada tento odhad 
společně s návrhem plánu zřízení předloží 
nejpozději k 31. březnu Komisi. Před 
přijetím odhadu je návrh vypracovaný 
ředitelem předložen radě regulačních 
orgánů, která může k tomuto návrhu 
vydat stanovisko.

1. Ředitel nejpozději k 15. únoru každého 
roku vypracuje předběžný návrh rozpočtu 
pokrývající provozní výdaje a program 
práce předpokládané pro nadcházející 
rozpočtový rok a tento předběžný návrh 
předloží správní radě sítě spolu 
s prozatímním seznamem prozatímních 
pracovních míst. Správní rada každý rok na 
základě návrhu vypracovaného ředitelem 
provede odhad příjmů a výdajů agentury 
pro následující rozpočtový rok. Správní 
rada tento odhad společně s návrhem plánu 
zřízení předloží nejpozději k 31. březnu 
Komisi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozpočtový orgán přijme plán 
pracovních míst agentury.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 vypouští se
Zaměstnanci

1. Na zaměstnance agentury se vztahuje 
služební řád úředníků Evropských 
společenství, pracovní řád ostatních 
zaměstnanců Evropských společenství 
a pravidla společně přijatá institucemi 
Evropských společenství pro uplatňování 
těchto řádů.
2. Správní rada v dohodě s Komisí přijme 
potřebná prováděcí opatření v souladu 
s ustanoveními článku 110 služebního 
řádu úředníků Evropských společenství.
3. Agentura vůči vlastním zaměstnancům 
vykonává pravomoci dané jmenujícímu 
orgánu služebním řádem úředníků 
Evropských společenství a orgánu 
oprávněnému uzavírat dohody 
o podmínkách zaměstnání ostatních 
pracovníků Evropských společenství.
4. Správní rada může přijmout ustanovení 
umožňující zaměstnávat v agentuře 
dočasně přidělené odborníky z členských 
zemí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Osobní finanční odpovědnost 
a disciplinární odpovědnost zaměstnanců 
agentury vůči agentuře se řídí příslušnými 
ustanoveními týkajícími se zaměstnanců 
agentury.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se
Účast třetích zemí

Agentura je otevřená účasti třetích zemí, 
které nejsou členy Evropské unie a které 
za tímto účelem uzavřely dohody se 
Společenstvím. Na základě příslušných 
ustanovení těchto dohod jsou 
vypracována opatření uvádějící zejména 
povahu, rozsah a procedurální aspekty 
zapojení těchto zemí do práce agentury, 
včetně ustanovení týkajících se finančních 
příspěvků a zaměstnanců.

Or. de

Odůvodnění

Omezení kompetencí vnitřního trhu EU.
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Pozměňovací návrh 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Vyhodnocení

1. Komise provádí vyhodnocení činností 
agentury. Toto hodnocení zahrnuje 
výsledky dosažené agenturou a její 
pracovní metody, ve vztahu k jejímu 
účelu, mandátu a úkolům definovaným 
v tomto nařízení a v jejích ročních 
pracovních programech. 
2. První hodnotící zprávu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě 
nejpozději čtyři roky poté, co se první 
ředitel ujal svých povinností. Komise poté 
hodnotící zprávu předkládá nejméně 
každých pět let.

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. První hodnotící zprávu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě nejpozději
čtyři roky poté, co se první ředitel ujal 
svých povinností. Komise poté hodnotící 
zprávu předkládá nejméně každých pět let.

2. První hodnotící zprávu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě nejpozději 
dva roky poté, co se první ředitel ujal 
svých povinností. Komise poté hodnotící 
zprávu předkládá nejméně každé tři roky.

Or. de
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Odůvodnění

Rychlejší vyhodnocení práce agentury.

Pozměňovací návrh 125
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Po první zprávě s vyhodnocením 
činností a výsledků agentury Evropský 
parlament a Rada rozhodnou na základě 
návrhu Komise buď prodloužit mandát 
agentury nebo ji nahradit vhodnější 
strukturou.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise vytvořit agenturu kontrolovanou Komisí s pravomocemi především 
konzultativního charakteru nemusí být nejvhodnější strukturou pro vytváření jednotného 
evropského trhu elektřiny a plynu. Proto by Komise měla přezkoumat získané výsledky 
a v případě nutnosti navrhnout strukturu novou.

Pozměňovací návrh 126
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Revize
Rada regulačních orgánů může při 
vyhodnocení agentury předložit návrhy na 
její revizi. První návrh na revizi 
přezkoumá zejména její zrušení 
a nahrazení jiným nezávislým 
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mechanismem.

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 31 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vstup v platnost a přechodná opatření Vstup v platnost, přechodná ustanovení 
a zrušení

Or. de

Odůvodnění

Byla stanovena lhůta pro zajištění, že bude zohledněn vývoj vnitřního energetického trhu.

Pozměňovací návrh 128
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Ode dne 1. ledna 2015 se nařízení 
zrušuje.

Or. de

Odůvodnění

Byla stanovena lhůta pro zajištění, že bude zohledněn vývoj vnitřního energetického trhu.
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