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Pozměňovací návrh 36
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Kroky podniknuté skupinou ERGEG 
od jejího zřízení přispívají k pokroku na 
vnitřním trhu s elektřinou a zemním 
plynem. Nicméně se v tomto odvětví 
všeobecně uznává (a skupina ERGEG tuto 
skutečnost sama navrhla), že by v rámci 
Společenství měla být zavedena 
dobrovolná spolupráce mezi vnitrostátními 
regulačními orgány s jasnými 
kompetencemi a s pravomocí přijímat 
v řadě specifických případů individuální 
regulační rozhodnutí.

(Netýká se anglického znění.)

Or. lt

Odůvodnění

(Netýká se anglického znění.)

Pozměňovací návrh 37
Robert Goebbels

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 

(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 Síť pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (dále jen „síť“).
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„agentura“).
(Tato změna se použije v celém textu. Její 
přijetí bude všude vyžadovat úpravu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Robert Goebbels

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 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

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, 

(6) Agentura, jako delegace vnitrostátních 
regulačních orgánů, by měla na evropské 
a regionální úrovni 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 těchto úrovních. Z tohoto důvodu je 
nutné zajistit nezávislost agentury, její 
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průhlednost a efektivitu. technickou a regulační kapacitu, 
průhlednost a efektivitu.

Or. en

Odůvodnění

Na agenturu je třeba nahlížet jako na delegaci vnitrostátních regulačních orgánů a nikoli 
jako na delegaci pravomocí Komise. Aby navíc nevzniklo regulační území nikoho, jakmile 
budou vnitrostátní trhy integrovány do regionálních trhů, musí být agentura pověřena 
koordinací příslušných vnitrostátních orgánů, pokud jde o vedení regionálních trhů, stanovení 
pravidel a sledování regionálních trhů.

Pozměňovací návrh 40
Robert Goebbels

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 vnitrostátních
přenosových a přepravních soustav 
v odvětví elektřiny a plynu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 41
Robert Goebbels

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.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Nikolaos Vakalis

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 

(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 
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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.

propojující alespoň dva členské státy a
výjimky z pravidel vnitřního trhu pro nová 
elektrická propojovací vedení.

Or. en

Odůvodnění

Každým požadavkem na výjimku pro novou plynárenskou infrastrukturu se musí nejdříve 
zabývat regulační orgány dotčených členských států s cílem usnadnit a omezit budování 
významnější nové infrastruktury a poté bude výjimka předložena ke schválení Komisi, která je 
nejlepší zárukou evropských zájmů vzhledem ke své základní úloze strážce Smluv.

Pozměňovací návrh 43
Robert Goebbels

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
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Pozměňovací návrh 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 přehled 
o vnitrostátních regulačních orgánech, 
měla by mít roli, pokud jde o otázky tržní 
regulace.

Or. en

Odůvodnění

Agentura musí být hlavním aktérem při vypracování a přijímání tržních kodexů.

Pozměňovací návrh 45
Robert Goebbels

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
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Pozměňovací návrh 46
Patrizia Toia

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 nezávazná stanoviska, 
která by regulačním orgánům a účastníkům 
trhu napomáhala ve sdílení osvědčených 
postupů. Pokud vnitrostátní orgán 
stanovisko agentury nedodrží, dotčený 
vnitrostátní regulační orgán musí veřejně 
poskytnout dostačující odůvodnění. 
Považuje-li to agentura za nezbytné, může 
formulovat nové, závazné stanovisko, 
s příslušným odůvodněním.

Or. it

Odůvodnění

Agentura by měla mít pravomoc vydávat nezávazná stanoviska, která by vnitrostáním 
orgánům a účastníkům trhu napomáhala ve sdílení osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 47
Robert Goebbels

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 48
Eugenijus Maldeikis

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.

(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 musí 
být zajištěna jejich nezávislost.

Or. lt

Odůvodnění

Nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů musí být ve vytváření a následném provádění 
ustanovení třetího energetického balíčku nejen zohledněna, ale rovněž zajištěna.

Pozměňovací návrh 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit úlohu a pravomoc správní rady. Tento bod odůvodnění je tudíž v této 
fázi procesu předčasný a musí být vypuštěn.
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Pozměňovací návrh 50
Robert Goebbels

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 51
Robert Goebbels

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
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Pozměňovací návrh 52
Robert Goebbels

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

Pozměňovací návrh 53
Eugenijus Maldeikis

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) Vzhledem k tomu, že má agentura 
rozhodovací pravomoci, zúčastněné strany 
by 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.

Or. lt

Odůvodnění

Tento dokument stanoví, že agentura bude přijímat rozhodnutí obecného rámce a obecné 
úrovně. Technická chyba překladu do litevštiny.



AM\716143CS.doc 13/90 PE404.596v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 54
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do čtyř let 
od skutečného zahájení činnosti agentury 
a poté každých pět let zprávu o plnění 
konkrétních úkolů a o výsledcích, kterých 
agentura dosáhla, doplněnou příslušnými 
návrhy na zlepšení jejího fungování.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřízení Zřízení sítě energetických regulačních 
orgánů

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“). Síť
zřizuje Komise poté, co obdrží souhlas 
Evropského parlamentu a Rady.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 56
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 – kde se zapojí 
alespoň dva členské státy – 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

Změna jasně stanoví, že agentura by měla konat tam, kde může dojít k nedostatečné regulaci 
v důsledku přeshraniční činnosti.

Pozměňovací návrh 57
Robert Goebbels

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.
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.
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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 58
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 nabýt žádný majetek.

Pozměňovací návrh 59
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
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Odůvodnění

Postupim, v „zemi“ Braniborsko, je se svým významným odvětvím energetiky pro agenturu 
nejvhodnějším místem z řady hledisek, včetně dopravního spojení pro členy agentury.

Pozměňovací návrh 60
Dragoş Florin David

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 Bukurešti 
v Rumunsku. Dokud nebudou připraveny 
její prostory, bude dočasně působit 
v prostorách Společenství.

Or. ro

Odůvodnění

Obecně by sídla evropských agentur a institucí EU měla být rovnoměrně rozdělena mezi 
členské státy. Bukurešť je hlavním městem Rumunska a jedná se o značně rozvinuté město 
s infrastrukturou na úrovni evropského standardu a dvěma mezinárodními letišti. Doba letu 
z hlavních měst v Evropě trvá nejdéle čtyři hodiny (z Bruselu jsou to dvě hodiny a čtyřicet pět 
minut). Rumunský prezident a vláda myšlenku umístění agentury v Bukurešti podporují.

Pozměňovací návrh 61
Robert Goebbels

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 
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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

Pozměňovací návrh 62
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) stálá skupina účastníků trhu, která 
vykonává své povinnosti stanovené 
v článku 14a;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 14a (novému).

Pozměňovací návrh 63
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) stálá skupina spotřebitelů, která 
vykonává své povinnosti stanovené 
v článku 14b;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 14b (novému).
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Pozměňovací návrh 64
Giles Chichester

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může Agentura:

a) vydávat stanoviska určená 
provozovatelům přenosových nebo 
přepravních soustav;

a) vydává stanoviska určená 
provozovatelům přenosových nebo 
přepravních soustav;

b) vydávat stanoviska určená regulačním 
orgánům;

b) vydává stanoviska určená regulačním 
orgánům;

c) vydávat stanoviska a doporučení určená 
Komisi;

c) vydává stanoviska a doporučení určená 
Komisi;

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

Agentura by měla být schopna přijímat závazná rozhodnutí, také pokud jde o její úkoly 
týkající se spolupráce provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav, za účelem 
zabránění samoregulaci.

Pozměňovací návrh 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může: Agentura
a) vydávat stanoviska určená 
provozovatelům přenosových nebo 
přepravních soustav;

a) vydává stanoviska určená 
provozovatelům přenosových nebo 
přepravních soustav;

b) vydávat stanoviska určená regulačním 
orgánům;

b) vydává stanoviska určená regulačním 
orgánům;
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c) vydávat stanoviska a doporučení určená 
Komisi;

c) vydává stanoviska a doporučení určená 
Komisi;

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

Agentura by měla být schopna přijímat závazná rozhodnutí, také pokud jde o její úkoly 
týkající se spolupráce provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav, za účelem 
zabránění samoregulaci.

Pozměňovací návrh 66
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vydávat stanoviska určená 
provozovatelům přenosových nebo 
přepravních soustav;

(Netýká se anglického znění.)

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se anglického znění.)

Pozměňovací návrh 67
Paul Rübig

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.
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Or. de

Odůvodnění

Agentura by rovněž měla mít pravomoc přijímat závazná rozhodnutí týkající se spolupráce 
mezi provozovateli přenosových nebo přepravních soustav, aby se zamezilo samoregulaci ze 
strany provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav.

Pozměňovací návrh 68
Hannes Swoboda

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.

Or. de

Odůvodnění

Agentura by rovněž měla mít pravomoc přijímat závazná rozhodnutí týkající se spolupráce 
mezi provozovateli přenosových nebo přepravních soustav, aby se zamezilo samoregulaci ze 
strany provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav.

Pozměňovací návrh 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) koordinovat příslušné vnitrostátní 
regulační orgány příslušné pro regionální 
trhy s elektřinou a zemním plynem.

Or. en
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Odůvodnění

Aby nevzniklo regulační území nikoho, jakmile budou vnitrostátní trhy integrovány do 
regionálních trhů, musí být agentura pověřena koordinací příslušných vnitrostátních orgánů, 
pokud jde o vedení regionálních trhů, stanovení pravidel a sledování regionálních trhů.

Pozměňovací návrh 70
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) poskytovat stanoviska týkající se 
technických kodexů navržených 
asociací provozovatelů přenosových a 
přepravních soustav.

Or. ro

Odůvodnění

Bude nezbytné, aby agentura ověřovala technické kodexy vypracované asociací provozovatelů 
přenosových a přepravních soustav, těmto kodexům porozuměla a přijala je. Rovněž bude 
muset sledovat dodržování těchto technických kodexů, jakmile budou přijaty.

Pozměňovací návrh 71
Eugenijus Maldeikis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) mít právo přezkoumat rozhodnutí 
o certifikaci přijatá vnitrostátními 
regulačními orgány;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 72
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) spolu s Komisí podporovat 
meziregionální spolupráci mezi trhy 
s elektřinou a být odpovědná za jejich 
integraci do jednotného evropského trhu 
s elektřinou;

Or. lt

Pozměňovací návrh 73
Eugenijus Maldeikis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) schvalovat nezávislé provozovatele 
soustavy jmenované členskými státy podle 
čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/54/ES (ve 
znění KOM(2007)0528).

Or. lt

Pozměňovací návrh 74
Robert Goebbels

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.



AM\716143CS.doc 23/90 PE404.596v01-00
Externí překlad

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

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

Posiluje spolupráci mezi agenturou a Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh 76
Giles Chichester

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Konzultace

Agentura provádí otevřeným a 
průhledným způsobem rozsáhlé a včasné 
konzultace s účastníky trhu, spotřebiteli a 
koncovými uživateli, zejména pokud jde 
o její úkoly vůči provozovatelům 
přenosových a přepravních soustav.

Or. en
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Odůvodnění

V současnosti provádí veřejné konzultace na úrovni EU skupina ERGEG. Proto by agentura 
měla tento úkol převzít, neboť již disponuje zavedenými pravidly a zkušenostmi v provádění 
veřejných konzultací. Agentura navíc jedná v zájmu všech účastníků trhu a provozovatelé 
přenosových nebo přepravních soustav jsou potenciálně zainteresovanou stranou.

Pozměňovací návrh 77
Edit Herczog

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Konzultace

Agentura provádí otevřeným a 
průhledným způsobem rozsáhlé a včasné 
konzultace s účastníky trhu, spotřebiteli a 
koncovými uživateli, zejména pokud jde 
o její úkoly vůči provozovatelům 
přenosových a přepravních soustav.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti provádí veřejné konzultace na úrovni EU skupina ERGEG. Proto by agentura 
měla tento úkol převzít, neboť již disponuje zavedenými pravidly a zkušenostmi v provádění 
veřejných konzultací. Agentura navíc jedná v zájmu všech účastníků trhu a provozovatelé 
přenosových nebo přepravních soustav jsou potenciálně zainteresovanou stranou.

Pozměňovací návrh 78
Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Konzultace
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Agentura provádí otevřeným a 
průhledným způsobem rozsáhlé a včasné 
konzultace s účastníky trhu, spotřebiteli a 
koncovými uživateli, zejména pokud jde 
o její úkoly vůči provozovatelům 
přenosových a přepravních soustav.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti provádí veřejné konzultace na úrovni EU skupina ERGEG. Proto by agentura 
měla tento úkol převzít, neboť již disponuje zavedenými pravidly a zkušenostmi v provádění 
veřejných konzultací. Agentura navíc jedná v zájmu všech účastníků trhu a provozovatelé 
přenosových nebo přepravních soustav jsou potenciálně zainteresovanou stranou.

Pozměňovací návrh 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Konzultace

Agentura provádí otevřeným a 
průhledným způsobem rozsáhlé a včasné 
konzultace s účastníky trhu, spotřebiteli a 
koncovými uživateli, zejména pokud jde 
o její úkoly vůči provozovatelům 
přenosových a přepravních soustav.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti provádí veřejné konzultace na úrovni EU skupina ERGEG. Proto by agentura 
měla tento úkol převzít, neboť již disponuje zavedenými pravidly a zkušenostmi v provádění 
veřejných konzultací.
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Pozměňovací návrh 80
Paul Rübig

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Konzultace s účastníky trhu a spotřebiteli
Při plnění úkolů agentura provádí 
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace s účastníky 
trhu a spotřebiteli, zejména pokud jde 
o její úkoly vůči provozovatelům 
přenosových a přepravních soustav.

Or. de

Odůvodnění

V současnosti provádí veřejné konzultace na úrovni EU skupina ERGEG. Agentura by měla 
tento úkol převzít, neboť již disponuje zavedenými pravidly a zkušenostmi v provádění 
veřejných konzultací. Agentura navíc jedná v zájmu všech účastníků trhu a provozovatelé 
přenosových nebo přepravních soustav mohou sami být zainteresovanou stranou.

Pozměňovací návrh 81
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Konzultace s účastníky trhu a spotřebiteli
Při plnění úkolů agentura provádí 
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace s účastníky 
trhu a spotřebiteli, zejména pokud jde 
o její povinnosti vůči provozovatelům 
přenosových a přepravních soustav.

Or. de
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Odůvodnění

V současnosti provádí veřejné konzultace na úrovni EU skupina ERGEG. Agentura by měla 
tento úkol převzít, neboť již disponuje zavedenými pravidly a zkušenostmi v provádění 
veřejných konzultací. Agentura navíc jedná v zájmu všech účastníků trhu a provozovatelé 
přenosových a přepravních soustav mohou sami být zainteresovanou stranou.

Pozměňovací návrh 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Tvorba pokynů

1. Nejpozději do šesti měsíců agentura 
vytvoří návrh pokynů týkajících se 
stanovení základních, jasných a 
objektivních zásad harmonizace trhu a 
technických pravidel.
2. Při přípravě těchto pokynů agentura 
provádí otevřeným a průhledným 
způsobem rozsáhlé konzultace a včas 
informuje příslušné zúčastněné subjekty.
3. Agentura na základě provedených 
konzultací dokončí návrh pokynů a návrh 
přijme. Zveřejní veškeré obdržené 
připomínky a objasní, jak byly zohledněny 
v konečném návrhu pokynů, případně 
odůvodní zamítnutí těchto připomínek.
4. Agentura může z vlastního podnětu či 
na žádost Evropského parlamentu nebo 
Komise zahájit tentýž postup pro 
aktualizaci pokynů.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny by měly být vytvořeny a přijaty po rozsáhlých konzultacích ze strany agentury za 
účelem stanovení hlavních zásad pro harmonizaci pravidel. Kodexy mohou být příslušně 
vypracovány jedině v návaznosti na přijetí správných pokynů. Úloha Evropského parlamentu 
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se posiluje tím, že Parlament má možnost zahájit revize těchto pokynů.

Pozměňovací návrh 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Tvorba tržních kodexů

1. Nejpozději do šesti měsíců po přijetí 
pokynů podle článku 5a agentura vytvoří 
návrh tržních kodexů, plně v souladu se 
zásadami stanovenými v pokynech.
2. Při přípravě těchto kodexů agentura 
provádí otevřeným a průhledným 
způsobem rozsáhlé konzultace a včas 
informuje příslušné zúčastněné subjekty.
3. Agentura na základě provedených 
konzultací dokončí návrh tržních kodexů 
a návrh přijme. Zveřejní veškeré obdržené 
připomínky a objasní, jak byly zohledněny 
v konečném návrhu pokynů, případně 
odůvodní zamítnutí těchto připomínek.
4. Agentura může z vlastního podnětu či 
na žádost Evropského parlamentu nebo 
Komise zahájit tentýž postup pro 
aktualizaci platných kodexů, v souladu 
s postupem uvedeným v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Tržní kodexy by měly být vytvořeny a přijaty po rozsáhlých konzultacích ze strany agentury. 
Úloha Evropského parlamentu se posiluje tím, že Parlament má možnost zahájit revize těchto 
kodexů.
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Pozměňovací návrh 84
Robert Goebbels

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 
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 
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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

Pozměňovací návrh 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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 desetiletý investiční 
plán Evropských sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu podle článku 2c nařízení 
(ES) č. 1228/2003 a článku 2c nařízení 
(ES) č. 1775/2005, zajišťující 
nediskriminaci, účinnou hospodářskou 
soutěž a účinné a bezpečné fungování 
trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Desetileté investiční plány by měly podléhat schválení agenturou. Je třeba zamezit 
samoregulaci na úrovni EU. Úkolem vnitrostátního regulačního orgánu je schvalování 
investičních plánů provozovatelů přenosových a přepravních soustav. Proto by na úrovni EU 
měla celoevropský desetiletý investiční plán schvalovat agentura. Investoři potřebují jasný a 
předvídatelný regulační rámec.

Pozměňovací návrh 86
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 pravidla 
(včetně desetiletého investičního plánu 
s překážkami pro rozvoj přeshraničních 
sítí vlivem různých schvalovacích postupů 
či praktik), aby zajistila nediskriminaci, 
účinnou hospodářskou soutěž a účinné a 
bezpečné fungování trhu.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění a doplnění ve smyslu změn týkajících se regulace trhu se zemním plynem.

Pozměňovací návrh 87
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může poskytnout stanovisko 
Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav, 

3. Agentura po konzultaci se všemi 
zúčastněnými subjekty v souladu 
s článkem 5a připraví strategické pokyny 
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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.

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 nebo tržním kodexu, 
o návrhu ročního pracovního programu a 
návrhu desetiletého investičního plánu 
v oblastech uvedených v čl. 2c odst. 3 a 5 
nařízení (ES) 1228/2003 a čl. 2c odst. 3 a 
5 nařízení (ES) 1775/2005. Těmito 
strategickými pokyny zajistí 
nediskriminaci, účinnou hospodářskou 
soutěž a účinné fungování trhu. Jakmile 
bude návrh strategických pokynů 
připraven, agentura jej předá Komisi, 
která tyto strategické pokyny může 
přijmout regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 13 odst. 2 nařízení 
(ES) 1228/2003 a čl. 14 odst. 2 nařízení 
(ES) 1775/2005.

Or. en

Odůvodnění

Na počátku regulativního postupu by Agentura pro spolupráci regulačních orgánů měla 
poskytnout oficiální poradenství Komisi v podobě strategických pokynů pro Evropskou síť 
provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav a Evropskou síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu jako základ pro přípravu technických kodexů. 
Navrhujeme, aby v návaznosti na toto oficiální poradenství byl zaveden postup schvalování ve 
výborech s cílem poskytnout „závazné“strategické pokyny, ze kterých bude vycházet budoucí 
činnost.

Pozměňovací návrh 88
Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může poskytnout stanovisko 
Evropské síti provozovatelů 

3. Agentura po konzultaci se všemi 
zúčastněnými subjekty v souladu 
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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.

s článkem 5a připraví strategické pokyny 
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 
v oblastech uvedených v čl. 2c odst. 3 a 5 
nařízení (ES) 1228/2003 a čl. 2c odst. 3 a 
5 nařízení (ES) 1775/2005. Těmito 
strategickými pokyny zajistí 
nediskriminaci, účinnou hospodářskou 
soutěž a účinné fungování trhu. Jakmile 
bude návrh strategických pokynů 
připraven, agentura jej předá Komisi, 
která tyto strategické pokyny může 
přijmout regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 13 odst. 2 nařízení 
(ES) 1228/2003 a čl. 14 odst. 2 nařízení 
(ES) 1775/2005.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah a podrobnost navrhovaných technických kodexů a zásady velkého významu týkající se 
desetiletého investičního plánu, které by měly vytvořit Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav a Evropská síť provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu podle článku 2e nařízení (ES) 1225/2003 a článku 2e nařízení (ES) 1775/2005, 
by měly být určeny ex ante.

Pozměňovací návrh 89
Paul Rübig

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 

3. Agentura po konzultaci se všemi 
zúčastněnými subjekty v souladu 
s článkem 5a připraví strategické pokyny 
pro Evropskou síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav, 
jak je stanoveno v čl. 2d odst. 2 nařízení 
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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.

(ES) č. 1228/2003, a Evropskou síť
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu v oblastech uvedených v čl. 
2c odst. 3 a 5 nařízení (ES) 1228/2003 a 
čl. 2c odst. 3 a 5 nařízení (ES) 1775/2005. 
Těmito strategickými pokyny zajistí 
nediskriminaci, účinnou hospodářskou 
soutěž a účinné fungování trhu. Jakmile 
bude návrh strategických pokynů 
připraven, agentura jej předá Komisi, 
která tyto strategické pokyny může 
přijmout regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 13 odst. 2 nařízení 
(ES) 1228/2003 a čl. 14 odst. 2 nařízení 
(ES) 1775/2005.

Or. de

Odůvodnění

Rozsah a podrobnost navrhovaných technických kodexů a obecné zásady desetiletého 
investičního plánu, které by měly vytvořit Evropská síť provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav a Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu podle 
článku 2e nařízení (ES) 1225/2003 a článku 2e nařízení (ES) 1775/2005, by měly být určeny 
ex ante v souvislosti s postupem projednávání ve výborech zahrnujícím všechny institutce.

Pozměňovací návrh 90
Angelika Niebler, 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 po konzultaci se všemi 
zúčastněnými subjekty připraví strategické 
pokyny 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, 
v oblastech uvedených v čl. 2c odst. 3 a 5 
nařízení (ES) 1228/2003 a čl. 2c odst. 3 a 
5 nařízení (ES) 1775/2005. Těmito 



AM\716143CS.doc 35/90 PE404.596v01-00
Externí překlad

CS

strategickými pokyny zajistí 
nediskriminaci, účinnou hospodářskou 
soutěž a účinné fungování trhu. Jakmile 
bude návrh strategických pokynů 
připraven, agentura jej předá Komisi, 
která tyto strategické pokyny může 
přijmout.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla mít pravomoc připravit „strategické pokyny“, a to po konzultaci se všemi 
zúčastněnými subjekty.

Pozměňovací návrh 91
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura 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 musí po konzultaci 
s vnitrostátními orgány v otázce oblastí 
jurisdikce poskytnout strategické pokyny 
k technickým kodexům Evropské síti 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav a Evropské síti 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. V souladu s těmito pokyny 
musí Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu připravit návrh 
souboru technických kodexů a předložit 
jej agentuře ke schválení.
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu musí vzájemně 
odsouhlasit a agentuře předložit návrh 
ročního pracovního programu a návrh 
desetiletého investičního plánu.

Or. it
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Odůvodnění

Vnitrostátní orgány by měly mít poradní úlohu, s ohledem na zvláštní rysy vnitrostátních 
území. Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav by navíc, jako 
technický orgán, neměla stanovovat tržní pravidla. Tržní pravidla by měla přijímat Komise, 
s přihlédnutím ke stanovisku provozovatelů, a agentura by měla přijímat technické kodexy na 
základě návrhu předloženého Evropskou sítí provozovatelů elektroenergetických přenosových 
soustav a Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu.

Pozměňovací návrh 92
Lena Ek

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 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 návrhu technického nebo tržního
kodexu, o návrhu ročního pracovního 
programu a návrhu desetiletého 
investičního plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tržní kodexy
3a. Agentura předkládá strategické 
pokyny k tržním kodexům ke schválení 
Komisi. Na základě tohoto schválení 
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agentura připraví návrh souboru tržních 
kodexů.
Následně agentura otevřeným a 
transparentním způsobem provádí 
konzultace se všemi účastníky trhu a včas 
je informuje a plně zapojuje do přípravy 
tohoto návrhu. Agentura na základě této 
konzultace definuje soubor tržních 
kodexů a předloží jej Komisi k přijetí a 
příslušnému sledování.

Or. it

Odůvodnění

Vnitrostátní orgány by měly mít poradní úlohu, s ohledem na zvláštní rysy vnitrostátních 
území. Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav by navíc, jako 
technický orgán, neměla stanovovat tržní pravidla. Tržní pravidla by měla přijímat Komise, 
s přihlédnutím ke stanovisku provozovatelů, a agentura by měla přijímat technické kodexy na 
základě návrhu předloženého Evropskou sítí provozovatelů elektroenergetických přenosových 
soustav a Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu.

Pozměňovací návrh 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Desetiletý investiční plán obsahuje 
ustanovení pro přechod na inteligentní 
sítě. Agentura a vnitrostátní regulační 
orgány poskytnou provozovatelům 
přenosových a přepravních soustav jasné 
pokyny, pokud jde o vývoj k dosažení cíle 
inteligentních sítí na straně provozovatelů 
přenosových a přepravních soustav. Za 
tím účelem bude stanoven postupný 
časový harmonogram, včetně 
směrodatného cíle, který má být splněn.

Or. en
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Odůvodnění

Technologie inteligentních sítí představuje významný pokrok, jenž musí být plně zohledněn 
v desetiletém investičním plánu.

Pozměňovací návrh 95
Edit Herczog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Desetiletý investiční plán by měl 
obsahovat ustanovení pro přechod na 
inteligentní sítě do deseti let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Agentura a 
vnitrostátní regulační agentury budou 
konzultovány, pokud jde o vývoj 
k dosažení cíle inteligentních sítí na 
straně provozovatelů přenosových a 
přepravních soustav. Za tím účelem bude 
stanoven postupný časový harmonogram, 
včetně směrodatného cíle, který má být 
splněn.

Or. en

Odůvodnění

Technologie inteligentních sítí představuje významný pokrok, jenž musí být plně zohledněn 
v desetiletém investičním plánu.

Pozměňovací návrh 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura, s ohledem na seznam 
priorit vypracovaný Komisí, vypracuje na 
žádost Komise návrh pokynů, které mají 
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být dodrženy Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu při 
přípravě kodexů a plnění dalších úkolů, 
jak to stanoví článek 2c nařízení (ES) č. 
1228/2003 a článek 2c nařízení (ES) 
1775/2005. Při přípravě výše uvedených 
pokynů bude agentura provádět rozsáhlé 
konzultace. Agentura předloží návrh 
pokynů Komisi, která jej předloží výboru 
podle čl. 13 odst. 1 k jeho konečnému 
přijetí postupem podle čl. 13 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 13 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1775/2005. Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav a Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu vypracují návrh kodexů 
způsobem, který splňuje cíle a veškerá 
kritéria, jež uvádějí strategické pokyny 
přijaté výše uvedeným postupem. 
Agentura dokončí a přijme návrh kodexů 
vypracovaný Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu a 
ponese rovněž odpovědnost za sledování 
plnění těchto kodexů ze strany Evropské 
sítě provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav a Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu.

Or. en

Odůvodnění

S cílem vést Evropskou síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav a 
Evropskou síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu při tvorbě kodexů a při 
plnění dalších rozhodujících úkolů by Komise měla vytvořit pověření, v němž stanoví cíle a 
veškerá kritéria, jež by tyto kodexy/úkoly měly splňovat. Zajistí se tak, aby se Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav a Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu zaměřily na prioritní otázky, které povedou ke skutečně 
konkurenčnímu trhu EU. Agentura by měla hrát klíčovou úlohu v přípravě tohoto pověření. 
Uvedené pověření by se mělo týkat pouze technických otázek, přičemž příprava kodexů 
ohledně technického provozu by měla být ponechána na Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav a Evropské síti provozovatelů přepravních soustav 
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zemního plynu.

Pozměňovací návrh 97
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura působí, z vlastního podnětu 
nebo na žádost Komise, jako poradní 
orgán Komise při přípravě strategických 
pokynů pro Evropskou síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropskou síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu, na 
jejichž základě se mají zpracovat kodexy a 
pravidla (zejména technické kodexy a 
plány výzkumu, desetileté investiční plány 
včetně výhledu adekvátnosti výroby, 
jednou za tři roky, roční pracovní 
program), jak to stanoví čl. 2c 1 písm. a) a 
c) nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2c 1 
písm. a) a c) nařízení (ES) č. 1775/2005, a 
při případném přijetí závazných pokynů. 
Agentura působí z vlastního podnětu nebo 
na žádost Komise jako poradní orgán 
Komise při přípravě tržních kodexů, 
včetně přijetí závazných pokynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura připraví po konzultaci se 
všemi zúčastněnými subjekty v souladu 
s článkem 5a strategické pokyny pro tržní 
kodexy. Jakmile bude připraven návrh 
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strategických pokynů pro tržní kodexy, 
agentura jej předloží Komisi, která tyto 
pokyny může přijmout regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2 
nařízení (ES) 1228/2003 a čl. 14 odst. 2 
nařízení (ES) 1775/2005.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se navíc, aby agentura připravila strategické pokyny také pro tržní kodexy, které 
poté sama vypracuje ve spolupráci s nejvhodnějšími zúčastněnými subjekty.

Pozměňovací návrh 99
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura připraví po konzultaci se 
všemi zúčastněnými subjekty v souladu 
s článkem 5a strategické pokyny k tržním 
kodexům. Jakmile bude připraven návrh 
strategických pokynů k tržním kodexům, 
agentura jej předá Komisi, která tyto 
strategické pokyny může přijmout 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) 1228/2003 a čl. 
14 odst. 2 nařízení (ES 1775/2005.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se navíc, aby agentura připravila strategické pokyny také pro tržní kodexy, které 
poté sama vypracuje ve spolupráci s nejvhodnějšími zúčastněnými subjekty.
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Pozměňovací návrh 100
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura připraví po konzultaci se 
všemi zúčastněnými subjekty v souladu 
s článkem 5a strategické pokyny k tržním 
kodexům. Jakmile bude připraven návrh 
strategických pokynů k tržním kodexům, 
agentura jej předá Komisi, která tyto 
strategické pokyny může přijmout 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) 1228/2003 a čl. 
14 odst. 2 nařízení (ES 1775/2005.

Or. de

Odůvodnění

At the beginning of the regulatory process, the Agency should send the Commission proposals 
in the form of Strategic Guidelines for the European Networks of Transmission System 
Operators (ENTSOs), on the basis of which the technical codes will be drawn up. We propose 
that, based on these proposals, a comitology process should be initiated leading to the issuing 
of 'binding' Strategic Guidelines, which will in turn become the basis for the future work of 
the ENTSOs. We further propose that the Agency should also prepare Strategic Guidelines for 
market codes and then develop these jointly with the most appropriate stakeholders.

Pozměňovací návrh 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura připraví po konzultaci se 
všemi zúčastněnými subjekty strategické 
pokyny k tržním kodexům. Jakmile bude 
připraven návrh strategických pokynů 
k tržním kodexům, agentura jej předá 
Komisi, která tyto strategické pokyny 
může přijmout.
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Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla mít také pravomoc připravit „strategické pokyny“ k tržním kodexům, a to 
po konzultaci se všemi zúčastněnými subjekty.

Pozměňovací návrh 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V návaznosti na přijetí strategických 
pokynů podle článku 5a vypracuje 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu do šesti měsíců 
návrh technických kodexů, jak stanoví 
článek 2c nařízení (ES) č. 1228/2003 a 
článek 2c nařízení (ES) 1775/2005 a plně 
v souladu se zásadami stanovenými 
v pokynech.
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu zohlední při 
vypracování těchto kodexů technický 
posudek od účastníků trhu a tyto 
účastníky trhu včas informuje. 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu předloží návrh 
kodexů agentuře.
Agentura provádí rozsáhlé konzultace 
k návrhu kodexů otevřeným a 
transparentním způsobem.
Agentura na základě konzultací dokončí a 
přijme návrh kodexů. Zveřejní veškeré 
obdržené připomínky a objasní, jak byly 
zohledněny v konečném návrhu kodexů, 
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případně odůvodní zamítnutí těchto 
připomínek.
Z vlastního podnětu agentury nebo na 
žádost Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
či Evropské sítě provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu lze 
zahájit postup revize platných kodexů 
v souladu s postupem podle odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Technické kodexy by měly být vytvořeny Evropskou sítí provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav a Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu, a to 
při řádném dodržení pokynů. Agentura, po rozsáhlých konzultacích, tyto kodexy dokončí a 
přijme.

Pozměňovací návrh 103
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Agentura schvaluje dokumenty 
připravené Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
stanovené v čl. 2c 1 písm. a) až f) nařízení 
(ES) 1228/2003 a čl. 2c 1 písm. a) až f) 
nařízení (ES) 1775/2005.

Or. de

Odůvodnění

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval.  Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
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market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency..

Pozměňovací návrh 104
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Agentura schvaluje dokumenty 
připravené Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
stanovené v čl. 2c 1 písm. a) až f) nařízení 
(ES) 1228/2003 a čl. 2c 1 písm. a) až f) 
nařízení (ES) 1775/2005.

Or. de

Odůvodnění

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval.  Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.

Pozměňovací návrh 105
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Agentura schvaluje dokumenty 
připravené Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
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a Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
stanovené v čl. 2c 1 písm. a) až f) nařízení 
(ES) 1228/2003 a čl. 2c 1 písm. a) až f) 
nařízení (ES) 1775/2005.

Or. en

Odůvodnění

V procesu vedoucím k přijetí technických kodexů by Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav a Evropská síť provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu připravily návrh tehcnických kodexů na základě závazných „strategických 
pravidel“ vypracovaných Agenturou pro spolupráci regulačních orgánů. Proces končí tím, že 
technické kodexy jsou Agenturou pro spolupráci regulačních orgánů oficiálně schváleny. 
Uplatnění odlišného přístupu na úrovni EU by mohlo ohrozit vytvoření skutečně 
konkurenčního trhu EU, což by provozovatelům přenosových či přepravních soustav ve 
skutečnosti umožnilo, aby se samoregulovali.

Pozměňovací návrh 106
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Agentura schvaluje dokumenty 
připravené Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
stanovené v čl. 2c 1 písm. a) až f) nařízení 
(ES) 1228/2003 a čl. 2c 1 písm. a) až f) 
nařízení (ES) 1775/2005.

Or. en

Odůvodnění

V procesu vedoucím k přijetí technických kodexů by Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav a Evropská síť provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu připravily návrh tehcnických kodexů na základě závazných „strategických 
pravidel“ vypracovaných Agenturou pro spolupráci regulačních orgánů. Proces končí tím, že 
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technické kodexy jsou Agenturou pro spolupráci regulačních orgánů oficiálně schváleny. 
Uplatnění odlišného přístupu na úrovni EU by mohlo ohrozit vytvoření skutečně 
konkurenčního trhu EU, což by provozovatelům přenosových či přepravních soustav ve 
skutečnosti umožnilo, aby se samoregulovali. Stejný postup se příslušně použije pro desetiletý 
investiční plán.

Pozměňovací návrh 107
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Agentura koordinuje výměnu mezi 
evropskými provozovateli přenosových 
nebo přepravních soustav a provozovateli 
přenosových nebo přepravních soustav ze 
třetích zemí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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, 
zejména subjektů s nízkými příjmy a 
subjektů z izolovaných oblastí, účinnou 
hospodářskou soutěž bezpečnost a účinné 
fungování trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

4. Agentura poskytne Komisi, 
Evropskému parlamentu a Radě 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.

Or. lt

Odůvodnění

Tato změna je v souladu s pozměňovacím návrhem 9 zpravodaje, ve kterém se prosazuje, aby 
Evropský parlament a Rada byly více zapojeny do činností agentury.

Pozměňovací návrh 110
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 návrh technického kodexu
nezajišťuje nediskriminaci, účinnou 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
trhu, že nebyl odsouhlasen v přiměřené 
časové lhůtě nebo že provozovatelé 
přenosové a přepravní soustavy technický 
kodex neprovádějí.
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neprovádějí.

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 návrh technického kodexu
nezajišťuje nediskriminaci, účinnou 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
trhu, že nebyl odsouhlasen v přiměřené 
časové lhůtě nebo že provozovatelé 
přenosové a přepravní soustavy technický 
kodex neprovádějí.

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 návrh technického kodexu
nezajišťuje nediskriminaci, účinnou 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
trhu, že technický kodex nebyl 
odsouhlasen v přiměřené časové lhůtě nebo 
že provozovatelé přenosové a přepravní 
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soustavy technický nebo tržní kodex 
neprovádějí.

soustavy technický kodex neprovádějí.

Or. en

Odůvodnění

Provádění výše uvedených kodexů a pravidel by měly sledovat regulační orgány, tj. agentura, 
a nikoli sami provozovatelé přenosové či přepravní soustavy. Provozovatelé přenosových 
nebo přepravních soustav jsou provozovateli monopolní infrastruktury a nejsou účastníky 
konkurenční části trhu. Mají však významné zájmy, pokud jde o fungování tržních pravidel 
(neboť tato pravidla mají vliv na náklady provozovatelů přenosové či přepravní soustavy), a 
tržní kodexy by proto neměli připravovat.

Pozměňovací návrh 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 návrh technického kodexu
nezajišťuje nediskriminaci, účinnou 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
trhu, že technický kodex nebyl 
odsouhlasen v přiměřené časové lhůtě nebo 
že provozovatelé přenosové a přepravní 
soustavy technický kodex neprovádějí.

Or. en

Odůvodnění

Proces končí tím, že technické kodexy jsou oficiálně schváleny Agenturou pro spolupráci 
regulačních orgánů. Uplatnění odlišného přístupu na úrovni EU by mohlo ohrozit vytvoření 
skutečně konkurenčního trhu EU.
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Pozměňovací návrh 114
Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 návrh technického kodexu
nezajišťuje nediskriminaci, účinnou 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
trhu, že technický kodex nebyl 
odsouhlasen v přiměřené časové lhůtě nebo 
že provozovatelé přenosové a přepravní 
soustavy technický kodex neprovádějí.

Or. en

Odůvodnění

Změny odrážejí úpravy provedené v oblastech regulace elektřiny a zemního plynu.

Pozměňovací návrh 115
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 sledování nespadá do působnosti agentury.
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Pozměňovací návrh 116
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Zástupci vnitrostátních regulačních 
orgánů vytvoří v rámci agentury 
regionální výbory pro spolupráci 
vztahující se na zeměpisné oblasti 
vymezené podle čl. 2h odst. 3 nařízení 
(ES) č. 1228/2003 (v pozměněném znění) 
a čl. 2h odst. 3 nařízení (ES) č. 1775/2005 
(v pozměněném znění). Regionální výbory 
pro spolupráci připravují a přijímají 
regionální pokyny, které jsou ve shodě se 
strategickými pokyny podle článku 2 
nařízení (ES) č. 1228/2003 a článku 2 
nařízení (ES) č. 1775/2005 a jejichž 
smyslem je vést provozovatele přenosové 
či přepravní soustavy v souvislosti 
s činnostmi stanovenými podle čl. 2h odst. 
1 nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2h odst. 
1 nařízení (ES) č. 1775/2005 a při 
praktickém používání čl. 11 odst. 2 
směrnice o elektřině.
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu předloží 
regionálnímu výboru pro spolupráci ke 
schválení návrh technických dokumentů 
vypracovaných postupem uvedeným 
v regionálních pokynech.
Při rozhodování regionálního operačního 
výboru mají zástupci vnitrostátních 
regulačních orgánů každého členského 
státu dotčeného regionu rozhodovací hlas 
a zástupci dalších regionálních výborů 
mají pouze hlas poradní. Zástupci dalších 
regionálních výborů mohou nicméně 
uplatnit právo veta na rozhodnutí přijatá 
zástupci dotčeného regionu, protestuje-li 
proti tomuto rozhodnutí alespoň polovina 
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z nich.

Or. fr

Odůvodnění

Předmětem tohoto pozměňovacího návrhu je stvrdit v budoucím legislativním rámci 
regionální iniciativy, jak jsou v současnosti organizované pod záštitou skupiny ERGEG. 
S ohledem na regionální integraci musí vnitrostátní regulační orgány v různých členských 
státech v regionu disponovat vhodnými prostředky k tomu, aby v podrobnostech vymezili 
strategické pokyny Komise a schválili regionální projekty připravované provozovateli 
přenosových a přepravních soustav v daném regionu.

Pozměňovací návrh 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Náklady vzniklé provozovatelům 
přenosových a přepravních soustav 
v souvislosti s rozhodnutím agentury se 
refundují prostřednictvím vnitrostátních 
tarifních systémů za přenos elektřiny či 
přepravu plynu, pokud tyto náklady 
nevznikají v důsledku porušení povinností 
či nesplnění úkolů uložených 
provozovatelům přenosové či přepravní 
soustavy podle tohoto nařízení, nařízení 
(ES) č. 1228/2003 nebo nařízení (ES) č. 
1775/2005.

Or. en

Odůvodnění

Náklady související s rozhodnutími agentury týkajícími se provozovatelů přenosových nebo 
přepravních soustav nesou tito provozovatelé a bude k nim přihlédnuto při výpočtu tarifů, 
pokud tyto náklady nevznikají v důsledku porušení povinností provozovatelů přenosových 
nebo přepravních soustav.
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Pozměňovací návrh 118
Edit Herczog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Agentura bude sledovat postup 
schvalování budování nových 
přeshraničních kapacit a zajistí zrychlení 
tohoto postupu v mezích posílené 
regionální spolupráce.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit rychlý a účinný postup schvalování, pokud jde 
o budování nových přeshraničních kapacit, jakož i k zamezení zpomalení investičních 
projektů.

Pozměňovací návrh 119
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Agentura bude sledovat 
dosahování cíle schváleného 
Evropskou radou získávat 20 % 
energie z obnovitelných zdrojů do roku 
2020 a vypracuje výroční zprávu 
o dosaženém pokroku v realizaci 
tohoto cíle. Tuto zprávu zašle Komisi, 
Radě a příslušnému výboru 
Evropského parlamentu.

Or. ro
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Odůvodnění

Bude nezbytné, aby agentura podporovala vytvoření evropského trhu s energií, který bude 
konkurenční, účinný a organizovaný. V této souvislosti bude zapotřebí, aby agentura 
sledovala plnění energetických cílů Společenství.

Pozměňovací návrh 120
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Agentura posoudí a sleduje 
požadavky na průhlednost i úroveň 
průhlednosti trhu s energií ve 
Společenství.

Or. ro

Odůvodnění

Bude nezbytné, aby agentura podporovala vytvoření evropského trhu s energií, který bude 
konkurenční, účinný a organizovaný. V této souvilsosti by měla pracovat společně s radou pro 
hospodářskou soutěž a sledovat úroveň průhlednosti trhu s energií.

Pozměňovací návrh 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Agentura sleduje výpočty 
provozovatelů přenosové a přepravní 
soustavy spojené s přeshraniční kapacitou 
a stávající (souhrnné) využívání 
propojovací kapacity mezi sítěmi i řešení 
otázek nespravedlivého, diskriminačního 
a neúčinného přístupu v přeshraničním 
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styku.

Or. en

Odůvodnění

Článek 6 je třeba zpřísnit k zajištění toho, aby agentura měla skutečnou pravomoc dohlížet na 
přeshraniční obchodování.

Pozměňovací návrh 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c. Agentura má pravomoc a povinnost 
přijmout závazná rozhodnutí týkající se 
veškerých otázek ovlivňujících přístup 
k propojeným přenosovým soustavám 
zahrnujícím více než jeden členský stát a 
používání těchto soustav, pokud nebylo 
dosaženo společné dohody ze strany 
příslušných vnitrostátních regulačních 
orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Článek 6 je třeba zpřísnit k zajištění toho, aby agentura měla skutečnou pravomoc dohlížet na 
přeshraniční obchodování.

Pozměňovací návrh 123
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
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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 
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.
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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. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

3. Agentura zajistí spolupráci mezi 
vnitrostátními regulačními orgány a mezi 
regulačními orgány na regionální úrovni. 
V tomto ohledu agentura stanoví k této 
spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními 
regulačními orgány v otázce regionálních 
trhů závazná pravidla. Každý z dotčených 
orgánů má při rozhodování o těchto 
pravidlech jeden hlas.

Or. en

Odůvodnění

Aby nevzniklo regulační území nikoho, jakmile budou vnitrostátní trhy integrovány do 
regionálních trhů, musí být agentura pověřena koordinací příslušných vnitrostátních orgánů, 
pokud jde o vedení regionálních trhů, stanovení pravidel a sledování regionálních trhů.

Pozměňovací návrh 125
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura podporuje spolupráci mezi 3. Agentura zajistí spolupráci mezi 



AM\716143CS.doc 59/90 PE404.596v01-00
Externí překlad

CS

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. 

vnitrostátními regulačními orgány na 
evropské a regionální úrovni. Pokud se 
agentura domnívá, že k této spolupráci jsou 
potřebná závazná pravidla, předloží Komisi 
příslušná doporučení.

Or. en

Odůvodnění

Podpora nezajistí, aby byl účel, za jakým byla agentura zřízena a jímž je, podle článku 1 
tohoto nařízení, kterým se zřizuje agentura,„koordinovat činnost regulačních orgánů“, 
dosažitelný.

Pozměňovací návrh 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

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.

Or. de

Odůvodnění

K posílení pravomoci agentury jako nezávislého poradního orgánu.
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Pozměňovací návrh 127
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

K posílení pravomoci agentury jako nezávislého poradního orgánu.

Pozměňovací návrh 128
Angelika Niebler, 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 Komisi 
a vládu dotčeného členského státu.

Or. de

Odůvodnění

Vláda příslušného členského státu by měla být informována stejně jako Komise.
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Pozměňovací návrh 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

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
agentura stanovisko do čtyř měsíců.

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 
dvou měsíců.

Or. de

Odůvodnění

K posílení pravomoci agentury jako nezávislého poradního orgánu a zkrácení lhůt.

Pozměňovací návrh 130
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Agentura sleduje vývoj na trzích se 
zemním plynem a elektřinou, zejména 
maloobchodní ceny zemního plynu a 
elektřiny a práva spotřebitelů uvedená 
v předloze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se mění 
směrnice 2003/55/ES a 2003/54/ES.

Or. en

Odůvodnění

Stávající odpovědnosti agentury jsou vymezeny příliš úzce. Zřízením stálé skupiny spotřebitelů 
by agentura měla trvale sledovat vývoj na trhu mající vliv na spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 131
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Otázky přeshraniční spolupráce 
uvedené v odstavci 7 týkající se alespoň 
dvou členských států v regionu se 
předkládají regionálnímu výboru a 
rozhodnutí se přijímá postupem podle čl. 6 
odst. 7, třetí odrážky.

Or. fr

Odůvodnění

S cílem zabránit tomu, aby regulační orgány nikoli přímo dotčené rozhodnutími týkajícími se 
jednotlivých regionů musely zkoumat podrobnosti těchto otázek, aby věděly, o čem hlasují, by 
bylo užitečné omezit rozhodování na takové orgány, které jsou skutečně zapojeny, a zároveň 
umožnit dalším členským státům, aby měly poradní hlas a právo veta, za účelem zajištění 
soudržnosti na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 132
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Agentura sleduje vývoj na trzích se 
zemním plynem a elektřinou, zejména 
přístup pro energii získanou 
z obnovitelných zdrojů do sítě tak, že 
zajistí pozitivní srovnání týkající se 
národních zvláštností, pokud jde o jejich 
přístup, a usnadní přebírání těchto 
postupů v jiných členských státech.

Or. en



AM\716143CS.doc 63/90 PE404.596v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit faktické pozitivní srovnání týkající se přístupu 
pro energii z obnovitelných zdrojů v souladu s vnitrostátními postupy a národními 
zvláštnostmi a také usnadnění šíření těchto osvědčených postupů v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh 133
Robert Goebbels

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 134
Nikolaos Vakalis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

1. Agentura může udělovat výjimky, jak je 
stanoveno v čl. 7 odst. 4 písm. a) nařízení 
(ES) č. 1228/2003. Regulační orgány 
dotčených členských států mohou po 
vzájemné konzultaci a schválení Komisí
rovněž udělovat výjimky na základě čl. 22 
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více než jednoho členského státu. odst. 3 písm. a) směrnice 2003/55/ES, 
pokud se dotyčná infrastruktura nachází na 
území více než jednoho členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Každým požadavkem na výjimku pro novou plynárenskou infrastrukturu se musí nejdříve 
zabývat regulační orgány dotčených členských států s cílem usnadnit a omezit budování 
významnější nové infrastruktury a poté bude výjimka předložena ke schválení Komisi, která je 
nejlepší zárukou evropských zájmů vzhledem ke své základní úloze strážce smluv.

Pozměňovací návrh 135
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura podporuje snahy o udělení 
konkrétní podoby pokynům týkajícím se 
celoevropských energetických sítí a 
uvedeným v rozhodnutí č. 1364/2006/ES 
Evropského parlamentu a Rady.
Agentura přihlédne k těmto pokynům 
zejména při schvalování desetiletého 
investičního plánu podle čl. 6 odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura při plnění úkolů, které jsou 
jí stanoveny, provádí konzultace 
s dotčenými účastníky trhu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Lhůty pro vydání rozhodnutí o výjimkách
Pokud agentura nepřijme rozhodnutí ve 
věci, ve které má v souladu s článkem 8 
tohoto nařízení závazné pravomoci, ve 
lhůtě nejvýše tří měsíců od data žádosti 
zainteresovanou stranou, přijímá 
rozhodnutí Evropská komise.

Or. en

Odůvodnění

Aby nedošlo k institucionálnímu zablokování v rámci agentury, zavádí se standardní 
mechanismus týkající se konečného rozhodnutí, které přijímá Evropská komise v případě 
závažného prodlení ze strany agentury při přijímání rozhodnutí o výjimkách.

Pozměňovací návrh 138
Anni Podimata

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Sledování odvětví energetiky a podávání 

zpráv
1. Agentura sleduje vývoj na trzích se 
zemním plynem a elektřinou, zejména 
maloobchodní ceny zemního plynu a 
elektřiny a dodržování práv spotřebitelů, 
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jak stanoví směrnice 2003/55/ES a 
směrnice 2003/54/ES.
2. Agentura zveřejňuje výroční zprávu 
o vývoji na trzích se zemním plynem a 
elektřinou a o otázkách týkajících se 
spotřebitelů. Tyto zprávy obsahují popis 
veškerých zbývajících překážek řádného 
fungování vnitřního trhu s elektřinou a 
zemním plynem a rovněž potřeby 
ohrožených spotřebitelů.
3. Agentura může při zveřejnění své 
výroční zprávy předložit Evropskému 
parlamentu a Komisi stanovisko 
k opatřením, která by mohla být přijata 
k odstranění překážek a zlepšení situace 
ohrožených spotřebitelů, jak uvádí 
odstavec 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
1. Agentura popíše při zveřejnění své 
výroční zprávy požadavky EU na 
skladování, ve smyslu cykličnosti a 
bezpečnosti, a stanoví obecné zásady 
investování do výrobní a přenosové a 
přepravní infrastruktury.
2. Agentura koordinuje na evropské 
úrovni vnitrostátní mechanismy krizového 
řízení.
3. Agentura koordinuje výměny mezi 
evropskými provozovateli a provozovateli 
ze třetích zemí.

Or. fr
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Odůvodnění

Doplňuje pozměňovací návrh 18 zpravodaje.

Agentura musí hrát úlohu ve sledování evropského energetického trhu a evropské energetické 
politiky.

Koordinace krizového řízení a výměny se třetími zeměmi jsou pro zlepšení fungování trhů 
rovněž zásadní.

Pozměňovací návrh 140
Edit Herczog

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Dohled, vymáhání a sankce

1. Agentura může, po poradě s Komisí, 
udělit finanční sankce provozovatelům 
přenosové či přepravní soustavy, kteří 
neplní příslušné povinnosti podle článku 7 
či neposkytují informace vyžadované 
agenturou k plnění jejích úkolů. Sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Vnitrostátní regulační orgány jsou ve 
spolupráci s agenturou odpovědné za 
prověřování plnění úkolů provozovatelů 
přenosové či přepravní soustavy 
vyplývajících z ustanovení uvedených 
v tomto rozhodnutí.

3. V případě udělení sankce podle 
tohoto článku agentura zveřejní jméno 
provozovatele přepravní či přenosové 
soustavy, kterého se sankce týká, 
jakož i výši sankce a důvody jejího 
udělení.

Or. en
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Odůvodnění

Agentura by měla disponovat účinným mechanismem pro vymáhání, který by umožňoval 
účinné plnění jejích funkcí.

Pozměňovací návrh 141
Robert Goebbels

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 
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 
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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 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 ze tří členů. 
Jednoho z nich jmenuje Komise, jednoho
Rada a jednoho Evropský parlament. 
Funkční období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

Aby správní rada pracovala účinně, měla by být tvořena třemi členy, z nichž by byl vždy jeden 
jmenován jedním z orgánů EU. Zamezilo by se tak nadbytečné byrokracii a zároveň by se 
zajistilo, aby měly orgány EU stejné rozhodovací právo.

Pozměňovací návrh 143
Giles Chichester

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 

1. Správní rada se skládá ze čtyř členů. Dva
z nich jmenuje Komise a dva Rada. 
Funkční období je pětileté a lze ho jednou 
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prodloužit. prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

Celková velikost agentury je poměrně skromná (40–50 pracovníků, s rozpočtem 7 milionů 
EUR, jak vyplývá s posouzení dopadu provedeného Komisí). Z důvodu účinnosti a s cílem 
zamezit nadbytečným nákladům a byrokracii se zdá být vhodné snížit počet členů správní rady 
na čtyři. Vzhledem k tomu, že úkoly udělené správní radě jsou delegovány výkonnou funkcí 
EU, Rada a Komise by měly jmenovat stejný počet členů (každá dva).

Pozměňovací návrh 144
Dragoş Florin David

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 ze šesti členů, a 
to z různých členských států. Dva členy
jmenuje Komise, dva Rada a dva Evropský 
parlament. Funkční období je pětileté a lze 
ho jednou prodloužit s podmínkou 
schválení Komisí, Radou a Evropským 
parlamentem. Před jmenováním může 
být kandidát navržený na členství ve 
správní radě vyzván, aby učinil prohlášení 
před příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky jeho 
poslanců.

Or. ro

Odůvodnění

Správní rada agentury by měla být tvořena počtem členů příslušným pro realizaci jejích úkolů 
a funkcí, jak je stanoví nařízení. Šest členů bude pracovat účinněji než dvanáct. Těchto šest 
členů by mělo být z různých členských států v zájmu vyváženého zastoupení členských států a 
zajištění maximální průhlednosti. Počet členů rady by měl být přímo úměrný počtu 
pracovníků egantury a mělo by se vždy usilovat o co nejnižší zatížení rozpočtu agentury.
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Pozměňovací návrh 145
Angelika Niebler, 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 pěti členů. Dva 
členy jmenuje Komise, dva Rada a 
jednoho Evropský parlament. Funkční 
období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

Celková velikost agentury je poměrně skromná. Z důvodu účinnosti a s cílem zamezit 
nadbytečným nákladům a byrokracii se zdá být vhodné snížit počet členů správní rady na pět.

Pozměňovací návrh 146
Anni Podimata

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 a 
budou v ní zastoupeny všechny členské 
státy systémem rotace. Šest z těchto členů
jmenuje Komise a šest Rada. Funkční 
období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Lena Ek

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. 
Každý člen má svého náhradníka. Tři 
členy a jejich náhradníky jmenuje Komise 
a devět členů a jejich náhradníky Rada. 
Funkční období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

Bod 1. Bude-li to považováno za užitečné, měl by bod odůvodnění nehledě na povahu úkolů 
správní rady uvádět, aby při jmenování členů správní rady Rada usilovala o zajištění 
vyvážené účasti členských států, případně prostřednictvím systému rotace.

Pozměňovací návrh 148
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

Cílem tohoto návrhu je posílit nezávislost agentury.



AM\716143CS.doc 73/90 PE404.596v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členové správní rady jsou nezávislí na 
vnitrostátních vládách.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla být maximálně nezávislá.

Pozměňovací návrh 150
Giles Chichester

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 se bez práva hlasovat 
účastní předseda rady regulačních orgánů 
nebo jím pověřený člen rady a ředitel 
agentury. 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.

Or. en
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Odůvodnění

Rada regulačních orgánů bude rozhodnutími správní rady hmotně ovlivněna, a proto by se 
předseda rady regulačních orgánů nebo jím pověřený člen rady měl účastnit jednání správní 
rady jako pozorovatel.

Pozměňovací návrh 151
Angelika Niebler, 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. Nerozhodne-li správní rada 
jinak, jednání se bez práva hlasovat 
účastní předseda rady regulačních orgánů 
nebo jím pověřený člen rady a 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.

Or. en

Odůvodnění

Rada regulačních orgánů bude rozhodnutími správní rady hmotně ovlivněna, a proto by se 
předseda rady regulačních orgánů nebo jím pověřený člen rady měl účastnit jednání správní 
rady jako pozorovatel.
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Pozměňovací návrh 152
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 se účastní ředitel 
agentury. Správní rada se schází nejméně 
dvakrát za rok na řádném zasedání. Schází 
se rovněž z podnětu předsedy, na žádost 
Evropského parlamentu, Rady nebo
Komise nebo na žádost alespoň čtvrtiny 
svých členů. Správní rada může na základě 
jednomyslného rozhodnutí 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.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je posílit nezávislost agentury.

Pozměňovací návrh 153
Lena Ek

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 

3. Schůze správní rady svolává její 
předseda. Nerozhodne-li správní rada 
jinak, účastní se jednání předseda rady 
regulačních orgánů nebo jím pověřený 
člen rady a 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. 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členové správní rady jsou nezávislí na 
vnitrostátních vládách.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla být maximálně nezávislá. Vzhledem k tomu, že členové správní rady jsou 
jmenováni Radou a Komisí, mohou obdržet pokyny od těchto orgánů, avšak nikoli od 
kteréhokoli jednotlivého členského státu.

Pozměňovací návrh 155
Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členové správní rady jsou nezávislí na 
vnitrostátních vládách.

Or. en
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Odůvodnění

Agentura by měla být maximálně nezávislá. Vzhledem k tomu, že členové správní rady jsou 
jmenováni Radou a Komisí, mohou obdržet pokyny od těchto orgánů, avšak nikoli od 
kteréhokoli jednotlivého členského státu.

Pozměňovací návrh 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 jsou přijímána 
na základě hlasování kvalifikovanou 
většinou.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na úlohu správní rady, která je odpovědná za správní a rozpočtové záležitosti, je 
u rozhodování v těchto otázkách mnohem vhodnější systém hlasování kvalifikovanou většinou 
než systém hlasování dvoutřetinovou většinou.

Pozměňovací návrh 157
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 jsou přijímána 
na základě dvoutřetinové většiny 
přítomných členů, pokud není v tomto 
nařízení nebo ve stanovách stanoveno 
jinak.

Or. de
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Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je posílit nezávislost agentury.

Pozměňovací návrh 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členové správní rady jsou nezávislí na 
vnitrostátních a regionálních vládách.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla být maximálně nezávislá. Vzhledem k tomu, že členové správní rady jsou 
jmenováni Radou, Evropským parlamentem a Komisí, mohou obdržet pokyny od těchto 
orgánů, avšak nikoli od kteréhokoli jednotlivého členského státu.

Pozměňovací návrh 159
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

Cílem tohoto návrhu je posílit nezávislost agentury.
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Pozměňovací návrh 160
Lena Ek

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Člen správní rady nemůže být členem 
rady regulačních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Lena Ek

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členové správní rady se zavazují 
jednat nezávisle ve veřejném zájmu. Za 
tímto účelem učiní prohlášení 
o povinnostech a dále prohlášení 
o zájmech, ve kterém uvedou, že nemají 
žádné zájmy, které lze považovat za 
ohrožující jejich nezávislost, či jakékoli 
jiné přímé nebo nepřímé zájmy, které by 
mohly být považovány za ohrožující jejich 
nezávislost. Tato prohlášení se zveřejňují, 
činí se každoročně a písemnou formou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Úkoly správní rady 

1. Správní rada jmenuje po konzultaci 
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.
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 
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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

Pozměňovací návrh 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hlasovat o kandidátech na ředitele by měl Evropský parlament. Jmenování ředitele není 
úlohou správní rady.

Pozměňovací návrh 164
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Správní rada jmenuje poté, co obdrží 
souhlas rady regulačních orgánů ředitele 
v souladu s čl. 13 odst. 2.
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Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí a přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí, 
měla by být jasně vymezena úloha rady regulačních orgánů ve jmenování ředitele. Totéž se 
použije u pozměňovacího návrhu k odstavci 7. Cílem tohoto návrhu je rovněž posílit 
nezávislost rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 165
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Správní rada jmenuje poté, co obdrží 
souhlas rady regulačních orgánů ředitele 
v souladu s čl. 13 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí a přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí, 
měla by být jasně vymezena úloha rady regulačních orgánů ve jmenování ředitele. Totéž se 
použije u pozměňovacího návrhu k odstavci 7. Cílem tohoto návrhu je rovněž posílit 
nezávislost rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 166
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Posiluje pravomoci udělené radě regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 167
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Správní rada jmenuje se souhlasem rady
regulačních orgánů ředitele v souladu s čl. 
13 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí a přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
agentury, měla by být jasně vymezena oficiální úloha rady regulačních orgánů ve jmenování 
ředitele.

Pozměňovací návrh 168
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Správní rada jmenuje se souhlasem rady
regulačních orgánů ředitele v souladu s čl. 
13 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí a přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
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agentury, měla by být jasně vymezena oficiální úloha rady regulačních orgánů ve jmenování 
ředitele. Totéž platí pro pozměňovací návrh k čl. 10 odst. 7.

Pozměňovací návrh 169
Nikolaos Vakalis

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Správní rada jmenuje se souhlasem rady
regulačních orgánů ředitele v souladu s čl. 
13 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí a přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
agentury, měla by být jasně vymezena oficiální úloha rady regulačních orgánů ve jmenování 
ředitele.

Pozměňovací návrh 170
Lena Ek

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Správní rada jmenuje po konzultaci 
s radou regulačních orgánů a poté, co 
obdrží její souhlas v souladu s čl. 12 odst. 
2, ředitele v souladu s čl. 13 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada jmenuje členy rady 
regulačních orgánů v souladu s čl. 11 
odst. 1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Složení rady regulačních orgánů je jasně stanoveno v čl. 11 odst. 1. Rada regulačních orgánů 
je tvořena vedoucími vnitrostátních regulačních orgánů zřízených podle směrnice 2003/54 a 
2003/55. Není proto jakýkoli důvod zavádět samostatný postup pro jmenování správní rady, 
neboť by to proces komplikovalo.

Pozměňovací návrh 172
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada jmenuje členy rady 
regulačních orgánů v souladu s čl. 11 
odst. 1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Složení rady regulačních orgánů je jasně stanoveno v čl. 11 odst. 1 (v pozměněném znění 
Radou evropských energetických regulačních orgánů). Rada regulačních orgánů je tvořena 
vedoucími vnitrostátních regulačních orgánů zřízených podle směrnice 2003/54 a 2003/55. 
Není proto jakýkoli důvod zavádět samostatný postup pro jmenování správní rady, neboť by 
to proces komplikovalo.
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Pozměňovací návrh 173
Lena Ek

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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, a zveřejní 
se.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Lena Ek

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Správní rada rozhodne po obdržení 
souhlasu Komise, zda přijme jakákoli 
dědictví, dary nebo příspěvky z jiných 
zdrojů Společenství.

6. Správní rada rozhodne po obdržení 
souhlasu Komise, zda přijme jakákoli 
dědictví, dary nebo příspěvky z jiných 
zdrojů Společenství nebo jakékoli 
dobrovolné příspěvky od členských států 
či jejich regulačních orgánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem.

7. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem a konzultuje 
přitom radu regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí a přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
agentury, měla by být jasně vymezena oficiální úloha rady regulačních orgánů ve jmenování 
ředitele.

Pozměňovací návrh 176
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem.

7. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem a konzultuje 
přitom radu regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí a přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
agentury, měla by být jasně vymezena oficiální úloha rady regulačních orgánů ve jmenování 
ředitele.
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Pozměňovací návrh 177
Nikolaos Vakalis

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem.

7. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem a konzultuje 
přitom radu regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí a přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
agentury, měla by být jasně vymezena poradní úloha rady regulačních orgánů při výkonu 
disciplinární pravomoci vůči řediteli.

Pozměňovací návrh 178
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem.

7. Správní rada vykonává po konzultaci 
s radou regluačních orgánů disciplinární 
pravomoc nad ředitelem.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí a přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí, 
měla by být jasně vymezena oficiální úloha rady regulačních orgánů ve jmenování ředitele. 
Totéž se použije pro pozměňovací návrh k odstavci 1.
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Pozměňovací návrh 179
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem.

7. Správní rada vykonává po konzultaci 
s radou regluačních orgánů disciplinární 
pravomoc nad ředitelem.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí a přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí, 
měla by být jasně vymezena oficiální úloha rady regulačních orgánů ve jmenování ředitele. 
Totéž se použije pro pozměňovací návrh k odstavci 1.

Pozměňovací návrh 180
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

10. Správní rada přijme výroční zprávu 
o činnosti agentury uvedenou v čl. 14 odst. 
8 a o vývoji na trzích se zemním plynem a 
elektřinou a o otázkách týkajících se 
spotřebitelů, ve které popíše veškeré 
zbývající překážky dokončení jednotného 
trhu s elektřinou a zemním plynem. 
Agentura nejpozději do 15. června 
předloží zprávu 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.

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné, aby agentura vedle svých přímých správních a regulačních odpovědností popsala 
i zásadní vývoj a překážky na trzích se zemním plynem a elektřinou. Ve zprávě budou plně 
zohledněna i hlediska spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 181
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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, Výboru regionů a Účetnímu 
dvoru. Tato zpráva obsahuje nezávislou 
část schválenou radou regulačních orgánů 
týkající se regulačních činností agentury 
během příslušného roku.

Or. lt

Odůvodnění

Tento výbor má stejně jako Evropský hospodářský a sociální výbor poradní pravomoci, a 
tudíž i právo obdržet zprávy od agentury.
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