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Pozměňovací návrh 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Rada regulačních orgánů se skládá 
z vedoucích vnitrostátních regulačních 
orgánů nebo jejich zástupců podle
směrnice 2003/54/ES a směrnice 
2003/55/ES a z jednoho zástupce Komise 
bez hlasovacího práva. Do rady 
regulačních orgánů může být přijat pouze 
jeden zástupce regulačních orgánů pro 
každý členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této úpravy je zajistit příslušnou úroveň zastoupení vnitrostátních regulačních orgánů 
v radě regulačních orgánů. Úprava se také přibližuje rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 
2003, kterým se zřizuje skupina ERGEG. V rozhodnutí se jasně uvádí, že skupina by měla být
vytvořena z vedoucích vnitrostátních orgánů příslušných v oblasti regulace elektřiny a 
zemního plynu.

Pozměňovací návrh 183
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Rada regulačních orgánů se skládá 
z vedoucích vnitrostátních regulačních 
orgánů nebo jejich zástupců podle
směrnice 2003/54/ES a směrnice 
2003/55/ES a z jednoho zástupce Komise 
bez hlasovacího práva. Do rady 
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hlasovacího práva. Vnitrostátní regulační 
orgány jmenují jednoho náhradníka za 
každý členský stát.

regulačních orgánů může být přijat pouze 
jeden zástupce regulačních orgánů pro 
každý členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této úpravy je zajistit příslušnou úroveň zastoupení (vedoucích) vnitrostátních 
regulačních orgánů v radě regulačních orgánů. Úprava se také přibližuje znění rozhodnutí 
Komise ze dne 11. listopadu 2003, kterým se zřizuje skupina ERGEG. V rozhodnutí se jasně 
uvádí, že skupina by měla být vytvořena z vedoucích vnitrostátních orgánů příslušných 
v oblasti regulace elektřiny a zemního plynu.

Pozměňovací návrh 184
Anne Laperrouze

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Rada regulačních orgánů se skládá 
z vedoucích vnitrostátních regulačních 
orgánů nebo jejich zástupců podle
směrnice 2003/54/ES a směrnice 
2003/55/ES a z jednoho zástupce Komise 
bez hlasovacího práva. Do rady 
regulačních orgánů může být přijat pouze 
jeden zástupce regulačních orgánů pro 
každý členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této úpravy je zajistit příslušnou úroveň zastoupení (vedoucích) vnitrostátních 
regulačních orgánů v radě regulačních orgánů. Úprava se také přibližuje znění rozhodnutí 
Komise ze dne 11. listopadu 2003, kterým se zřizuje skupina ERGEG. V rozhodnutí se jasně 
uvádí, že skupina by měla být vytvořena z vedoucích vnitrostátních orgánů příslušných 
v oblasti regulace elektřiny a zemního plynu.
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Pozměňovací návrh 185
Giles Chichester

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Rada regulačních orgánů se skládá 
z jednoho zástupce z řad vedoucích
vnitrostátních regulačních orgánů nebo 
jejich zástupců podle článku 22a směrnice 
2003/54/ES a článku 24a směrnice 
2003/55/ES a z jednoho zástupce Komise 
bez hlasovacího práva. Do rady 
regulačních orgánů může být přijat pouze 
jeden zástupce regulačních orgánů pro 
každý členský stát. Vnitrostátní regulační 
orgány jmenují jednoho náhradníka za 
každý členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této úpravy je zajistit příslušnou úroveň zastoupení (vedoucích) vnitrostátních 
regulačních orgánů v radě regulačních orgánů. Úprava se také přibližuje znění rozhodnutí 
Komise ze dne 11. listopadu 2003, kterým se zřizuje skupina ERGEG. V rozhodnutí se jasně 
uvádí, že skupina by měla být vytvořena z vedoucích vnitrostátních orgánů příslušných 
v oblasti regulace elektřiny a zemního plynu.

Pozměňovací návrh 186
Lena Ek

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Rada regulačních orgánů se skládá 
z jednoho zástupce a jednoho náhradníka, 
které členský stát jmenuje ze stávajících 
pracovníků regulačních orgánů pro každý 
členský stát, jak je uvedeno v článku 22a 
směrnice 2003/54/ES a v článku 24a 
směrnice 2003/55/ES, a z jednoho zástupce 
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jednoho náhradníka za každý členský stát. Komise bez hlasovacího práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Článek 11 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada regulačních orgánů Síť regulačních orgánů

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Síť regulačních orgánů se skládá 
z jednoho zástupce regulačních orgánů pro 
každý členský stát, jak je uvedeno v článku 
22a směrnice 2003/54/ES a v článku 24a 
směrnice 2003/55/ES, a z jednoho zástupce 
Komise bez hlasovacího práva. Ti tvoří 
správní radu sítě. Vnitrostátní regulační 
orgány jmenují jednoho náhradníka za 
každý členský stát. Náhradníci se účastní 
jednání pouze v případě, že nahrazují 
řádného zástupce.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 189
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Rada regulačních orgánů rozhoduje na 
základě dvoutřetinové většiny svých členů. 
Hlasům členů rady regulačních orgánů je 
přidělena váha v souladu se zásadami 
hlasování Rady ve smyslu čl. 205 odst. 2 
Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla hlasování rady regulačních orgánů by se měla přibližovat pravidlům Rady, neboť 
vážení hlasů lépe odráží, do jaké míry jsou členové rady regulačních orgánů dotčeni 
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rozhodnutími rady.

Pozměňovací návrh 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Rada regulačních orgánů rozhoduje na 
základě dvoutřetinové většiny. Hlasům je 
přidělena váha stejným způsobem, jako se 
přiděluje hlasům členům Rady ve smyslu 
čl. 205 odst. 2 Smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

K posílení věrohodnosti rozhodnutí agentury.

Pozměňovací návrh 192
Christian Ehler

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Rada regulačních orgánů rozhoduje na 
základě dvoutřetinové většiny. Hlasům je 
přidělena váha stejným způsobem, jako se 
přiděluje hlasům členů Rady.

Or. de

Odůvodnění

K posílení věrohodnosti rozhodnutí agentury.
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Pozměňovací návrh 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Volba kvalifikovanou většinou by usnadnila rozhodovací proces rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 194
Edit Herczog

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Lena Ek

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rada regulačních orgánů rozhoduje na 
základě dvoutřetinové většiny svých členů. 

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

4. Rada regulačních orgánů přijme svůj 
jednací řád.

4. Rada regulačních orgánů přijme svůj 
jednací řád. Jednací řád podrobněji 
stanoví opatření, jimiž se řídí hlasování, 
zejména podmínky, za jakých může jeden 
člen jednat jménem jiného člena, a 
případně rovněž pravidla upravující 
schopnost usnášení. Jednací řád může 
stanovit zvláštní pracovní postupy týkající 
se posuzování otázek vzniklých 
v souvislosti s iniciativami regionální 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rada regulačních orgánů přijme svůj 
jednací řád.

4. Síť regulačních orgánů přijme svůj 
jednací řád.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 198
Lena Ek

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Rada regulačních orgánů jedná při 
plnění regulačních úkolů, které pro ni 
vyplývají z tohoto nařízení, a aniž jsou 
dotčeni její členové jednající jménem 
svého příslušného regulačního orgánu,
nezávisle a nevyžaduje ani nepřijímá 
pokyny od žádné vlády členského státu ani 
od jakékoli strany hájící veřejný nebo 
soukromý zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 200
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Služby sekretariátu pro radu
regulačních orgánů zajistí agentura.

6. Síť regulačních orgánů jmenuje svého 
ředitele, organizuje služby svého 
sekretariátu, připravuje svůj rozpočet a 
rozhoduje o svém sídle.

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropský parlament a Rada mohou 
vyzvat předsedu rady regulačních orgánů 
k předložení zprávy o plnění jeho úkolů.
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Or. en

Odůvodnění

Rada regulačních orgánů by měla být odpovědná Radě a Parlamentu.

Pozměňovací návrh 203
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropský parlament a Rada mohou 
vyzvat předsedu rady regulačních orgánů 
k předložení zprávy o plnění jeho úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Uvedená povinnost předkládat zprávu zajišťuje, aby rada regulačních orgánů byla odpovědná 
Radě a Parlamentu.

Pozměňovací návrh 204
Edit Herczog

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropský parlament a Rada mohou 
vyzvat předsedu rady regulačních orgánů 
k předložení zprávy o plnění jeho úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby rada regulačních orgánů byla 
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odpovědná Radě a Parlamentu.

Pozměňovací návrh 205
Anne Laperrouze

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropský parlament a Rada mohou 
vyzvat předsedu rady regulačních orgánů 
k předložení zprávy o plnění jeho úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby byla rada regulačních orgánů 
odpovědná Radě a Parlamentu.

Pozměňovací návrh 206
Giles Chichester

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropský parlament a Rada mohou 
vyzvat předsedu rady regulačních orgánů 
k předložení zprávy o plnění jeho úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby rada regulačních orgánů byla 
odpovědná Radě a Parlamentu.
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Pozměňovací návrh 207
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropský parlament a Rada mohou 
vyzvat předsedu rady regulačních orgánů 
k předložení zprávy o plnění jeho úkolů.

Or. de

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby rada regulačních orgánů byla 
odpovědná Radě a Parlamentu.

Pozměňovací návrh 208
Paul Rübig

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropský parlament a Rada mohou 
vyzvat předsedu rady regulačních orgánů 
k předložení zprávy o plnění jeho úkolů.

Or. de

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby rada regulačních orgánů byla 
odpovědná Radě a Parlamentu.
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Pozměňovací návrh 209
Dragoş Florin David

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Předseda rady energetických 
regulačních orgánů může být přizván 
při různých příležitostech příslušnými 
výbory Evropského parlamentu. 
Předseda je rovněž povinen nejméně 
jednou ročně vystoupit v Parlamentu.

Or. ro

Odůvodnění

Rada energetických regulačních orgánů zastupuje vnitrostátní energetické regulační orgány a 
má klíčovou úlohu, pokud jde o dosahování energetických cílů Společenství. V této souvislosti 
se předseda potřebuje zapojovat do stálého a účinného dialogu s Parlamentem.

Pozměňovací návrh 210
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Úkoly rady regulačních orgánů

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Rada regulačních orgánů přijme
stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 5, 6, 7 a 8. Kromě toho 
rada regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytne pokyny řediteli při 
plnění jeho úkolů. Ředitel plní své úkoly 
v souladu s rozhodnutími rady 
regulačních orgánů, která je v otázkách 
regulace výhradním rozhodovacím 
orgánem agentury.

Or. en

Odůvodnění

Rada regulačních orgánů jako výhradní rozhodovací orgán agentury přijímá stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí, která plní ředitel podle čl. 14 odst. 3.

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí, měla by být jasně vymezena oficiální úloha rady 
regulačních orgánů ve jmenování ředitele.
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Pozměňovací návrh 212
Christian Ehler

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Před přijetím stanovisek, doporučení a 
rozhodnutí uvedených v článcích 5, 6, 7 a 8 
poskytne rada regulačních orgánů svůj
souhlas řediteli. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytne pokyny řediteli při 
plnění jeho úkolů. Ředitel plní své úkoly 
v souladu s rozhodnutími rady 
regulačních orgánů, která je v otázkách 
regulace výhradním rozhodovacím 
orgánem agentury.

Or. en

Odůvodnění

Vymezení odpovědností.

Pozměňovací návrh 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s úkoly ředitele, jak jsou popsány v článku 14 tohoto 
nařízení, zejména odstavci 3 tohoto článku, kde se uvádí, že ředitel přijímá stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí se souhlasem rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 214
Giles Chichester

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jak to stanoví čl. 14 odst. 3, ředitel přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí se souhlasem 
rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 215
Anne Laperrouze

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Jak to stanoví čl. 14 odst. 3, ředitel přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí se souhlasem 
rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 216
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Jak to stanoví čl. 14 odst. 3, ředitel přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí se souhlasem 
rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 217
Paul Rübig

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Jak to stanoví čl. 14 odst. 3, ředitel přijímá stanoviska, doporučení a rozhodnutí se souhlasem 
rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 218
Lena Ek

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Před přijetím stanovisek, doporučení a 
rozhodnutí uvedených v článcích 5, 6, 7 a 8 
poskytne rada regulačních orgánů své 
stanovisko v souladu s čl. 14 odst. 3
řediteli. Kromě toho rada regulačních 
orgánů v rámci svých pravomocí poskytne 
pokyny řediteli při plnění jeho úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
své stanovisko ke kandidátovi na funkci 
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
svůj souhlas ke kandidátovi na funkci 
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 220
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
své stanovisko ke kandidátovi na funkci 
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
svůj souhlas ke kandidátovi na funkci 
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.

Or. en

Odůvodnění

Rada regulačních orgánů jako výhradní rozhodovací orgán agentury přijímá stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí, která plní ředitel podle čl. 14 odst. 3.

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí, měla by být jasně vymezena formální úloha rady 
regulačních orgánů ve jmenování ředitele.

Pozměňovací návrh 221
Giles Chichester

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
své stanovisko ke kandidátovi na funkci 
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
svůj souhlas ke kandidátovi na funkci 
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 222
Anne Laperrouze

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
své stanovisko ke kandidátovi na funkci 
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
svůj souhlas ke kandidátovi na funkci 
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 223
Paul Rübig

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
své stanovisko ke kandidátovi na funkci
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
svůj souhlas ke jmenování kandidáta do 
funkce ředitele. Rada přijme toto 
rozhodnutí tříčtvrtinovou většinou svých 
členů.

Or. de
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 224
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
své stanovisko ke kandidátovi na funkci
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
svůj souhlas ke jmenování kandidáta do 
funkce ředitele. Rada přijme toto 
rozhodnutí tříčtvrtinovou většinou svých 
členů.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada regulačních orgánů předloží
v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
své stanovisko ke kandidátovi na funkci 
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.

2. Rada regulačních orgánů navrhne 
Evropskému parlamentu nejméně dva a 
nejvýše tři kandidáty na funkci ředitele,
v souladu s čl. 13 odst. 2. Rada přijme toto 
rozhodnutí tříčtvrtinovou většinou svých 
členů.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem vyvážit pravomoci v rámci stávající struktury agentury navrhuje dva až tři kandidáty 
rada regulačních orgánů a nikoli Komise. Evropský parlament poté o kandidátech na ředitele 
hlasuje.

Pozměňovací návrh 226
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Ředitel

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 227
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Agenturu řídí ředitel, který jedná 
v souladu s rozhodnutími přijatými radou 
regulačních orgánů. Aniž jsou dotčeny 
příslušné pravomoci správní rady a rady 
regulačních orgánů, ředitel nevyžaduje ani 
nepřijímá pokyny od Komise, jakékoli 
vlády nebo jakéhokoli orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Ředitel by měl plnit své úkoly v souladu s rozhodnutími přijatými radou regulačních orgánů, 
která by měla být výhradním rozhodovacím orgánem agentury, pokud jde o otázky regulace. 
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Mělo by být jasně stanoveno, že ředitel nesmí vyžadovat ani přijímat jakékoli pokyny také od 
Komise.

Pozměňovací návrh 228
Anne Laperrouze

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Agenturu řídí ředitel, který jedná 
v souladu s rozhodnutími přijatými radou 
regulačních orgánů. Aniž jsou dotčeny 
příslušné pravomoci Komise, správní rady 
a rady regulačních orgánů, ředitel 
nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 
jakékoli vlády nebo jakéhokoli orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Ředitel by měl plnit své úkoly v souladu s rozhodnutími přijatými radou regulačních orgánů, 
která by měla být výhradním rozhodovacím orgánem agentury v otázkách regulace.

Pozměňovací návrh 229
Giles Chichester

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Agenturu řídí ředitel, který jedná 
v souladu s rozhodnutími přijatými radou 
regulačních orgánů. Aniž jsou dotčeny 
příslušné pravomoci Komise, správní rady 
a rady regulačních orgánů, ředitel 
nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 
jakékoli vlády nebo jakéhokoli orgánu.

Or. en
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Odůvodnění

Ředitel by měl plnit své úkoly v souladu s rozhodnutími přijatými radou regulačních orgánů, 
která by měla být výhradním rozhodovacím orgánem agentury v otázkách regulace.

Pozměňovací návrh 230
Paul Rübig

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Agenturu řídí ředitel, který jedná 
v souladu s rozhodnutími přijatými radou 
regulačních orgánů. Aniž jsou dotčeny 
příslušné pravomoci Komise, správní rady 
a rady regulačních orgánů, ředitel 
nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 
jakékoli vlády nebo jakéhokoli orgánu.

Or. de

Odůvodnění

Ředitel by měl plnit své úkoly v souladu s rozhodnutími přijatými radou regulačních orgánů, 
která by měla být výhradním rozhodovacím orgánem agentury v otázkách regulace.

Pozměňovací návrh 231
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Agenturu řídí ředitel, který jedná 
v souladu s rozhodnutími přijatými radou 
regulačních orgánů. Aniž jsou dotčeny 
příslušné pravomoci Komise, správní rady 
a rady regulačních orgánů, ředitel 
nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 
jakékoli vlády nebo jakéhokoli orgánu.

Or. de
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Odůvodnění

Ředitel by měl plnit své úkoly v souladu s rozhodnutími přijatými radou regulačních orgánů, 
která by měla být výhradním rozhodovacím orgánem agentury v otázkách regulace.

Pozměňovací návrh 232
Lena Ek

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Agenturu řídí ředitel, který jedná 
v souladu se stanovisky rady regulačních 
orgánů. Aniž je dotčena příslušná úloha
správní rady a rady regulačních orgánů, 
pokud jde o úkoly ředitele, ředitel 
nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 
jakékoli vlády nebo jakéhokoli orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Lena Ek

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Ředitel je jmenován Evropským 
parlamentem na základě zásluh, 
dovedností a zkušeností relevantních pro 
oblast energetiky z nejméně dvou a nejvíce 
tří kandidátů navržených radou 
regulačních orgánů po předchozí výzvě 
k vyjádření zájmu.

Or. en

Odůvodnění

S cílem vyvážit pravomoci v rámci stávající struktury agentury navrhuje dva až tři kandidáty 
rada regulačních orgánů a nikoli Komise. Evropský parlament poté o kandidátech na ředitele 
hlasuje.

Pozměňovací návrh 235
Anni Podimata

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 236
Dragoş Florin David

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Ředitel je jmenován správní radou na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností 
v oblasti energetiky z nejméně dvou 
kandidátů navržených Komisí, jak je 
doporučila rada energetických 
regulačních orgánů. Před jmenováním 
může být kandidát vybraný správní radou 
vyzván, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky jeho 
poslanců.

Or. ro

Odůvodnění

Rada energetických regulačních orgánů je schopná nejlépe prověřit zkušenosti a dovednosti 
kandidátů ze světa energetiky ucházejících se o pozici ředitele agentury.

Pozměňovací návrh 237
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ředitel je jmenován správní radou na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností 
z nejméně dvou kandidátů navržených 
Komisí po předchozí výzvě k vyjádření 
zájmu. Před jmenováním může být 
kandidát vybraný správní radou vyzván, 

2. Ředitel je jmenován správní radou na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností 
z nejméně dvou kandidátů navržených 
Komisí po předchozí výzvě k vyjádření 
zájmu a po vyžádání souhlasu rady 
regulačních orgánů radou regulačních 
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aby učinil prohlášení před příslušným 
výborem Evropského parlamentu a 
zodpověděl otázky jeho poslanců.

orgánů. Před jmenováním může být 
kandidát vybraný správní radou vyzván, 
aby učinil prohlášení před příslušným 
výborem Evropského parlamentu a 
zodpověděl otázky jeho poslanců.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel agenturu řídí, měla by být jasně vymezena formální úloha rady 
regulačních orgánů ve jmenování ředitele.

Pozměňovací návrh 238
Christian Ehler

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

K posílení úlohy Evropského parlamentu a nezávislosti agentury.
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Pozměňovací návrh 239
Lena Ek

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Funkční období ředitele je pětileté. 
V průběhu devíti měsíců předcházejících 
konci tohoto období provede Komise 
vyhodnocení. Při něm Komise posuzuje 
především:

3. Funkční období ředitele je pětileté. 
V průběhu devíti měsíců předcházejících 
konci tohoto období provede Komise 
posouzení. Při něm Komise posuzuje 
především:

e) výkon ředitele; e) výkon ředitele;

f) úkoly a potřeby agentury pro 
nadcházející roky.

f) úkoly a potřeby agentury pro 
nadcházející roky.

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
může s ohledem na hodnotící zprávu a 
pouze v případech odůvodněných úkoly a 
potřebami agentury jednou prodloužit 
funkční období ředitele, a to nanejvýše 
o další tři roky.

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
může s ohledem na zprávu z posouzení a 
stanovisko rady regulačních orgánů 
k tomuto posouzení a pouze v případech 
odůvodněných úkoly a potřebami agentury 
jednou prodloužit funkční období ředitele, 
a to nanejvýše o další tři roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Christian Ehler

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
může s ohledem na hodnotící zprávu a 
pouze v případech odůvodněných úkoly a 
potřebami agentury jednou prodloužit 
funkční období ředitele, a to nanejvýše 
o další tři roky.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

K posílení nezávislosti agentury.

Pozměňovací návrh 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada jednající na návrh 
Komise může s ohledem na hodnotící 
zprávu a pouze v případech odůvodněných 
úkoly a potřebami agentury jednou 
prodloužit funkční období ředitele, a to 
nanejvýše o další tři roky.

4. Evropský parlament, po poradě s radou 
regulačních orgánů a správní radou,
může s ohledem na hodnotící zprávu a 
pouze v případech odůvodněných úkoly a 
potřebami agentury jednou prodloužit 
funkční období ředitele, a to nanejvýše 
o další tři roky.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament může jednou prodloužit funkční období ředitele, a to po poradě se 
správní radou a radou regulačních orgánů. Při takovém rozhodnutí by měla být rovněž 
zohledněna hodnotící zpráva.

Pozměňovací návrh 242
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
může s ohledem na hodnotící zprávu a 
pouze v případech odůvodněných úkoly a 
potřebami agentury jednou prodloužit 
funkční období ředitele, a to nanejvýše 
o další tři roky.

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
a po poradě s radou regulačních orgánů a 
s maximálním zřetelem k jejímu 
stanovisku může s ohledem na hodnotící 
zprávu a pouze v případech odůvodněných 
úkoly a potřebami agentury jednou 
prodloužit funkční období ředitele, a to 
nanejvýše o další tři roky.
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Or. en

Odůvodnění

V otázkách prodloužení funkčního období ředitele a jeho případného sesazení by měla být 
konzultována rada regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 243
Giles Chichester

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
může s ohledem na hodnotící zprávu a 
pouze v případech odůvodněných úkoly a 
potřebami agentury jednou prodloužit 
funkční období ředitele, a to nanejvýše 
o další tři roky.

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
a po poradě s radou regulačních orgánů a 
s maximálním zřetelem k jejímu 
stanovisku může s ohledem na hodnotící 
zprávu a pouze v případech odůvodněných 
úkoly a potřebami agentury jednou 
prodloužit funkční období ředitele, a to 
nanejvýše o další tři roky.

Or. en

Odůvodnění

V otázce prodloužení funkčního období ředitele by měla být konzultována rada regulačních 
orgánů.

Pozměňovací návrh 244
Paul Rübig

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
a po poradě s radou regulačních orgánů a 
s maximálním zřetelem k jejímu 
stanovisku může s ohledem na hodnotící 
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funkční období ředitele, a to nanejvýše 
o další tři roky.

zprávu a pouze v případech odůvodněných 
úkoly a potřebami agentury jednou 
prodloužit funkční období ředitele, a to 
nanejvýše o další tři roky.

Or. de

Odůvodnění

V otázce prodloužení funkčního období ředitele by měla být vždy konzultována rada 
regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 245
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
může s ohledem na hodnotící zprávu a 
pouze v případech odůvodněných úkoly a 
potřebami agentury jednou prodloužit 
funkční období ředitele, a to nanejvýše o 
další tři roky.

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
a po poradě s radou regulačních orgánů a 
s maximálním zřetelem k jejímu 
stanovisku může s ohledem na hodnotící 
zprávu a pouze v případech odůvodněných 
úkoly a potřebami agentury jednou 
prodloužit funkční období ředitele, a to 
nanejvýše o další tři roky.

Or. de

Odůvodnění

V otázce prodloužení funkčního období ředitele by měla být vždy konzultována rada 
regulačních orgánů.
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Pozměňovací návrh 246
Christian Ehler

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Posílení nezávislosti agentury.

Pozměňovací návrh 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Úlohou Evropského parlamentu by mělo být rozhodnout o prodloužení funkčního období 
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ředitele, a to po poradě se správní radou a radou regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 248
Christian Ehler

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Ředitel setrvá ve své funkci až do 
jmenování svého nástupce.

Or. de

Odůvodnění

K posílení věrohodnosti agentury.

Pozměňovací návrh 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Ředitel může být sesazen z funkce pouze 
rozhodnutím Evropským parlamentem po 
odsouhlasení radou regulačních orgánů. 
Evropský parlament toto rozhodnutí 
schválí na základě dvoutřetinové většiny 
svých členů.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnout o odvolání ředitele je úlohou Evropského parlamentu po odsouhlasení radou 
regulačních orgánů. Uvedené rozhodnutí bude přijato pouze dvoutřetinovou většinou.
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Pozměňovací návrh 250
Anni Podimata

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V otázce prodloužení funkčního období ředitele a jeho případného sesazení by měla být 
konzultována rada regulačních orgánů.
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Pozměňovací návrh 252
Giles Chichester

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tímto návrhem se stanovuje požadavek, aby rada regulačních orgánů dala svůj souhlas před 
jmenováním ředitele. Stejně by to mělo platit i v případě sesazení ředitele z funkce.

Pozměňovací návrh 253
Paul Rübig

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Předchozí pozměňovací návrh stanovil, aby rada regulačních orgánů dala svůj souhlas před 
jmenováním ředitele; totéž by mělo platit pro sesazení ředitele z funkce.
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Pozměňovací návrh 254
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Předchozí pozměňovací návrh stanovil, aby rada regulačních orgánů dala svůj souhlas před 
jmenováním ředitele; totéž by mělo platit pro sesazení ředitele z funkce.

Pozměňovací návrh 255
Lena Ek

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Ředitel může být sesazen z funkce pouze 
rozhodnutím správní rady poté, co obdrží 
souhlas rady regulačních orgánů. Správní 
rada toto rozhodnutí schválí na základě 
tříčtvrtinové většiny svých členů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 256
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 257
Christian Ehler

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Ředitel může být sesazen z funkce pouze 
rozhodnutím správní rady po poradě 
s radou regulačních orgánů. Správní rada 
toto rozhodnutí schválí tříčtvrtinovou 
většinou svých hlasů. 

Or. de

Odůvodnění

K zajištění soudržnosti s předchozím pozměňovacím návrhem.
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Pozměňovací návrh 258
Dragoş Florin David

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Odůvodnění

Čl. 9 odst. 4 stanoví, že se rozhodnutí správní rady přijímají dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů.

Pozměňovací návrh 259
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Evropský parlament nebo Rada může 
ředitele vyzvat k předložení zprávy 
o plnění jeho úkolů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Čl. 13 odst. 8 se vypouští, neboť odpovědnost agentury je zajištěna prostřednictvím čl. 11 
odst. 6 (nového).
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Pozměňovací návrh 260
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 vypouští se
Úkoly ředitele

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

Pozměňovací návrh 261
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Ředitel vykonává stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí uvedená 
v článcích 5, 6, 7 a 8 po jejich schválení 
radou regulačních orgánů podle čl. 12 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Řediteli by mělo být uloženo, aby vykonával stanoviska, doporučení a, jako nejdůležitější 
skutečnost, rozhodnutí rady regulačních orgánů, aby v praxi mohla začít fungovat.

Pozměňovací návrh 262
Lena Ek

Návrh usnesení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Ředitel přijme stanoviska, doporučení a 
rozhodnutí uvedená v článcích 5, 6, 7 a 8, 
která obdržela souhlas rady regulačních 
orgánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Řediteli by mělo být uloženo, aby přijal stanoviska, doporučení a, jako nejdůležitější 
skutečnost, rozhodnutí rady regulačních orgánů, aby v praxi mohla začít fungovat.

Pozměňovací návrh 264
Christian Ehler

Návrh usnesení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vymezení pravomocí.
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Pozměňovací návrh 265
Giles Chichester

Návrh usnesení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Řediteli by mělo být uloženo, aby přijal stanoviska, doporučení a, jako nejdůležitější 
skutečnost, rozhodnutí rady regulačních orgánů, aby v praxi mohla začít fungovat.

Pozměňovací návrh 266
Dragoş Florin David

Návrh usnesení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Ředitel každý rok vypracuje návrh 
pracovního programu agentury na 
následující rok a předloží tento návrh do 
30. června daného roku radě regulačních 
orgánů a Komisi.

(6) Ředitel každý rok vypracuje návrh 
pracovního programu agentury na 
následující rok a předloží tento návrh do 
30. září daného roku po přijetí správní 
radou a předložení informací radě 
regulačních orgánů, příslušnému výboru 
Evropského parlamentu a Komisi.

Or. ro

Odůvodnění

Pracovní program by měl být schválen a přijat správní radou a předložen Komisi a 
příslušnému výboru Evropského parlamentu.
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Pozměňovací návrh 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Ředitel každý rok vypracuje návrh 
pracovního programu agentury na 
následující rok a předloží tento návrh do 
30. června daného roku radě regulačních 
orgánů a Komisi.

6. Ředitel každý rok vypracuje návrh 
pracovního programu agentury na 
následující rok a předloží tento návrh do 
30. června daného roku radě regulačních 
orgánů, Evropskému parlamentu a 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Nad pracovními programy agentury je třeba mít demokratickou kontrolu.

Pozměňovací návrh 268
Edit Herczog

Návrh usnesení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Stálá skupina účastníků trhu

1. Ředitel zřídí stálou skupinu účastníků 
trhu, kterou budou tvořit odborníci 
zastupující příslušné zúčastněné subjekty, 
zejména z oblasti výroby, dodávek, 
obchodu a distribuce, a akademičtí 
pracovníci z příbuzných oborů. Ředitel 
stanoví postupy týkající se počtu, složení a 
jmenování členů skupiny a také její 
činnost.
2. Skupině předsedá ředitel . Funkční 
období jejích členů je dva a půl roku. 
Členové skupiny nemohou být členy 
správní rady nebo rady regulačních 
orgánů.
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3. Zástupci Komise mají právo účastnit se 
jednání a podílet se na práci skupiny.
4. Skupina působí jako poradní orgán 
ředitele při plnění jeho úkolů podle tohoto 
nařízení, přípravě návrhů na příslušné 
součásti pracovního programu agentury a 
při zajištění komunikace se zúčastněnými 
subjekty ve všech záležitostech týkajících 
se pracovního programu.

Or. en

Odůvodnění

Účastníci trhu by měli být těsně spojeni s činností agentury, aby byl zajištěn rozvoj zdravých 
technických a tržních pravidel.

Pozměňovací návrh 269
Edit Herczog

Návrh usnesení
Článek 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14b
Stálá skupina spotřebitelů

1. Ředitel zřídí stálou skupinu 
spotřebitelů, kterou budou tvořit zástupci 
spotřebitelů. Ředitel stanoví postupy 
týkající se počtu, složení a jmenování 
členů skupiny a také její činnost.
2. Skupině předsedá ředitel . Funkční 
období jejích členů je dva a půl roku. 
Členové skupiny nemohou být členy 
správní rady nebo rady regulačních 
orgánů.
3. Zástupci Komise mají právo účastnit se 
jednání a podílet se na práci skupiny.
4. Skupina působí jako poradní orgán 
ředitele při plnění jeho úkolů podle tohoto 
nařízení, přípravě návrhů na příslušné 
součásti pracovního programu agentury a 
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při zajištění komunikace se spotřebiteli ve 
všech záležitostech týkajících se 
pracovního programu. Skupina zajistí, 
aby zájem spotřebitelů na úrovni EU byl 
odpovídajícím způsobem chráněn, a bude 
odpovědná za poradenství, podávání 
informací a zastupování spotřebitelských 
organizací. Skupina bude nápomocna 
Komisi a vnitrostátním regulačním 
agenturám při sledování účinnosti 
opatření týkajících se energetické 
chudoby a praktického uplatňování 
systému sazeb v členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Zástupci spotřebitelů by měli být těsně spojeni s činností agentury, aby byla zajištěna ochrana 
zájmů spotřebitelů. Stálá skupina spotřebitelů by měla být vytvořena nezávisle na stálé 
skupině účastníků trhu s cílem zajistit, aby byli spotřebitelé zastoupeni stejnou měrou jako 
aktéři na trhu.

Pozměňovací návrh 270
Dragoş Florin David

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Odůvodnění

Odvolací senát se musí skládat z odpovídajícího počtu členů, aby mohl vykonávat úkoly 
uvedené v nařízení. Aby bylo zajištěno vyvážené zastoupení členských států a maximální
průhlednost, mělo by být osm členů odvolacího senátu (čtyři řádní členové a čtyři náhradníci) 
z různých členských států.

Pozměňovací návrh 271
Christian Ehler

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

K posílení nezávislosti agentury.

Pozměňovací návrh 272
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Ve shodě s pozměňovacím návrhem k čl. 9 odst. 1 by se Parlament měl podílet také na 
jmenování odvolacího senátu.

Pozměňovací návrh 273
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Lena Ek

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V bodě odůvodnění by mělo být uvedeno, že v zájmu kontinuity by jmenování nebo 
prodloužení funkčního období členů odvolacího senátu mělo umožňovat částečné nahrazení 
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rady.

Pozměňovací návrh 275
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 276
Christian Ehler

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Funkční období členů rady regulačních 
orgánů je pětileté. Toto období lze 
prodloužit. Členové odvolacího senátu jsou 
ve svém rozhodování nezávislí; nejsou 
vázáni žádnými pokyny. Členové 
odvolacího senátu nesmějí v agentuře, 
v její správní radě ani v její radě 
regulačních orgánů vykonávat žádné jiné 

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

nesmí být během svého funkčního období 
odvoláni, s výjimkou případu, kdy se 
dopustili vážného porušení úředních 
povinností, a správní rada po poradě 
s radou regulačních orgánů vydala 
rozhodnutí v tomto smyslu.

Or. de

Odůvodnění

K posílení nezávislosti rady.

Pozměňovací návrh 277
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 279
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jakýkoli dobrovolný příspěvek od 
členských států nebo jejich regulačních 
orgánů;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Písmeno c) se musí vypustit, aby byla zaručena plná průhlednost agentury a její nezávislost.

Pozměňovací návrh 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jakýkoli dobrovolný příspěvek od 
členských států nebo jejich regulačních 
orgánů;

c) zdroje sdílené vnitrostátními 
regulačními orgány pro účely jejich 
spolupráce na úrovni EU;

Or. en

Odůvodnění

K zajištění plné autonomie a nezávislosti agentury musí být povolen autonomní rozpočet. 
V souvislosti s tím je třeba zabránit tomu, aby členské státy přispívaly rozdílně a dobrovolně.
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Pozměňovací návrh 281
Lena Ek

Návrh usnesení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jakýkoli dobrovolný příspěvek od 
členských států nebo jejich regulačních 
orgánů;

c) jakýkoli dobrovolný příspěvek od 
členských států nebo jejich regulačních 
orgánů, jak to stanoví čl. 10 odst. 6;

Or. en

Odůvodnění

V bodě odůvodnění by mělo být uvedeno, že v zájmu kontinuity by jmenování nebo 
prodloužení funkčního období členů odvolacího senátu mělo umožňovat částečné nahrazení 
rady.

Pozměňovací návrh 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) veškeré navrhované způsoby 
financování, zejména prostřednictvím 
poplatku za toky při obchodování 
s elektřinou a plynem;

Or. en

Odůvodnění

K zajištění plné autonomie a nezávislosti agentury je třeba povolit autonomní rozpočet. 
V souvislosti s tím by agentura měla mít možnost vyhledávat alternativní způsoby financování.
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Pozměňovací návrh 283
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozpočtový orgán přijme plán 
pracovních míst agentury.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 285
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 vypouští se
Zaměstnanci

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 286
Herbert Reul

Návrh usnesení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na zaměstnance agentury se vztahuje 
služební řád úředníků Evropských 

1. Na zaměstnance agentury se vztahuje 
služební řád úředníků Evropských 
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společenství, pracovní řád ostatních 
zaměstnanců Evropských společenství a 
pravidla společně přijatá institucemi 
Evropských společenství pro uplatňování 
těchto řádů.

společenství, pracovní řád ostatních 
zaměstnanců Evropských společenství a 
pravidla společně přijatá institucemi 
Evropských společenství pro uplatňování 
těchto řádů. V souladu s čl. 13 odst. 1 
použití služebního řádu neohrožuje 
výlučné pravomoci správní rady a rady 
regulačních orgánů, pokud jde o pokyny 
řediteli.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 13 odst. 1 by mělo být jasně stanoveno, že 
nezávislost ředitele na Komisi nesmí být ohrožena použitím služebního řádu.

Pozměňovací návrh 287
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada v dohodě s Komisí přijme 
potřebná prováděcí opatření v souladu 
s ustanoveními článku 110 služebního 
řádu úředníků Evropských společenství.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 27 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Správní rada, rada regulačních 
orgánů a odvolací senát zveřejňují na 
internetových stránkách agentury ke 
každému jednání přinejmenším jeho 
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program, příslušnou podkladovou 
dokumentaci a zápis z jednání.

Or. en

Odůvodnění

Programy a zápisy z jednání rad a senátu by měly být v daných lhůtách zveřejněny na 
internetových stránkách agentury. Členové rady by měli mít právo na zveřejnění 
nesouhlasného stanoviska.

Pozměňovací návrh 289
Christian Ehler

Návrh usnesení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se
Účast třetích zemí

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

Or. de

Odůvodnění

Úlevy agentury by se měly omezovat na vnitřní trh.
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Pozměňovací návrh 290
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Vyhodnocení

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 291
Eugenijus Maldeikis

Návrh usnesení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. První hodnotící zprávu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě nejpozději 
čtyři roky poté, co se první ředitel ujal 
svých povinností. Komise poté hodnotící 
zprávu předkládá každých pět let, kdy 
zároveň předložila střednědobou zprávu 
o činnosti za dva a půl roku.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vyhodnocení této nové agentury by se mělo provádět pravidelněji.

Pozměňovací návrh 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Návrh usnesení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Činnost agentury by měla být vyhodnocena raději dříve než později.
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Pozměňovací návrh 294
Christian Ehler

Návrh usnesení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vstup v platnost a přechodná opatření Vstup v platnost, přechodná opatření a 
skončení platnosti

Or. de

Odůvodnění

Měla by být stanovena lhůta, kterou se zajistí zohlednění budoucího vývoje vnitřního trhu 
s elektřinou.

Pozměňovací návrh 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Platnost tohoto nařízení skončí 
1. ledna 2015.

Or. de

Odůvodnění

Pověření agentury by mělo podléhat časovému omezení v souladu s výzvou k provádění 
politiky „lepší regulace“. Bude-li zapotřebí mandát agentury prodloužit, měla by Komise 
vypracovat samostatný návrh prokazující nezbytnost takového prodloužení.
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