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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise vytvořit evropskou Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů 
jednotlivých států přichází právě včas. Je logickým vyústěním vývoje evropských právních 
předpisů v oblasti energetiky v posledních letech.

Původně zajišťovaly veřejné služby v oblasti energie a plynu ve 27 evropských zemích 
společnosti, které byly obvykle veřejné a  měly na vnitrostátní nebo regionální úrovni téměř 
monopolní postavení. Již dávno však tyto subjekty začaly s energií navzájem obchodovat. 
Bylo tedy třeba stanovit pravidla řádné hospodářské soutěže mezi těmito subjekty a novými 
subjekty, které by se mohly na trhu objevit. Postupně se oddělily na jedné straně energetické 
přepravní sítě (elektřina a plyn) a na druhé straně množství výrobních podniků a distributorů 
energie. Jejich oddělení má zajistit, aby přepravní systém byl ve vztahu k početným výrobcům 
neutrální. Toto nařízení se nezabývá otázkou, jak má být oddělení provedeno (s rozdělením 
majetku nebo bez něj). Komise rovněž stanoví, že toto oddělení se má provést, ať jde 
o vlastnictví veřejné či soukromé, a to jak na straně přepravce, tak na straně výrobců 
a distributorů.

Výsledkem tohoto vývoje je přeměna systému evropských vnitrostátních přepravních sítí 
v přirozené monopoly, stejně jako je tomu u systému silnic, přístavů a letišť, mezi nimiž se 
pohybují nákladní auta, plavidla a letadla, která patří tisícům konkurenčních podniků. Komise 
dokonce stanoví, že do obecně prospěšného dopravního systému se musí začlenit určitá část 
skladovací kapacity plynu. 

Je proto potřeba vyřešit tři problémy:

– zajistit volný přístup všech výrobců, jak velkých tak malých (od majitele jedné větrné 
elektrárny až po vlastníka systému jaderných elektráren), k přepravnímu systému, a to zcela 
transparentním způsobem a bez diskriminace založené na velikosti podniku nebo státní 
příslušnosti;

– regulovat trh s energií v souladu s energetickou politikou Evropské unie (zahrnující politiku 
sociální a regionální integrace a politiku ochrany životního prostředí, zejména klimatu);

– fyzicky propojit jednotlivé sítě na evropské úrovni a harmonizovat jejich technické normy, 
otevřít je třetím zemím, které dodávají zejména plyn (Rusko) nebo přepravují elektrickou 
energii (Švýcarsko).

Nezbytnost tohoto propojení a harmonizace je důvodem, proč je třeba vytvořit subjekt pro 
spolupráci regulačních orgánů jednotlivých států (agenturu).

Systém takto propojených vnitrostátních přepravních sítí a příslušných regulačních orgánů 
spolupracujících v rámci agentury by umožnil, aby energetika byla skutečně veřejnou službou 
založenou na celoevropské spolupráci. 

Navrhovatel hodnotí návrhy Komise kladně. Měly by však být vyjasněny dva body.
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Zaprvé, pravomoci agentury.

Komise oprávněně zavrhuje myšlenku měnit účelově Smlouvy proto, aby agentura měla 
závazné pravomoci. Uznává ostatně, že k tomu nemá ani technické prostředky, ani dostatek 
zaměstnanců. Navrhuje tedy, aby byla především poradním orgánem, který by se při 
rozhodování a udělování případných sankcí obracel přímo na Komisi.

Navrhovatel se domnívá, že existuje dostatečný právní základ pro rozšíření pravomocí této 
agentury v oblasti vnitřního trhu a boje proti zneužívání dominantního postavení, přičemž 
Komisi by zůstala pravomoc ukládat pokuty. Naopak dohled nad souladem politiky 
regulačních orgánů jednotlivých států s energetickou politikou EU může být za současné 
situace pouze předmětem nezávazných stanovisek.

Zadruhé, odpovědnost agentury.

Důvěryhodnost agentury ve vztahu k trhu je podmíněn její naprostou nezávislostí vůči 
subjektům, jejichž chování má regulovat, ať jde o provozovatele přepravní energetické sítě 
nebo výrobce a distributory energie. Legitimita agentury, která má rozhodovací pravomoci, 
pokud jde o soukromé nebo veřejné subjekty, musí vycházet z demokratické odpovědnosti.

Navrhovatel se snažil vyvážit zvýšení schopnosti přímého působení agentury (bez 
prostřednictví Evropské komise) větší demokratickou odpovědností vůči Parlamentu a Radě. 
Agentura může vykonávat činnost pouze v souladu se Smlouvami a sekundárním právem, ale 
musí rovněž informovat o svých rozhodnutích a stanoviscích zákonodárné orgány EU, které jí 
svěřily její pravomoci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 

(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 vůči 
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technickou a regulační kapacitu, 
průhlednost a efektivitu.

přepravcům, distributorům nebo 
výrobcům energie (veřejným i 
soukromým), soulad její činnosti 
s právními předpisy Společenství, její 
technickou a regulační kapacitu, 
průhlednost a efektivitu.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2

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 ve vztahu k Parlamentu, Radě a
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. 

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit poradní úlohu agentury ve vztahu 
k zákonodárným orgánům EU. Povinnost informovat má však pouze vůči výkonnému orgánu 
(Komisi).



PE400.565v01-00 6/15 PA\705322CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3

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 nezávazné pokyny, 
které by regulačním orgánům a účastníkům 
trhu napomáhaly ve sdílení osvědčených 
postupů při uplatňování energetické 
politiky definované v právních předpisech 
Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh připomíná, že cíle energetické politiky, k jejichž dosažení se 
využívají osvědčené postupy, stanoví zákonodárné orgány Unie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Agentura by měla mít potřebné 
pravomoci pro účinné a především 
nezávislé plnění regulačních funkcí. 
Nezávislost regulačních orgánů ve vztahu 
k přepravcům, distributorům a výrobcům 
energie 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; měla 
by dodržovat právní předpisy Společenství 
v oblasti energetické politiky, životního 
prostřední, vnitřního trhu a hospodářské 
soutěže a měla by o svých rozhodnutích 
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a návrzích informovat orgány EU.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh stanoví demokratickou odpovědnost agentury.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh upřesňuje práva stran na odvolání ve vztahu k rozhodnutím agentury.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Agentura by měla uplatňovat obecná 
pravidla týkající se přístupu veřejnosti 

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

k dokumentům drženým institucemi 
Společenství, zejména Aarhuskou 
úmluvu. Správní rada by měla zavést 
praktická opatření na ochranu obchodně 
citlivých údajů a osobních údajů. 

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh potvrzuje závaznost Aarhuské úmluvy (zejména pokud jde 
o transparentnost studií dopadu na životní prostředí) ve vztahu ke všem orgánům a institucím 
EU, tedy i ve vztahu k agentuře samé.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vydávat stanoviska a doporučení určená 
Komisi;

c) vydávat stanoviska a doporučení určená 
Parlamentu, Radě, Komisi, přepravcům, 
distributorům a výrobcům energie a 
rovněž spotřebitelům;

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh rozšiřuje poradní úlohu agentury z orgánů a institucí na celou občanskou 
společnost.

Pozměňovací návrh 8

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. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s rozšířením rozhodovacích pravomocí v článku 6.

Pozměňovací návrh 9

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 Parlamentu, Rady nebo Komise 
nebo ze svého vlastního podnětu může 
agentura poskytnout těmto orgánům
stanovisko ke všem otázkám souvisejícím 
s účelem, ke kterému byla zřízena. 

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh rozšiřuje poradní úlohu agentury na zákonodárné orgány EU.

Pozměňovací návrh 10

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, 
účinnou hospodářskou soutěž a účinné 
fungování trhu nebo soulad s energetickou 
politikou definovanou v právních 
předpisech Společenství.
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Or. fr

Odůvodnění

Připomíná právní rámec činnosti agentury.

Pozměňovací návrh 11

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. Na základě přenesení pravomoci, 
k němuž může Komise přistoupit, 
a v souladu s definicemi uvedenými v čl. 
2e odst. 2 nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 
2e odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005 může 
agentura přijmout rozhodnutí 
o pozastavení a navrhnout Komisi, aby 
uložila pokuty, 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.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví právní základ a pravomoc agentury rozhodovat 
o pozastavení v oblasti hospodářské soutěže a vnitřního trhu. Pravomoc ukládat sankce se 
naopak vyhrazuje Komisi, neboť schází zřejmý právní základ.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Agentura může v souladu se svým 
pracovním programem nebo na žádost 
Komise přijmout pokyny, které regulačním 
orgánům a účastníkům trhu napomáhají ve 
sdílení osvědčených postupů. Tyto pokyny 
mohou být závazné, pokud se zaměřují na 
zneužívání dominantního postavení, 
přístup výrobců a distributorů k síti a 
zákaz diskriminace; nejsou závazné, 
pokud se zaměřují na dosažení rovnováhy 
na trhu s energií prostřednictvím zvýšení 
výroby nebo změny v technologii výroby, 
úspor energie a omezení skleníkových 
plynů a zlepšení energetické účinnosti 
v EU v souladu s energetickou politikou 
definovanou v právních předpisech 
Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh rozlišuje závazná rozhodnutí agentury v oblastech, kde jsou jasné 
předpisy primárního a sekundárního práva a jejich výklad, a nezávazná stanoviska týkající se 
uplatňování politiky EU v oblastech, kde jsou zatím přístupy různorodé. 

Pozměňovací návrh 13

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. 

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. 
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1228/2003 nebo nařízení (ES) č. 
1775/2005. 

1228/2003 nebo nařízení (ES) č. 
1775/2005 a ve všech právních předpisech 
Společenství, v nichž je definována 
energetická politika Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh rozšiřuje demokratickou odpovědnost agentury na případné uplatňování 
právních předpisů EU na oblast energetiky.

Pozměňovací návrh 14

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, 
z toho šest je vybráno z kandidátů Komise 
a šest z kandidátů Rady. Funkční období je 
pětileté a lze ho jednou prodloužit.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh rozšiřuje počet kandidatur do správní rady.

Pozměňovací návrh 15

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 

10. Správní rada přijme výroční zprávu o 
činnosti agentury uvedenou v čl. 14 odst. 8 
a nejpozději do 15. dubna 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 
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činností agentury během příslušného roku. činností agentury během příslušného roku. 
Uvedených pět orgánů udělí nebo neudělí 
agentuře absolutorium za plnění politiky 
Evropské unie v oblasti energetiky, 
vnitřního trhu a hospodářské soutěže. 
Parlament vydá doporučení k pracovnímu 
programu uvedenému v čl. 10 odst. 4.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh upřesňuje postup orgánů EU po předložení výroční zprávy agentury 
a posunuje datum jejího předložení na dřívější termín tak, aby tento postup umožnil agentuře 
stanovit vhodný směr při přijímání programu na následující rok.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Ředitel je jmenován radou regulačních 
orgánů na základě zásluh, dovedností a 
zkušeností z nejméně dvou kandidátů 
navržených Komisí a dvou kandidátů 
navržených Radou 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. Parlament může vyjádřit 
nesouhlas s tímto jmenováním, pokud 
odpovědi na otázky nejsou v souladu 
s pokyny Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh upřesňuje demokratickou odpovědnost ředitele.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
může podat odvolání proti rozhodnutí 
uvedenému v článku 7 a 8, které je určeno 
této osobě, nebo proti rozhodnutí, které má 
přímý a osobní dopad na tuto osobu, i když 
má podobu rozhodnutí určeného jiné 
osobě. 

1. Jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
může podat odvolání proti rozhodnutí 
uvedenému v článcích 6, 7 a 8, které je 
určeno této osobě, nebo proti rozhodnutí, 
které má přímý a osobní dopad na tuto 
osobu, i když má podobu rozhodnutí 
určeného jiné osobě. 

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje rozšíření rozhodovacích pravomocí agentury, které se 
navrhuje v článku 6.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada do šesti měsíců od data 
vstupu tohoto nařízení v platnost přijme 
praktická opatření pro uplatňování nařízení 
(ES) č. 1049/2001.

2. Správní rada do šesti měsíců od data 
vstupu tohoto nařízení v platnost přijme 
praktická opatření pro uplatňování nařízení 
(ES) č. 1049/2001 a Aarhuské úmluvy.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh potvrzuje závaznost Aarhuské úmluvy (zejména pokud jde 
o transparentnost studií dopadu na životní prostředí) ve vztahu ke všem orgánům a institucím 
EU, tedy i ve vztahu k agentuře.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 

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. Hodnocení se provádí na 
základě široké konzultace prostřednictvím 
webových stránek Komise, jíž se účastní 
strany podílející se na energetické politice, 
hospodářské soutěži a vnitřním trhu, tedy 
různí přepravci, distributoři a výrobci 
energie, profesní sdružení a spotřebitelé, 
stejně jako organizace chránící životní 
prostředí. Zpráva je předložena 
Parlamentu a Radě v termínu uvedeném 
v čl. 10 odst. 10.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh upřesňuje metodu hodnocení a jeho využití při vypracování programů 
agentury.
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