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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podporuje návrh nařízení Evropské komise, 
kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Tato agentura 
by měla sehrávat významnou roli při tvorbě a uplatňování třetího energetického balíčku.  

Musí být zcela nezávislá a požívat plné administrativní a finanční autonomie, aby mohla 
podstatně přispívat k ochraně práv spotřebitelů a zúčastněných stran.  Měla by mít možnost 
konzultovat účastníky trhu již v rané fázi a musí disponovat pravomocí koordinovat 
a ověřovat investice, mít příležitost sledovat trh a být tak schopna informovat o jeho 
narušování. 

K činnostem agentury by mělo patřit iniciování, sledování a schvalování návrhů 
předkládaných Evropskými sítěmi provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav 
(ENTSO), což by umožnilo větší regulaci rozvoje vnitřního trhu s energií. Agentura by rovněž 
měla přijímat opatření vhodná k zajištění vysoké míry ochrany spotřebitelů. 

Musí hrát klíčovou úlohu při iniciování, tvorbě, uvádění v platnost, provádění a vymáhání 
tržního a technického kodexu provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav (PPS).  
Dále by měla být zapojena do vymezování rozsahu působnosti a obsahu evropských kodexů. 
Agentura by měla mít rozhodovací pravomoci, aby nesla společně s PPS odpovědnost za 
stanovování pravidel. Společně s Komisí by měla rozhodovat o případném vyjímání nové 
přeshraniční infrastruktury z požadavků na oddělení vlastnictví. 

Evropský parlament by měl mít možnost kontrolovat výsledky a fungování agentury. 

Výběr ředitele agentury, jeho opětovné jmenování do funkce či odvolání by měl schvalovat 
Evropský parlament. Ředitel agentury, její správní rada a rada regulačních orgánů by měli být 
za svou činnost odpovědni Evropskému parlamentu. Na vyžádání EP by se měli do 
Parlamentu dostavit.

Správní rada nese odpovědnost výhradně za otázky související s řízením a účetnictvím. Počet 
členů správní rady by měl být omezen, jelikož vzhledem k počtu členů rady regulačních 
orgánů a všech zaměstnanců agentury není důvod k dvanáctičlenné správní radě. Správní radu 
by měly tvořit pouze osoby jmenované Komisí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a.) Agentura by měla neustále 
kontrolovat, zda nedochází k narušování 
trhů, a informovat o tom Komisi, 
Evropský parlament a vnitrostátní orgány.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla být schopna nejen informovat, ale také sledovat a včas evropské instituce 
a orgány a vnitrostátní orgány náležitě upozorňovat.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci agentury je zapotřebí posílit, aby mohla podstatně přispívat k ochraně práv 
spotřebitelů a zúčastněných stran.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Agentura by měla mít vysoce odborné 
zaměstnance. Agentura by měla zejména 
využívat odbornosti a zkušenosti
zaměstnanců přidělených vnitrostátními 
regulačními orgány, Komisí a členskými 
státy. Na zaměstnance agentury by se měl 
vztahovat služební řád úředníků 
Evropských společenství, pracovní řád 
ostatních zaměstnanců Evropských 
společenství a pravidla společně přijatá 
institucemi Evropských společenství pro 
uplatňování těchto řádů. Správní rada by 
měla po dohodě s Komisí přijmout 
potřebná prováděcí opatření.

(16) Agentura by měla mít vysoce odborné 
zaměstnance, výjimečně by měla najímat 
zaměstnance přidělené vnitrostátními 
regulačními orgány. Na zaměstnance 
agentury by se měl vztahovat služební řád 
úředníků Evropských společenství, 
pracovní řád ostatních zaměstnanců 
Evropských společenství a pravidla 
společně přijatá institucemi Evropských 
společenství pro uplatňování těchto řádů. 
Správní rada by měla po dohodě s Komisí 
přijmout potřebná prováděcí opatření.

Or. en

Odůvodnění

Nadměrné najímaní zaměstnanců přidělovaných vnitrostátními a regulačními orgány by 
omezilo nezávislost agentury a agentura by se k němu měla tedy uchylovat pouze výjimečně.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Spolupráce s energetickými 
regulačními orgány třetích zemí by měla 
být umožněna v souladu s příslušnými 
dohodami, které uzavře Společenství.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že účast třetích zemí je omezena na projekty spolupráce s jinými 
energetickými regulačními orgány (nejen s jakýmikoliv jinými zahraničními subjekty) 
a v žádném případě nesmí přímo ovlivňovat práci agentury.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a.) Za svou činnost je agentura plně 
odpovědná Evropskému parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl mít možnost kontrolovat výsledky a fungování agentury.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Rozhodovací pravomoci agentury by měly být rozšířeny, aby společně s PPS nesla agentura 
odpovědnost za stanovování pravidel.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vydávat stanoviska určená regulačním 
orgánům;

(b) vydávat stanoviska a doporučení 
určená regulačním orgánům;

Or. en

Odůvodnění

Rozhodovací pravomoci agentury by měly být rozšířeny, aby společně s PPS nesla agentura 
odpovědnost za stanovování pravidel.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacích návrhů 5 a 6.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může poskytnout stanovisko 
Evropské síti provozovatelů 

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

aby zabránila diskriminaci, zajistila 
účinnou hospodářskou soutěž a efektivní 
a bezpečné fungování trhu.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby agentura byla zcela zplnomocněna ke koordinaci a schvalování návrhů 
předkládaných sítěmi ENTSO.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Z vlastního podnětu nebo na žádost 
Komise poskytuje agentura Komisi 
poradenství při přípravě strategických 
pokynů pro sítě ENTSO, na jejichž 
základě se sestavují kodexy a pravidla 
(včetně technických kodexů, společných 
nástrojů pro provozování sítě a plánů 
výzkumu, desetiletého investičního plánu 
a každé dva roky i výhledu přiměřenosti 
výrobních kapacit a ročního pracovního 
programu), jak je stanoveno v čl. 2c1 
písm. a) a c) nařízení (ES) č. 1228/2003 
a v čl. 2c1 písm. a) a c) nařízení (ES) 
č. 1775/2005, a ve vhodných případech 
poskytuje i poradenství při přijímání 
závazných obecných zásad. Z vlastního 
podnětu nebo na žádost Komise poskytuje 
agentura Komisi poradenství při přípravě 
tržních kodexů a rovněž při přijímání 
závazných obecných zásad.

Or. en
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Odůvodnění

Rozsah působnosti a hloubku navržených kodexů a pravidel, ať už platí pro veškerou 
přenosovou nebo přepravní infrastrukturu či pro body vzájemného styku mezi stávajícími 
vnitrostátními přenosovými nebo přepravními sítěmi, je třeba vymezit ex ante. Agentura by 
předně měla Komisi – na její žádost nebo z vlastní iniciativy – poskytovat poradenství o 
přesném rozsahu působnosti a přesné hloubce kodexu či pravidla v rámci oblastí uvedených v
čl. 2c odst. 3 nařízení o elektřině a plynu. Podobně musí být ex ante definovány i ambiciózní 
cíle a rozsah desetiletého investičního plánu.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Agentura v rané fázi rozsáhle, 
otevřeně a transparentně konzultuje 
účastníky trhu, spotřebitele a konečné 
uživatele, a to především s ohledem na své 
úkoly vůči PPS. 

Or. en

Odůvodnění

Konzultace s veřejností na úrovni EU zajišťuje v současnosti skupina evropských regulačních 
orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství (ERGEG). Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů by tudíž měla tento úkol zdědit vzhledem k tomu, že již má 
stanovená pravidla pro konzultace s veřejností a má s nimi zkušenosti. Navíc agentura je, na 
rozdíl od sítí ENTSO, subjekt vytvořený pro to, aby jednal v zájmu všech účastníků trhu.

Pozměňovací návrh 12

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 šesti členů, 
které jmenuje Komise. Funkční období je 
pětileté a lze ho jednou prodloužit.
O schválení rady hlasuje Evropský 
parlament.
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Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl mít možnost kontrolovat výsledky a fungování agentury. Agentura 
musí být tedy za svou činnost Parlamentu plně odpovědná.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Čtyři schůze rady ročně by zajistily lepší přehled o politikách uskutečňovaných agenturou 
a pravidelnější aktualizaci její práce.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána 
na základě dvoutřetinové většiny

4. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána 
absolutní většinou přítomných členů.
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přítomných členů.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož počet členů správní rady by měl být snížen na 6 (pozm. návrh 16), je nutné vyjasnit 
pravidla pro hlasování.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Na návrh Komise a na základě 
rozhodnutí Evropského parlamentu je 
možné správní radu odvolat. Parlament 
přijímá toto rozhodnutí absolutní většinou 
hlasů.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozm. návrhu 12.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Správní rada nese odpovědnost 
výhradně za otázky řízení a účetnictví.

Or. en

Odůvodnění

Rozdělení úkolů mezi dvě dotyčné rady musí být více objasněno a správní rada by měla 
vykonávat pouze úkoly řídícího charakteru, aby agentura skutečně měla pravomoci nutné 
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k účinnému a nezávislému plnění funkce regulačního orgánu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Evropský parlament může 
kteréhokoliv člena (nebo kterékoliv členy) 
správní rady vyzvat, aby učinil(i) 
prohlášení před příslušným výborem 
a zodpověděl(i) dotazy členů tohoto 
výboru.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl mít možnost kontrolovat výsledky a fungování agentury.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Vyplývá z pozm. návrhu 17.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Evropský parlament může 
kteréhokoliv člena (nebo kterékoliv členy) 
rady regulačních orgánů vyzvat, aby 
učinil(i) prohlášení před příslušným 
výborem a zodpověděl(i) dotazy členů 
tohoto výboru.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozm. návrhu 16.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Ředitel je jmenován správní radou na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností 
z nejméně dvou kandidátů navržených 
Komisí po předchozí výzvě k vyjádření 
zájmu. Před jmenováním bude kandidát 
vybraný správní radou požádán, aby učinil 
prohlášení před příslušným výborem 
Evropského parlamentu a zodpověděl 
otázky jeho poslanců. O schválení 
kandidáta hlasuje Evropský parlament.

Or. en
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Vyplývá z pozm. návrhu 17.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Správní rada informuje Evropský 
parlament o svém záměru prodloužit 
funkční období ředitele. Do jednoho 
měsíce před prodloužením svého 
funkčního období učiní ředitel prohlášení 
před příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpoví dotazy poslanců.
O prodloužení funkčního období ředitele 
hlasuje Evropský parlament.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozm. návrhu 1.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Ředitel může být odvolán z funkce 
rozhodnutím správní rady po poradě 
s radou regulačních orgánů. Správní rada 
toto rozhodnutí schválí na základě 
tříčtvrtinové většiny svých členů. Ředitel 
může být odvolán z funkce rovněž 
Evropským parlamentem po poradě 
s radou regulačních orgánů. Parlament 
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přijímá toto rozhodnutí absolutní většinou 
hlasů.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozm. návrhu 17.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Evropský parlament může vyzvat 
ředitele, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem a zodpověděl dotazy 
jeho členů.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozm. návrhu 17.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropský parlament může 
kteréhokoliv člena (nebo kterékoliv členy) 
odvolacího senátu vyzvat, aby učinil(i) 
prohlášení před příslušným výborem 
a zodpověděl(i) dotazy členů tohoto 
výboru.

Or. en
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Vyplývá z pozm. návrhu 17.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada může přijmout ustanovení 
umožňující zaměstnávat v agentuře
dočasně přidělené odborníky
z členských zemí.

4. Správní rada může přijmout ustanovení 
umožňující ve výjimečných případech 
v agentuře zaměstnávat dočasně přidělené 
odborníky z členských zemí.

Or. en

Odůvodnění

Nadměrné najímaní zaměstnanců přidělovaných vnitrostátními a regulačními orgány by 
omezilo nezávislost agentury a agentura by se k němu měla tedy uchylovat pouze výjimečně.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28. 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.

28. Agentura je otevřená spolupráci 
s energetickými regulačními orgány 
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 energetických regulačních 
orgánů těchto třetích zemí, včetně 
ustanovení týkajících se finančních 
příspěvků a zaměstnanců

Or. en
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Přeformulování. Objasnění znění článku.
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