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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura 
pro spolupráci energetických regulačních orgánů
(KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0530),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0318/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru, Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

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

(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 
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agentury. stanoviska agentury.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla disponovat pravomocemi potřebnými k tomu, aby efektivně vykonávala 
podstatné funkce regulátora.

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 pokyny, které 
by regulačním orgánům a účastníkům trhu 
napomáhaly ve sdílení osvědčených 
postupů.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla disponovat pravomocemi potřebnými k plnění své významné funkce 
regulátora, aby účinně zajišťovala přeshraniční spolupráci.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Ve vhodných případech by agentura 
měla konzultovat dotčené strany 
a poskytovat jim náležitou možnost 
připomínkovat navržená opatření, 
například návrhy kodexů a pravidel pro 
sítě.

Or. en
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Odůvodnění

Náležité konzultace se zúčastněnými stranami by měly tvořit klíčovou část náplně práce 
agentury. Konzultace s veřejností v rámci návrhů opatření, jako jsou návrhy kodexů a 
pravidel pro sítě, by měla provádět agentura, nikoliv Evropská síť přenosových nebo 
přepravních soustav (ENTSO).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Agentura by měla být financována 
zejména ze souhrnného rozpočtu 
Evropských společenství prostřednictvím 
poplatků a dobrovolných příspěvků. Pro 
agenturu by měly být nadále k dispozici 
zejména zdroje v současnosti sdílené 
regulačními orgány pro účely jejich 
spolupráce na evropské úrovni. Na 
případné subvence vyplácené ze 
souhrnného rozpočtu Evropských 
společenství se bude nadále vztahovat 
rozpočtový proces Společenství. Kromě 
toho by měl Účetní dvůr provést audit účtů 
podle článku 91 nařízení Komise (ES, 
Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 
2002 o rámcovém finančním nařízení pro 
subjekty uvedené v článku 185 nařízení 
Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství.

(15) Agentura by měla být financována 
zejména ze souhrnného rozpočtu 
Evropských společenství prostřednictvím 
poplatků a příspěvků. Pro agenturu by 
měly být nadále k dispozici zejména zdroje 
v současnosti sdílené regulačními orgány 
pro účely jejich spolupráce na evropské 
úrovni. Na případné subvence vyplácené ze 
souhrnného rozpočtu Evropských 
společenství se bude nadále vztahovat 
rozpočtový proces Společenství. Kromě 
toho by měl Účetní dvůr provést audit účtů 
podle článku 91 nařízení Komise (ES, 
Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 
2002 o rámcovém finančním nařízení pro 
subjekty uvedené v článku 185 nařízení 
Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství.

Or. en

Odůvodnění

Možnost poskytovat příspěvky na dobrovolné bázi by mohla vést ke zpochybnění 
transparentnosti a nezávislosti agentury.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Ihned po zahájení činnosti agentury 
je její rozpočet podroben průběžnému 
hodnocení, které provádí rozpočtový 
orgán na základě průběžného pracovního 
zatížení a výsledků agentury. Toto
hodnocení by mělo určit, zda jsou 
k dispozici dostatečné lidské a finanční 
zdroje. Pomocí dostatečného rozpočtu se 
zajistí maximální úroveň účinnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné držet nároky na výdaje a lidské zdroje pod kontrolou.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Nejpozději do čtyř let od skutečného 
zahájení činnosti agentury a poté každých 
pět let předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o specifických 
úkolech agentury a dosažených 
výsledcích, k nimž budou přiloženy 
náležité návrhy. 

Or. en

Odůvodnění

Efektivitu agentury je nutné kontrolovat a v případě potřeby následně poskytovat možnost 
přehodnocení.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nejlepším místem pro sídlo agentury je Brusel. Sníží se tak výdaje na cesty a zajistí snazší 
styk s GŘ TREN a Evropskou sítí přenosových nebo přepravních soustav, která bude i nadále 
sídlit v Bruselu, jakož i s jinými významnými sdruženími dotčených subjektů. V současnosti 
v Bruselu sídlí skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství 
(ERGEG), což se jeví jako efektivní.  Brusel je evropské hlavní město, které má nejlepší 
spojení se všemi ostatními hlavními městy zemí EU.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) vydávat stanoviska, doporučení a 
rozhodnutí určená provozovatelům 
přenosových nebo přepravních soustav a 
týkající se všech technických otázek 
souvisejících s dobrým fungováním 
vnitřního trhu;

(b) vydávat stanoviska určená regulačním 
orgánům;

(b) vydávat stanoviska určená regulačním 
orgánům;

(c) vydávat stanoviska a doporučení určená 
Komisi;

(c) vydávat stanoviska a doporučení určená 
Komisi, Evropskému parlamentu nebo 
Radě;

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

(d) přijímat rozhodnutí ve zvláštních 
případech uvedených v článcích 6, 7, 8, 8a, 
8b a 8c;
(e) poskytovat rámec pro spolupráci 
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vnitrostátních regulačních orgánů;
(f) dohlížet na výkon úkolů sítě ENTSO;
(g) stanovit hospodářské a technické 
podmínky pro kodexy a pravidla 
vypracovávaná sítí ENTSO a schvalovat je 
s cílem zajistit účinné a bezpečné 
fungování vnitřního trhu;
(h) na základě hodnocení skutečných 
nákladů provozovatelů přenosových nebo 
přepravních soustav (PPS) stanovit 
metody a sazby pro evropské vyrovnávací 
mechanismy používané PPS; 
(i) konzultovat výše uvedené otázky 
s veřejností v rámci celé EU.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nevytváří rámec EU pro účinnou spolupráci s vnitrostátními regulačními 
agenturami (VRA). Agentura musí disponovat skutečnými pravomocemi, aby mohla účinně 
řešit problémy přeshraničního charakteru. V procesu iniciování, sledování a schvalování 
návrhů opatření, které vypracovávají PPS, musí mít agentura výraznější úlohu, aby bylo 
zajištěno plné zohledňování zájmů veřejnosti.  Obecně platí, že se agentura musí podílet na 
vymezování rozsahů působnosti a obsahu kodexů EU.

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 Komise, Evropského 
parlamentu či Rady nebo ze svého 
vlastního podnětu může agentura 
poskytnout Komisi, Evropskému 
parlamentu či Radě stanovisko ke všem 
otázkám souvisejícím s účelem, k němuž 
byla zřízena.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 4 písm. c) je nutné připojit Evropský parlament 
a Radu na seznam orgánů, kterým agentura může poskytovat stanoviska.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Agentura schvaluje kodexy a desetiletý 
investiční plán Evropských sítí
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav a soustav pro 
přepravu zemního plynu, na něž 
odkazuje článek 2c nařízení (ES) 
č. 1228/2003 a článek 2c nařízení (ES) 
č. 1775/2005, a zabraňuje tak 
diskriminaci, zajišťuje účinnou 
hospodářskou soutěž a efektivní 
a bezpečné fungování trhu.

Or. en

Odůvodnění

Kodexy sítí a návrh desetiletého investičního plánu by měla schvalovat agentura. Na úrovni 
EU je nezbytné zabránit samoregulaci. Schvalování investičních plánů PPS je povinností 
vnitrostátních regulačních orgánů. Na úrovni EU by proto agentura měla schvalovat 
desetiletý investiční plán platný pro celou EU. Pro investory musí být stanoven jasný a 
předvídatelný regulační rámec. Je tedy důležité, aby investiční plány byly 
schvalovány regulačními orgány, které nepodléhají žádným obchodním ani politickým vlivům.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Desetiletý investiční plán obsahuje 
ustanovení pro přechod na inteligentní 
sítě, k němuž by mělo dojít do 10 let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokrok 
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provozovatelů přenosových nebo 
přepravních soustav směrem k vytváření 
inteligentních sítí bude konzultován s 
agenturou a vnitrostátními regulačními 
orgány. Za tímto účelem bude stanoven 
postupný časový plán a požadovaný cíl. 

Or. en

Odůvodnění

Technologie inteligentních sítí představuje důležitou fázi pokroku, kterou je zapotřebí 
v desetiletém investičním plánu náležitě zohlednit.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise připraví pověření, kterým se 
bude síť ENTSO řídit při tvorbě kodexů 
a plnění ostatních úkolů, jež jsou 
stanoveny v článku 2c nařízení (ES) 
č. 1228/2003 a v článku 2c nařízení (ES) 
č. 1775/2005 a týkají se technického 
provozu sítí. Z vlastního podnětu nebo na 
žádost Komise vypracuje agentura 
závazné pokyny, o něž by se Komise při 
přípravě pověření opírala. ENTSO by 
měla vypracovávat kodexy a provádět 
ostatní úkoly tak, aby plnila cíle i všechna 
kritéria stanovená v tomto pověření. 
Návrhy kodexů vypracované sítí ENTSO 
schvaluje agentura.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla vypracovat pověření stanovující cíle a veškerá kritéria, kterým by tyto 
kodexy/úkoly měly odpovídat, aby se ENTSO měla při tvorbě kodexů a ostatních důležitých 
úkolů o co opírat. Díky tomuto pověření se ENTSO zaměří na prioritní oblasti, na nichž bude 
stavět skutečně konkurenční trh EU. Při přípravě tohoto pověření by měla agentura sehrávat 
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klíčovou roli. Pověření by se mělo týkat pouze technických otázek – zatímco příprava kodexů 
související s technickým provozem by měla být ponechána na síti ENTSO (a jakožto technické 
otázky vyžadují kodexy schválení agentury), ENTSO by neměla definovat pravidla pro oblast 
trhu.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Podle článku 2c nařízení (ES) č. 
1228/2003 a článku 2c nařízení (ES) č. 
1775/2005 schvaluje Komise kodexy 
v oblastech, které se týkají zejména 
pravidel pro hospodářskou soutěž a trh, 
nikoliv kodexy týkající se technického 
provozu sítí. V těchto oblastech by kodexy 
neměla schvalovat síť ENTSO. Z 
vlastního podnětu nebo na žádost Komise 
vypracuje agentura závazné pokyny, o něž 
by se Komise při přípravě těchto kodexů 
opírala.

Or. en

Odůvodnění

ENTSO by neměla stanovovat pravidla pro trh. Vzhledem k tomu, že tyto otázky se týkají 
hospodářské soutěže, měla by se jimi zabývat Komise, která by se měla s žádostmi 
o poradenství obracet na agenturu.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Náklady, které PPS vzniknou v 
důsledku rozhodnutí či stanovisek 
agentury, by se měly vrátit 
prostřednictvím vnitrostátních systémů 
sazeb ze přenos či přepravu, pokud tyto 
náklady nevznikly v důsledku porušení či 
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neplnění povinností uložených PPS tímto 
nařízením, nařízením (ES) č. 1228/2003 
nebo nařízením (ES) č. 1775/2005.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na žádost Komise se Agentura ujímá 
dalších specifických úkolů, které souvisí 
s jejím účelem.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost požádat agenturu, aby plnila další specifické úkoly spadající do 
její obecné působnosti, které lze považovat za přínosné vzhledem k cílům regulačního rámce 
Společenství pro spolupráci energetických regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Lhůta pro rozhodnutí

8a. Nerozhodne-li agentura o otázkách, 
pro které má podle tohoto nařízení 
závazné pravomoci, nejpozději do tří 
měsíců ode dne podání žádosti 
příslušných stran, rozhodne v dané věci 
Evropská komise.

Or. en



PR\707077CS.doc 15/29 PE400.717v01-00

CS

Odůvodnění

Aby v rámci agentury nedošlo k institucionálnímu zablokování, zavádí se mechanismus, 
kterým se konečné rozhodnutí v případě velkého zpoždění automaticky přesouvá na 
Evropskou komisi.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8b
Konzultace a transparentnost

1. Ve vhodných případech konzultuje 
agentura před přijetím opatření 
zúčastněné strany a poskytuje jim 
náležitou možnost navrhovaná opatření 
připomínkovat. Výsledky konzultací se 
zveřejňují.
2. Agentura vykonává svou činnost velmi 
transparentně.
3. Agentura zajistí, aby v náležitých 
případech měly veřejnost a všechny 
zúčastněné strany k dispozici objektivní, 
spolehlivé a snadno dostupné informace, 
zejména o výsledcích její činnosti.
4. Ve svých vnitřních organizačních 
předpisech přijme agentura praktická 
opatření pro dodržování zásad 
transparentnosti podle odstavců 2 a 3.

Or. en

Odůvodnění
Konzultace s veřejností na úrovni EU v současnosti zajišťuje ERGEG. Tento úkol by tudíž 
měla zdědit agentura vzhledem k tomu, že ERGEG již má stanovena pravidla pro konzultace s 
veřejností a má s nimi zkušenosti. Agentura bude i nadále jednat v zájmu všech účastníků 
trhu.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8c
Sledování odvětví energetiky a podávání 

příslušných zpráv
1. Agentura sleduje trendy vývoje na trhu 
s plynem a elektřinou, zejména 
maloobchodní ceny plynu a elektřiny, 
a sleduje rovněž dodržování práv 
spotřebitelů, která jsou zakotvena 
ve směrnici 2003/55/ES a směrnici 
2003/54/ES.
2. Agentura zveřejňuje výroční zprávu 
o vývoji na trzích s plynem a elektřinou, 
i o spotřebitelských otázkách, v níž určí 
všechny zbývající překážky bránící 
dokončení vnitřního trhu s elektřinou 
a plynem.
3. Souběžně s vydáním výroční zprávy 
může agentura předložit Evropskému 
parlamentu a Komisi své stanovisko 
k opatřením, která je možné přijmout 
za účelem odstranění jakýchkoliv 
překážek uvedených v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Úlohou agentury by bylo předkládat výroční zprávu o vývoji na trzích s elektřinou a plynem 
s tím, že by mohla vydávat doporučení k opatřením, která je třeba přijmout ke zlepšení 
liberalizace trhů s energiemi.

Pozměňovací návrh 19

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. 

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

jednoho Evropský parlament. Funkční 
období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění vysoké efektivity práce má správní rada pět členů: dva z těchto členů jmenuje 
Komise, dva Rada a jednoho Evropský parlament.

Pozměňovací návrh 20

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 a 
předseda rady regulačních orgánů, a to 
bez hlasovacích práv. Správní rada se 
schází nejméně dvakrát za rok na řádném 
zasedání. Schází se rovněž z podnětu 
předsedy, na žádost Komise nebo na žádost 
alespoň dvou 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

Za účelem zajištění lepší koordinace mezi jednotlivými radami agentury je nezbytné, aby se 
jednání správní rady účastnil ředitel agentury a předseda rady regulačních orgánů, ovšem 
bez hlasovacího práva. Rozhodnutí správní rady mají na radu regulačních orgánů podstatný 
dopad.
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členové správní rady se zavazují 
jednat nezávisle a ve veřejném zájmu 
a každoročně vypracují veřejné, písemné 
prohlášení o závazcích a prohlášení 
o zájmech, které by mohly ovlivňovat 
jejich nezávislost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je zapotřebí k zaručení nezávislosti členů správní rady.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Správní rada jmenuje ředitele v souladu 
s čl. 13 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 13 odst. 2.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Správní rada by neměla být odpovědná za jmenování členů rady regulačních orgánů, aby 
byla zajištěna nezávislosti agentury.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Správní rada vykonává své úkoly 
nezávisle, objektivně a ve veřejném zájmu.

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby byla zajištěna nezávislost agentury, by správní rada rovněž měla jednat nezávisle 
a nevyžadovat pokyny od národních vlád ani od jakékoli jiné zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý vnitrostátní regulační orgán 
odpovídá za jmenování svého zástupce 
a jeho náhradníka do rady regulačních 
orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné explicitně vyjádřit, že vnitrostátní regulační orgány jsou přímo odpovědné 
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za jmenování svých zástupců a že tuto odpovědnost nenese správní rada.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Rada regulačních orgánů rozhoduje na 
základě dvoutřetinové většiny svých členů. 
Hlasům jejích členů je přidělena váha 
postupem podle čl. 205 odst. 2 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Podle tohoto principu hlasování přijímá v současnosti svá rozhodnutí ERGEG. Je nasnadě, že 
tak bude postupovat i rada regulačních orgánů a bude přijímat rozhodnutí, která berou v 
potaz různé státy a jejich občany zastupované jednotlivými regulátory.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Ředitel má klíčovou regulační úlohu. Vzhledem k tomu a s cílem zajistit jeho/její nezávislost 
jako regulátora, by mu/jí rada regulačních orgánů měla nejdříve předkládat své plně 
zdůvodněné stanovisko.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 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.

1. Rada regulačních orgánů předloží 
správní radě v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 
13 odst. 2 seznam nejméně dvou 
kandidátů na funkci ředitele. Rada přijme 
toto rozhodnutí tříčtvrtinovou většinou 
svých členů.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 13 odst. 2.

Pozměňovací návrh 29

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 
vztahujících se k odvětví energetiky 
z nejméně dvou kandidátů navržených 
radou regulačních orgánů 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.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vyvážení pravomocí v současné struktuře agentury navrhuje seznam kandidátů 
rada regulačních orgánů, nikoliv Komise.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 13 odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Správní rada po konzultaci s radou 
regulačních orgánů a s Komisí 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

Vzhledem k tomu, že rada regulačních orgánů má při jmenování ředitele zásadní úlohu, mělo 
by se smí konzultovat jakékoli prodloužení jeho funkčního období. Pro zachování své 
nezávislosti by měla správní rada mít možnost prodloužit jeho funkční období, aniž by čekala 
na návrh Komise.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Ředitel přijímá stanoviska, doporučení a 
rozhodnutí uvedená v článcích 5, 6, 7, 8,
8a, 8b a 8c, poté co obdrží odůvodněné 
stanovisko rady regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 12 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 15 odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členy odvolacího senátu jmenuje po 
výzvě k vyjádření zájmu správní rada na 
návrh Komise a po poradě s radou 
regulačních orgánů. Před jmenováním 
učiní kandidáti vybraní správní radou  
prohlášení před příslušným výborem 
Evropského parlamentu a zodpoví otázky 
členů tohoto výboru.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité mít demokratickou kontrolu nad členy odvolacího senátu alespoň prostřednictvím 
slyšení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 18 odst. 1 písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zdroje společně věnované regulačními 
orgány na jejich spolupráci na úrovni 
EU;

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zaručena plná samostatnost a nezávislost agentury, musí obdržet samostatný 
rozpočet. Je třeba vyhnout se tomu, aby členské státy přispívaly různým způsobem a na 
dobrovolném základě.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 19 odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s čl. 8 odst. 1 jsou agentuře 
splatné poplatky za žádost o udělení 
výjimky.

1. V souladu s čl. 8 odst. 1 jsou agentuře 
splatné poplatky za žádost o udělení 
výjimky nebo specifickou nebo zvláštní 
radu, doporučení, rozhodnutí nebo 
monitorovací úkoly pro Evropskou síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav nebo Evropskou síť 
provozovatelů přenosových soustav 
zemního plynu.

Or. en

Odůvodnění

Pro zvýšení finanční samostatnosti agentury a s ohledem na problém omezení rozpočtu EU se 
navrhuje, aby byla rozšířena ustanovení o získávání finančních prostředků na tržním základě.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 20 odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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 
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stanovisko. odůvodněné stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

Ředitel má klíčovou regulativní úlohu. S ohledem na tuto skutečnost a s cílem zajistit 
nezávislost ředitele nebo ředitelky, musí ředitel nebo ředitelka nejprve obdržet plně 
odůvodněné stanovisko od rady regulačních orgánů.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Během diskuse o tomto nařízení se zpravodaj dále přesvědčil o tom, že je třeba jít dále 
za návrh Komise na vytvoření Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů 
a vytvořit agenturu, která bude nezávislejší a bude mít víc rozhodovacích pravomocí. 

Zpravodaj je názoru, že pokud má účinně přispět k rozvoji integrovaného konkurenčního 
energetického trhu v Evropské unii, potřebuje agentura rozsáhlejší pravomoci nezávislé 
na Komisi, aby mohla řešit přeshraniční situace a zajišťovat účinnou spolupráci mezi PPS 
a vnitrostátními energetickými regulačními orgány.

V pozměňovacích návrzích k tomuto návrhu zprávy se proto navrhuje, aby byla agentura 
vybavena značnými novými rozhodovacími pravomocemi - zejména ohledně vývoje 
technických kodexů a investičních plánů ENTSO – a větší regulační a finanční nezávislostí.

S většími pravomocemi a nezávislostí by však měla jít ruku v ruce větší odpovědnost – vůči 
Parlamentu a klíčovým zúčastněným stranám. S cílem zachovat rovnováhu s novými 
pravomocemi agentury, navrhuje zpravodaj podstatně zvýšit požadavky na to, aby agentura 
své kroky konzultovala, požadavky na její transparentnost i na její odpovědnost Parlamentu.

Je třeba mít stále na paměti, že na třetí energetický balíček je třeba pohlížet jako na soubor 
opatření, jehož klíčovým průřezovým prvkem je agentura. Úloha, pravomoci a povinnosti, 
které pro agenturu v tomto nařízení Parlament přijme, budou muset být slučitelné s ostatními 
návrhy směrnic a nařízení v „balíčku“ – zejména s pravomocemi a odpovědností sítí ENTSO.

Právní otázky: Institucionální rovnováha a pravomoci Agentury

Evropský parlament chápe důležitost zásad institucionální rovnováhy, kterou má podle 
Smlouvy Evropská komise hájit.

Zpravodaj si při vypracovávání tohoto návrhu zprávy byl vědom klíčových právních zásad 
vyplývajících z judikátů Evropského soudního dvora z roku 1958 ve věci Meroni (a dalších 
věcí):

 že delegující orgán nemůže svěřit jinému subjektu jiné pravomoci, než ty, jež sám má 
podle Smlouvy, a rovněž je nemůže svěřit subjektu, který nemá stejné povinnosti jako 
delegující orgán; a 

 že tedy není možné poskytovat při delegování pravomocí příliš libovůle pro vlastní 
rozhodování o mnoha různých cílech a úkolech, a tak přesouvat odpovědnost a unikat 
politické kontrole.

Stávající evropské agentury byly na tomto základě pověřeny zejména informačními 
a koordinačními úkoly, přičemž rozhodovací pravomoci (s právně závaznými účinky pro třetí 
strany) byly omezeny pouze na jednotlivé případy.
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Každá agentura má však vlastní institucionální uspořádání a jejich poslání musí být v první 
řadě a především rozvíjeno s ohledem na potřeby konkrétních odvětví, v nichž mají působit. 
Právě takový přístup musíme brát v úvahu při návrhu této nové agentury pro odvětví 
energetiky.

Zpravodaj se zejména domnívá, že jeho pozměňovací návrhy nezpochybňují klíčové zásady 
judikátu ve věci Meroni.

Představa, že agentura bude mít podle návrhů této zprávy větší prostor pro jednání podle 
vlastního uvážení, je sporná. Tato situace se úplně liší od situace, která nastala ve věci 
Meroni, kdy delegovaný orgán musel zároveň brát v úvahu „osm různých cílů“. Agentura 
bude přijímat rozhodnutí, která budou vyžadovat provedení vysoce technických vyhodnocení; 
při svém rozhodování nebude nucena volit mezi mnoha různými a protichůdnými veřejnými 
zájmy.

Funkce, které by agentura měla mít podle pozměněného článku 4, totiž nevyžadují, aby byla 
vybavena obecnými regulačními pravomoci ani všeobecnou svobodou při provádění 
vyhodnocování, které lze jinak ztotožnit s rozvojem (byť částečným) „energetické politiky“. 
V předložených pozměňovacích návrzích se možnost přijímání závazných rozhodnutí 
omezuje na jednotlivá rozhodnutí nebo pravidla týkající se striktně technických otázek  
potřebných pro zajištění účinného a bezpečného fungování vnitřního energetického trhu.

Pozměňovací návrhy k čl. 6 odst. 3 tento přístup ilustrují: agentura smí pouze schvalovat 
kodexy (připravené ENTSO) týkající se technického provozování sítě. Na druhé straně pouze 
radí Komisi ohledně kodexů týkajících se zejména konkurence a pravidel trhu. Zatímco 
schvalování čistě technických kodexů je čistě technická činnost vhodná pro agenturu, Komise 
správně nese odpovědnost za tržní kodexy, protože se týkají politiky hospodářské soutěže.

Na zásady stanovené ve věci Meroni je tedy třeba nahlížet v jejich souvislostech, spíše než je 
uplatňovat zjednodušeným a příliš konzervativním způsobem. V případě Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních orgánů (právní základ pro ni představuje článek 95 
Smlouvy o ES) vyžadují tyto zásady pečlivější přehodnocení.

Řízení a struktura agentury

Navrhované změny struktury a řízení agentury mají zajistit účinnější rovnováhu mezi 
potřebou nezávislosti při regulaci na jedné straně a vhodnou politickou kontrolou na straně 
druhé. Za klíčovou považuje zpravodaj zásadu nezávislosti agentury, a to nejen kvůli její 
účinnosti, ale i kvůli její důvěryhodnosti.

S ohledem na výše uvedené zavádějí pozměňovací návrhy zpravodaje následující klíčové 
změny:

 Posílená úloha rady regulačních orgánů a Parlamentu při jmenování ředitele. Ředitel 
je nyní jmenován správní radou, ale na základě seznamu obsahujícího jména nejméně 
2 uchazečů navržených radou regulačních orgánů, a nikoli Komisí.
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 Účinnější a transparentnější správní rada. Členství je podstatně omezeno, na celkem 
5 členů –  po dvou jmenuje Komise a Rada, ale jednoho zástupce jmenuje rovněž 
Evropský parlament, aby bylo zajištěno, že v radě zazní stanoviska tvůrce právních 
předpisů. Členové musí jednat nezávisle a učinit prohlášení o závazcích a zájmech, jež by 
mohly jejich nezávislost ohrozit.

 Pro zajištění rychlého rozhodování agentury je zavedena lhůta pro vydání 
rozhodnutí. Agentura bud muset rozhodovat v pevné časové lhůtě – navrhuje se lhůta 
3 měsíce. Pokud nebude v této době vydáno rozhodnutí, rozhodne Komise. Tím se 
vyhneme institucionálnímu zablokování a nejistotě na trhu. Komise bude rovněž vybavena 
vhodným mechanismem pro dohled a kontrolu.

 Větší finanční nezávislost agentury. Agentura bude mít větší možnost čerpat finanční 
prostředky z trhu (jako odměnu za poskytnuté služby/vydaná rozhodnutí) a od 
vnitrostátních regulačních orgánů.

Tyto návrhy obecně posílí regulační nezávislost agentury a zároveň zajistí účinnou politickou 
odpovědnost. Zejména bude posílena odpovědnost agentury vůči Parlamentu.

Konzultace, monitorování a podávání zpráv

Správným způsobem, jak svěřit agentuře závazné pravomoci (krokem, který dále posílí její 
slučitelnost se zásadami ve věci Meroni), je vypracovat vhodný právní rámec, který zaručí, 
že budou konzultovány všechny zúčastněné strany; agentura tím bude mít jasně stanovenou 
povinnost transparentnosti; a zejména se tak rozšiřuje odpovědnost (na základě povinnost 
poskytovat informace a podávat zprávy) agentury vůči Evropskému parlamentu.

Navržené články 8b (nový) a 8c(nový) by za tímto účelem měly do navrhovaného nařízení 
začlenit  tyto přesné požadavky na Agenturu pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů:

 vést konzultace se všemi zúčastněnými stranami o veškerých opatřeních přijímaných 
podle tohoto nařízení;

 zajišťovat vysokou úroveň transparentnosti a snadný přístup k informacím, 
prostřednictvím jasných opatření stanovených jejím jednacím řádem; tak i

 sledovat vývoj na trzích s plynem a elektřinou – zejména s ohledem na spotřebitele –
a vypracovávat každoročně zprávu předkládanou Parlamentu a Komisi, a případně 
předkládat návrhy na kroky ke zvýšení otevřenosti trhů.

Závěr

Cílem třetího energetického balíčku je postupný posun energetického trhu, který byl až do 
minulého desetiletí založen na monopolním systému, z fáze liberalizace do fáze skutečné 
a udržitelné hospodářské soutěže.

K dosažení tohoto cíle by se měl vztah mezi regulačními procesy a vývojem trhu řídit 
přístupem, který je:



PR\707077CS.doc 29/29 PE400.717v01-00

CS

 orientován na budoucí stav trhu (např. prozíravý přístup), na němž budou mnohem 
konkurenčnější a různorodější podmínky; tak i

 zaměřen na provádění právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže s cílem co nejvíce 
minimalizovat předpisy ex-ante používané případ od případu.

Tyto cíle mohou být sledovány na evropské úrovni při harmonizaci rámce hospodářské 
soutěže a předpisů ex-ante. To znamená, že regulace v odvětví energetiky bude postupně 
snižována až do doby, než budou mít uplatňovaná pravidla charakter pravidel hospodářské 
soutěže. Je třeba poukázat na to, že nebude-li vytvořeno účinné konkurenční prostředí, bude 
nadále hrát důležitou úlohu regulace specifická pro toto odvětví.

Odvětví energetiky bude však převedeno na systém založený zejména na pravidlech 
hospodářské soutěže teprve poté, co bude stanoveno, že již není přirozeným monopolem 
a stalo se „normálním“ průmyslovým odvětvím.

Budoucnost evropského energetického trhu a jeho vývoj po provedení třetího energetického 
balíčku bude tedy klást velkou odpovědnost na Agenturu pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů. Proto je nutné posílit pravomoci a nezávislost agentury nad rámec 
navržený Komisí.


	707077cs.doc

