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Pozměňovací návrh 199
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úkoly agentury, pokud jde o regionální 
operační střediska

Úkoly agentury, pokud jde o regionální 
koordinační střediska

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soudržnost s dalšími texty z balíčku „Čistá 
energie pro všechny Evropany“.

Pozměňovací návrh 200
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura v úzké spolupráci s 
národními regulačními orgány a sítí 
ENTSO pro elektřinu sleduje vvýkonnost 
regionálních operačních středisek a 
provádí její analýzu s přihlédnutím ke 
zprávám vypracovaným podle [čl. 43 odst. 
4 přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 
861/2].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura v úzké spolupráci s 
národními regulačními orgány a sítí 
ENTSO pro elektřinu sleduje vvýkonnost
regionálních operačních středisek a provádí 
její analýzu s přihlédnutím ke zprávám 
vypracovaným podle [čl. 43 odst. 4 
přepracovaného znění nařízení o elektřině 
podle návrhu COM(2016) 861/2].

1. Agentura v úzké spolupráci s 
národními regulačními orgány sleduje 
výkonnost regionálních operačních 
středisek a provádí její analýzu s 
přihlédnutím ke zprávám vypracovaným 
podle [čl. 43 odst. 4 přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2]. Agentura nebo 
podskupina rady regulačních orgánů v
souladu s článkem 7 vydává doporučení, 
nebo v příslušných případech rozhodnutí s 
cílem zajistit, že regionální operační 
střediska budou plnit své povinnosti podle 
tohoto nařízení a dalších příslušných 
právních předpisů Unie, především v 
souvislosti se svým vlivem na integraci 
trhu a také na nediskriminaci, účinnou 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rostoucímu propojování trhů by měla být agentura ACER zmocněna k provádění 
důslednějšího dohledu nad přeshraničními činnostmi na trhu, včetně úkolů regionálních 
operačních středisek. Agentura má pro dohled nad regionálními operačními středisky lepší 
postavení než Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO), jelikož ENTSO pro 
elektřinu tvoří provozovatelé přenosových soustav, kteří fungují jako přirozené monopoly a 
samy by měly být podrobeny regulačnímu dohledu. Agentura ACER by tedy měla mít 
odpovídající mandát včetně vydávání závazných rozhodnutí v případech neplnění požadavků.

Pozměňovací návrh 202
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura v úzké spolupráci s 1. Agentura v úzké spolupráci s 
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národními regulačními orgány a sítí 
ENTSO pro elektřinu sleduje vvýkonnost 
regionálních operačních středisek a provádí 
její analýzu s přihlédnutím ke zprávám 
vypracovaným podle [čl. 43 odst. 4 
přepracovaného znění nařízení o elektřině 
podle návrhu COM(2016) 861/2].

národními regulačními orgány a sítí 
ENTSO pro elektřinu sleduje výkonnost
regionálních operačních středisek a provádí 
její analýzu s přihlédnutím ke zprávám 
vypracovaným podle [čl. 43 odst. 4 
nařízení (EU) .../... [navrhované 
přepracované znění nařízení o elektřině 
COD (2016) 0379]. Agentura zajistí, aby 
regionální operační střediska plnila své 
povinnosti stanovené nařízením (EU) .../... 
[navrhované přepracované znění nařízení 
o elektřině COD (2016) 0379], kodexy sítě 
přijatými v souladu s články 54 a 55 
tohoto nařízení a přijatými pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura v úzké spolupráci s 
národními regulačními orgány a sítí 
ENTSO pro elektřinu sleduje vvýkonnost 
regionálních operačních středisek a 
provádí její analýzu s přihlédnutím ke 
zprávám vypracovaným podle [čl. 43 odst. 
4 přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2].

1. Agentura v úzké spolupráci s 
národními regulačními orgány a sítí 
ENTSO pro elektřinu sleduje výkonnost
regionálních koordinačních středisek a 
provádí její analýzu s přihlédnutím ke 
zprávám vypracovaným podle [čl. 43 odst. 
4 přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2].

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soudržnost s dalšími texty z balíčku „Čistá 
energie pro všechny Evropany“.

Pozměňovací návrh 204
Pavel Telička
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura v úzké spolupráci s 
národními regulačními orgány a sítí 
ENTSO pro elektřinu sleduje vvýkonnost 
regionálních operačních středisek a 
provádí její analýzu s přihlédnutím ke 
zprávám vypracovaným podle [čl. 43 odst. 
4 přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2].

1. Agentura v úzké spolupráci s 
národními regulačními orgány a sítí 
ENTSO pro elektřinu sleduje výkonnost
regionálních koordinačních středisek a 
provádí její analýzu s přihlédnutím ke 
zprávám vypracovaným podle [čl. 43 odst. 
4 přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2].

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Agentura každoročně předkládá 
zprávu Komisi o výsledcích sledování 
podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Agentura ACER by měla být zmocněna k provádění důslednějšího dohledu nad 
přeshraničními činnostmi na trhu, včetně úkolů regionálních operačních středisek.

Pozměňovací návrh 206
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem rychlého a efektivního 
provádění úkolů uvedených v odstavci 1 
agentura zejména:

2. Agentura nebo podskupina rady 
regulačních orgánů podle článku 7 
zejména:

Or. en

Odůvodnění

Soudržnost s pozměňovacími návrhy k článku 7.

Pozměňovací návrh 207
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhoduje o konfiguraci 
operačních regionů soustavy podle čl. 33 
odst. 1 [přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 
861/2];

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 208
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhoduje o konfiguraci 
operačních regionů soustavy podle čl. 33 
odst. 1 [přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 
861/2];

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhoduje o konfiguraci operačních 
regionů soustavy podle čl. 33 odst. 1 
[přepracovaného znění nařízení o elektřině 
podle návrhu COM(2016) 861/2];

a) na základě závazného stanoviska 
členských států rozhoduje o konfiguraci 
operačních regionů soustavy podle čl. 33 
odst. 1 [přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2];

Or. it

Odůvodnění

Je vhodné, aby členské státy měly možnost vyjádřit závazné stanovisko, čímž se zamezí tomu, 
aby byla Komisi svěřena výlučná rozhodovací pravomoc v této věci.

Pozměňovací návrh 210
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vydává pokyny a doporučení k 
vypracovávání stanov a jednacího řádu 
podle [čl. 32 odst. 2 přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] s cílem prosazovat 
jejich řádnost a sbližování;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že dosah regionálních operačních středisek z velké části přesahuje 
vnitrostátní dosah národních regulačních orgánů, měla by být agentura ACER zodpovědná za 
vydávání pokynů pro stanovy a jednací řád, schvalování stanov a jednacího řádu, 
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rozhodovací postup založený na spolupráci a rámec pro spolupráci a koordinaci mezi 
regionálními operačními středisky, protože budou mít hmatatelný dopad na soudržnost a 
interoperabilitu mezi středisky a zásadní význam i za hranicemi dotčeného regionu.

Pozměňovací návrh 211
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) schvaluje stanovy a jednací řád 
podle čl. 32 odst. 2 přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že dosah regionálních operačních středisek z velké části přesahuje 
vnitrostátní dosah národních regulačních orgánů, měla by být agentura ACER zodpovědná za 
vydávání pokynů pro stanovy a jednací řád, schvalování stanov a jednacího řádu, 
rozhodovací postup založený na spolupráci a rámec pro spolupráci a koordinaci mezi 
regionálními operačními středisky, protože budou mít hmatatelný dopad na soudržnost a 
interoperabilitu mezi středisky a zásadní význam i za hranicemi dotčeného regionu.

Pozměňovací návrh 212
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a c(nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) schvaluje rozhodovací postup
založený na spolupráci podle článku 35 
přepracovaného znění nařízení o elektřině 
podle návrhu COM(2016) 861/2;

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že dosah regionálních operačních středisek z velké části přesahuje 
vnitrostátní dosah národních regulačních orgánů, měla by být agentura ACER zodpovědná za 
vydávání pokynů pro stanovy a jednací řád, schvalování stanov a jednacího řádu, 
rozhodovací postup založený na spolupráci a rámec pro spolupráci a koordinaci mezi 
regionálními operačními středisky, protože budou mít hmatatelný dopad na soudržnost a 
interoperabilitu mezi středisky a zásadní význam i za hranicemi dotčeného regionu.

Pozměňovací návrh 213
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a d(nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) schvaluje rámec pro spolupráci a 
koordinaci mezi regionálními operačními 
středisky podle článku 35a (nový) 
[přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 
861/2];

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že dosah regionálních operačních středisek z velké části přesahuje 
vnitrostátní dosah národních regulačních orgánů, měla by být agentura ACER zodpovědná za 
vydávání pokynů pro stanovy a jednací řád, schvalování stanov a jednacího řádu, 
rozhodovací postup založený na spolupráci a rámec pro spolupráci a koordinaci mezi 
regionálními operačními středisky, protože budou mít hmatatelný dopad na soudržnost a 
interoperabilitu mezi středisky a zásadní význam i za hranicemi dotčeného regionu.

Pozměňovací návrh 214
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) žádá o informace od regionálních b) žádá o informace od regionálních 
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operačních středisek, je-li to namístě podle 
článku 43 [přepracovaného znění nařízení 
o elektřině podle návrhu COM(2016) 
861/2];

koordinačních středisek, je-li to namístě 
podle článku 43 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2];

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) žádá o informace od regionálních 
operačních středisek, je-li to namístě podle 
článku 43 [přepracovaného znění nařízení 
o elektřině podle návrhu COM(2016) 
861/2];

b) žádá o informace od regionálních 
koordinačních středisek, je-li to namístě 
podle článku 43 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2];

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soudržnost s dalšími texty z balíčku „Čistá 
energie pro všechny Evropany“.

Pozměňovací návrh 216
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vydává stanoviska a doporučení 
regionálním operačním střediskům.

d) vydává stanoviska a doporučení 
regionálním koordinačním střediskům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vydává stanoviska a doporučení 
regionálním operačním střediskům.

d) vydává stanoviska a doporučení 
regionálním koordinačním střediskům.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soudržnost s dalšími texty z balíčku „Čistá 
energie pro všechny Evropany“.

Pozměňovací návrh 218
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura schvaluje a v případě 
potřeby mění:

1. Agentura schvaluje a v případě 
potřeby žádá o změnu:

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) návrhy metodik a výpočtů 
spojených s evropským posouzením 
přiměřenosti zdrojů podle čl. 19 odst. 2, 3 a 
5 [přepracovaného znění nařízení o 

a) návrhy metodik a výpočtů 
spojených s evropským posouzením 
přiměřenosti zdrojů podle čl. 19 odst. 2, 3 a 
5 [přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] 
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elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2]; a také výsledky evropského posouzení 
přiměřenosti zdrojů podle čl. 19 odst. 6 
[přepracovaného znění nařízení o 
elektřině];

Or. en

Odůvodnění

Čl. 19 odst. 6 [přepracovaného znění nařízení o elektřině] stanoví, že agentura také schvaluje 
výsledky evropského posouzení přiměřenosti zdrojů. Toto ustanovení by mělo být v tomto 
nařízení znovu potvrzeno.

Pozměňovací návrh 220
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) návrhy metodik a výpočtů
spojených s evropským posouzením 
přiměřenosti zdrojů podle čl. 19 odst. 2, 3 a 
5 [přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2];

a) návrhy metodik spojených s 
posouzením přiměřenosti zdrojů podle čl. 
19 odst. 2 a 5 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2];

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura schvaluje a v případě 
potřeby mění metodiky:

2. Agentura po konzultaci s 
příslušnými zúčastněnými stranami
schvaluje a v případě potřeby mění 
metodiky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura schvaluje a v případě 
potřeby mění metodiky:

2. Agentura schvaluje a v případě 
potřeby žádá o změnu metodik:

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S přihlédnutím k výsledkům 
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
a také dalším příslušným nařízením
vypracuje agentura celounijní pokyny k 
řešení předcházení krizovým situacím a 
jejich zvládání, přičemž určí tržní i netržní 
opatření a také zásady systémů 
odškodnění a zásady pro určení 
chráněných zákazníků. Příslušné orgány 
členských států tyto pokyny řádně 
zohlední při vypracovávání svých plánů 
rizikové připravenosti. Agentura tato 
řešení přezkoumá a v případě potřeby 
aktualizuje každé tři roky, pokud si 
okolnosti nevyžádají častější aktualizace.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy skupiny Verts k nařízení o rizikové připravenosti. 
Společná řešení pro postup v případě krize by měla být užitečná při vytváření vnitrostátních 
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plánů. Měla by zajistit soudržnost mezi plány a usnadnit dohody mezi členskými státy, které 
vyjednávají o regionální části svých plánů.

Pozměňovací návrh 224
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) plní povinnosti stanovené v 
článcích 5, 11, 12 a 13 nařízení (EU) č. 
347/2013.

c) plní povinnosti stanovené v 
článcích 3, 5, 11, 12 a 13 nařízení (EU) č. 
347/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechna stanoviska a doporučení 
přijímaná agenturou při uplatňování 
nařízení č. 347/2011, kterým se stanoví 
hlavní směry pro transevropské 
energetické sítě, jsou přijímána v souladu 
s postupem podle čl. 23 odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Všechny návrhy, stanoviska a doporučení přijatá agenturou podle ustanovení nařízení č. 
347/2011, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, by měla být 
přijímána v souladu s běžnými rozhodovacími postupy agentury ACER. Tento pozměňovací 
návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 226
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechna stanoviska a doporučení 
přijímaná agenturou při uplatňování 
nařízení č. 347/2011, kterým se stanoví 
hlavní směry pro transevropské 
energetické sítě, jsou přijímána v souladu 
s postupem podle čl. 23 odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaté s dalšími přípustnými 
pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 227
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby mohla účinně monitorovat integritu a 
transparentnost velkoobchodního trhu, 
agentura v úzké spolupráci s regulačními a 
jinými národními orgány:

Aby mohla účinně monitorovat integritu a 
transparentnost velkoobchodního trhu, 
agentura v úzké spolupráci s národními
regulačními a jinými orgány:

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrhovaného pozměňovacího návrhu je přesněji zopakovat konkrétní úkoly agentury 
podle nařízení (EU) č. 1227/2011 v zájmu zajištění soudržnosti a jasnosti.

Pozměňovací návrh 228
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) monitoruje velkoobchodní trhy, 
shromažďuje údaje a zřídí evropský registr 
účastníků trhu v souladu s články 7 až 9 
nařízení (EU) č. 1227/201137;

a) monitoruje velkoobchodní trhy, 
včetně regionálních trhů v reálném čase, 
shromažďuje údaje a zřídí evropský registr 
účastníků trhu v souladu s články 7 až 9 
nařízení (EU) č. 1227/201137;

__________________ __________________

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k trendu směřujícímu k propojování trhů a regionalizaci existují dobré důvody pro 
posílení pravomocí agentury ACER při monitorování regionálních trhů v rámci nařízení 
REMIT. Rozšíření kompetencí agentury za účelem pokrytí fungování regionálních trhů v 
reálném čase by výrazně nezměnilo její současné pravomoci, ale spíše by je zefektivnilo a 
posílilo jejich důvěryhodnost.

Pozměňovací návrh 229
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) monitoruje velkoobchodní trhy, 
shromažďuje údaje a registruje účastníky
trhu v souladu s články 7 až 9 nařízení 
(EU) č. 1227/201137;

a) monitoruje velkoobchodní trhy, 
shromažďuje a sdílí údaje a zřídí evropský 
registr účastníků trhu v souladu s články 7 
až 12 nařízení (EU) č. 1227/201137;

__________________ __________________

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
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velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrhovaného pozměňovacího návrhu je přesněji zopakovat konkrétní úkoly agentury 
podle nařízení (EU) č. 1227/2011 v zájmu zajištění soudržnosti a jasnosti.

Pozměňovací návrh 230
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) monitoruje velkoobchodní trhy, 
shromažďuje údaje a registruje účastníky 
trhu v souladu s články 7 až 9 nařízení 
(EU) č. 1227/201137;

a) monitoruje velkoobchodní trhy, 
shromažďuje a sdílí údaje a registruje 
účastníky trhu v souladu s články 7 až 12
nařízení (EU) č. 1227/201137;

__________________ __________________

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v článku 13 nařízení č. 1227/2011, uplatňování zákazu zneužívání trhu se 
svěřuje národním regulačním orgánům, s nimiž agentura sdílí údaje v souladu s článkem 10 
stejného nařízení.

Pozměňovací návrh 231
Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1



AM\1134796CS.docx 19/121 PE610.755v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může být v případech jasně 
definovaných Komisí v pokynech 
přijatých podle článku 57 
[přepracovaného znění nařízení o 
elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] 
nebo článku 23 nařízení (ES) č. 715/2009 
a v otázkách souvisejících s účelem, k 
němuž byla zřízena, pověřena 
dodatečnými úkoly, přičemž musí 
dodržovat omezení přenášení prováděcích 
pravomocí na agentury Unie.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Svěření dodatečných úkolů agentuře překračuje zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh 232
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může být v případech jasně 
definovaných Komisí v pokynech přijatých 
podle článku 57 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] nebo článku 23 
nařízení (ES) č. 715/2009 a v otázkách 
souvisejících s účelem, k němuž byla 
zřízena, pověřena dodatečnými 
úkoly, přičemž musí dodržovat omezení 
přenášení prováděcích pravomocí na 
agentury Unie.

Agentura může být v případech jasně 
definovaných Komisí v pokynech přijatých 
podle článku 57 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] nebo článku 23 
nařízení (ES) č. 715/2009 a v otázkách 
souvisejících s účelem, k němuž byla 
zřízena, pověřena dodatečnými 
úkoly, přičemž musí dodržovat omezení 
přenášení prováděcích pravomocí na 
agentury Unie . Komise může poskytnout 
vysvětlení, zda jsou předpokládané nové 
pravomoci v souladu s Meroniho 
doktrínou a stávajícími rozsudky 
Soudního dvora Evropské unie.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 233
Werner Langen, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může být v případech jasně 
definovaných Komisí v pokynech přijatých 
podle článku 57 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] nebo článku 23 
nařízení (ES) č. 715/2009 a v otázkách 
souvisejících s účelem, k němuž byla 
zřízena, pověřena dodatečnými 
úkoly, přičemž musí dodržovat omezení 
přenášení prováděcích pravomocí na 
agentury Unie.

Agentura může být v případech jasně 
definovaných Komisí v pokynech přijatých 
podle článku 57 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] nebo článku 23 
nařízení (ES) č. 715/2009 a v otázkách 
souvisejících s účelem, k němuž byla 
zřízena, pověřena dodatečnými 
úkoly, přičemž musí dodržovat omezení 
přenášení prováděcích pravomocí na 
agentury Unie, které nezahrnují 
rozhodovací pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení rozšiřuje pravomoci Komise v dané oblasti a mohlo by vést k významnému 
přenesení pravomocí od národních regulačních orgánů na agenturu ACER. Na agenturu 
ACER by měly být přeneseny nové rozhodovací pravomoci pouze se souhlasem Evropského 
parlamentu a Rady řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 234
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může být v případech jasně 
definovaných Komisí v pokynech přijatých 

Agentura může být v případech jasně 
definovaných Komisí v pokynech přijatých 
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podle článku 57 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] nebo článku 23 
nařízení (ES) č. 715/2009 a v otázkách 
souvisejících s účelem, k němuž byla 
zřízena, pověřena dodatečnými 
úkoly, přičemž musí dodržovat omezení 
přenášení prováděcích pravomocí na 
agentury Unie .

podle článku 57 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] nebo článku 23 
nařízení (ES) č. 715/2009 a v otázkách 
souvisejících s účelem, k němuž byla 
zřízena, pověřena dodatečnými 
úkoly, které nevyžadují rozhodovací 
pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 235
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při plnění svých úkolů, zejména v 
procesu vytváření rámcových pokynů, jak 
jsou definovány v souladu s článkem 55 
[přepracovaného znění nařízení o elektřině 
podle návrhu COM(2016) 861/2] nebo 
článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009, a v 
procesu navrhování změn kodexů sítě 
podle článku 56 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] nebo článku 7 nařízení 
(ES) č. 715/2009 agentura v široké míře v 
rané fázi konzultuje účastníky trhu, 
provozovatele přenosových či přepravních 
soustav, odběratele, konečné uživatele a 
případně orgány pro hospodářskou soutěž, 
aniž je dotčena jejich příslušná pravomoc, 
a to otevřeným a transparentním 
způsobem, zejména pokud se její úkoly 
týkají provozovatelů přenosových či 
přepravních soustav.

1. Při plnění svých úkolů, zejména v 
procesu vytváření rámcových pokynů, jak 
jsou definovány v souladu s článkem 55 
[přepracovaného znění nařízení o elektřině 
podle návrhu COM(2016) 861/2] nebo 
článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009, a v 
procesu navrhování změn kodexů sítě 
podle článku 56 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] nebo článku 7 nařízení 
(ES) č. 715/2009 agentura v široké míře v 
rané fázi konzultuje účastníky trhu, 
provozovatele přenosových či přepravních 
soustav, odběratele, konečné uživatele a 
případně orgány pro hospodářskou soutěž, 
aniž je dotčena jejich příslušná pravomoc, 
a to otevřeným a transparentním 
způsobem, zejména pokud se její úkoly 
týkají provozovatelů přenosových či 
přepravních soustav. Agentura zajistí, že 
drobní účastníci trhu mají stejné 
podmínky jako další zúčastněné strany při 
vytváření pravidel, která mají dopad na 
jejich schopnost účastnit se trhu, a 
dohledem nad jejich prováděním.
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Or. en

Odůvodnění

Agentura ACER sama uznala, že je nutné posílit zapojení odběratelů a zúčastněných stran do 
rozhodovacích postupů o pravidlech trhu s energií.

Pozměňovací návrh 236
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura zajistí, aby v případě potřeby 
měly veřejnost a všechny zúčastněné strany 
k dispozici objektivní, spolehlivé a snadno 
dostupné informace, zejména o výsledcích 
její činnosti.

Před přijetím rozhodnutí podle tohoto 
nařízení informuje agentura strany tohoto 
rozhodnutí, stanoví jim lhůtu pro 
předložení připomínek a plně při tom 
zohlední naléhavost, složitost a možné 
dopady dané věci. Agentura zajistí, aby 
v případě potřeby měly veřejnost a všechny 
zúčastněné strany k dispozici objektivní, 
spolehlivé a snadno dostupné informace, 
zejména o výsledcích její činnosti. 
Rozhodnutí přijímaná agenturou musí být 
řádně odůvodněná, aby bylo možné 
odvolat se ve věci samé.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí ustanovení, která upravují rozhodovací postup agentury a 
která jsou obdobná těm, jež jsou obsažena v nařízeních o financování orgánů ESMA, EBA a 
EIOPA. Mají zajistit, aby rozhodnutí byla odůvodněná a umožňovala soudní přezkum. Měla 
by obsahovat veškeré podrobnosti o obsáhlém jednacím řádu a tento pozměňovací návrh je 
nutný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 237
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)



AM\1134796CS.docx 23/121 PE610.755v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Agentura přijme a zveřejní 
odpovídající a přiměřený jednací řád pro 
všechny úkoly agentury podle kapitoly I. 
Pro všechna rozhodnutí agentury stanoví 
jednací řád alespoň standardy uvedené v 
odstavcích 1 až 4 a zajistí transparentní 
a přiměřený rozhodovací postup 
zajišťující základní procesní práva 
založená na zásadách právního státu, 
především právo být vyslechnut, právo na 
přístup k dokumentům a povinnosti 
odůvodnění. U všech dalších úkolů 
agentury podle kapitoly I zajistí jednací 
řád alespoň to, že budou zaručena 
základní procesní práva.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí ustanovení, která upravují rozhodovací postup agentury a 
která jsou obdobná těm, jež jsou obsažena v nařízeních o zřízení orgánů ESMA, EBA a 
EIOPA. Mají zajistit, aby rozhodnutí byla odůvodněná a umožňovala soudní přezkum. Měla 
by být podrobněji popsána v obsáhlém jednacím řádu.

Pozměňovací návrh 238
Werner Langen, Markus Pieper

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a

Rozhodování

1. Před přijetím rozhodnutí podle tohoto 
nařízení informuje agentura strany o 
tomto rozhodnutí, stanoví jim lhůtu pro 
předložení připomínek a plně při tom 
zohlední naléhavost, složitost a možné 
dopady dané věci.

2. Rozhodnutí přijímaná agenturou musí 
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být řádně odůvodněná, aby bylo možné 
odvolat se ve věci samé.

3. Strany jsou informovány o právních 
prostředcích, které jsou k dispozici podle
tohoto nařízení.

4. Agentura přijme a zveřejní odpovídající 
a přiměřený jednací řád pro všechny 
úkoly agentury podle kapitoly I. Pro 
všechna rozhodnutí agentury stanoví 
jednací řád alespoň standardy uvedené v 
odstavcích 1 až 3 a zajistí transparentní 
a přiměřený rozhodovací postup 
zajišťující základní procesní práva 
založená na zásadách právního státu. U 
všech dalších úkolů agentury podle 
kapitoly I zajistí jednací řád alespoň to, že 
budou zaručena základní procesní práva.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna zavádí ustanovení, která upravují rozhodovací postup agentury a která jsou 
srovnatelná s těmi, jež jsou obsažena v nařízeních o financování orgánů ESMA, EBA a 
EIOPA. Jejich záměrem je zajistit, aby rozhodnutí byla odůvodněná a umožňovala soudní 
přezkum.

Pozměňovací návrh 239
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a

Rozhodování

Agentura přijme a zveřejní odpovídající a 
přiměřený jednací řád pro všechny úkoly 
agentury podle kapitoly I. Pro všechna 
rozhodnutí agentury stanoví jednací řád 
transparentní a přiměřený rozhodovací 
postup zajišťující základní procesní práva 
založená na zásadách právního státu, 
především právo být vyslechnut, právo na 
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přístup k dokumentům a povinnosti 
odůvodnění. U všech dalších úkolů 
agentury podle kapitoly I zajistí jednací 
řád alespoň to, že budou zaručena 
základní procesní práva.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí ustanovení o rozhodovacím postupu agentury. Jeho 
záměrem je zajistit, aby rozhodnutí byla odůvodněná a umožňovala soudní přezkum. Měla by 
být podrobněji popsána v obsáhlém jednacím řádu.

Pozměňovací návrh 240
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura v úzké spolupráci s 
Komisí, členskými státy a příslušnými 
vnitrostátními orgány, včetně národních 
regulačních orgánů, a aniž jsou dotčeny 
pravomoci orgánů v oblasti hospodářské 
soutěže, sleduje velkoobchodní a 
maloobchodní trhy s elektřinou a zemním 
plynem, zejména maloobchodní ceny 
elektřiny a plynu, soulad s právy 
odběratelů stanovenými v [přepracovaném 
znění směrnice o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] a směrnici 2009/73/ES, 
přístup k sítím, včetně přístupu pro 
elektřinu vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů energie, potenciální překážky 
bránící přeshraničnímu obchodu, státní 
zásahy zkreslující ceny tak, že neodrážejí 
faktický nedostatek nabídky a výkonnost 
členských států v oblasti bezpečnosti 
dodávek elektřiny na základě výsledků 
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině], zejména s 

1. Agentura v úzké spolupráci s 
Komisí, členskými státy a příslušnými 
vnitrostátními orgány, včetně národních 
regulačních orgánů, a aniž jsou dotčeny 
pravomoci orgánů v oblasti hospodářské 
soutěže, sleduje velkoobchodní a 
maloobchodní trhy s elektřinou a zemním 
plynem, zejména maloobchodní ceny 
elektřiny a plynu, soulad s právy 
odběratelů stanovenými v [přepracovaném 
znění směrnice o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 864/2], směrnici 2009/73/ES a 
v [přepracovaném znění směrnice 
2009/28/ES podle návrhu COM(2016) 
767], přístup k sítím, včetně přístupu pro 
elektřinu vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů energie, potenciální překážky 
bránící přeshraničnímu obchodu, regulační 
překážky pro nové subjekty vstupující na 
trh a malé subjekty, včetně energetických 
komunit, státní zásahy zkreslující ceny tak, 
že neodrážejí faktický nedostatek nabídky 
a výkonnost členských států v oblasti 
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přihlédnutím k hodnocení ex-post podle 
článku 16 [nařízení o rizikové 
připravenosti podle návrhu COM(2016) 
862] .

bezpečnosti dodávek elektřiny na základě 
výsledků evropského posouzení 
přiměřenosti zdrojů podle článku 19 
[přepracovaného znění nařízení o 
elektřině], zejména s přihlédnutím k 
hodnocení ex-post podle článku 16 
[nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862] a k soudržnosti 
vnitrostátních přístupů k posouzení a 
vytváření opatření pro řešení otázek 
přiměřenosti zdrojů, včetně zavedení 
kapacitních mechanismů.

Or. en

Odůvodnění

Nad přiměřeností zdrojů / zabezpečením dodávek je v EU velmi malý dohled. Členské státy v 
současné době mohou zaujmout jednostranný přístup k posouzení a vytváření opatření k 
řešení otázek přiměřenosti zdrojů, včetně zavádění kapacitních mechanismů, které 
nedostatečně zohledňují energetickou účinnost v souvislosti s prognózou poptávky, a hodnoty 
kapacit zdrojů na straně poptávky, variabilních obnovitelných zdrojů a vzájemného 
propojování. Agentura ACER by měla mít silnější úlohu při monitorování posouzení 
přiměřenosti.

Pozměňovací návrh 241
Miroslav Poche, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura v úzké spolupráci s 
Komisí, členskými státy a příslušnými 
vnitrostátními orgány, včetně národních 
regulačních orgánů, a aniž jsou dotčeny 
pravomoci orgánů v oblasti hospodářské 
soutěže, sleduje velkoobchodní a 
maloobchodní trhy s elektřinou a zemním 
plynem, zejména maloobchodní ceny 
elektřiny a plynu, soulad s právy 
odběratelů stanovenými v [přepracovaném 
znění směrnice o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] a směrnici 2009/73/ES, 

1. Agentura v úzké spolupráci s 
Komisí, členskými státy a příslušnými 
vnitrostátními orgány, včetně národních 
regulačních orgánů, a aniž jsou dotčeny 
pravomoci orgánů v oblasti hospodářské 
soutěže, sleduje velkoobchodní a 
maloobchodní trhy s elektřinou a zemním 
plynem, zejména maloobchodní ceny 
elektřiny a plynu, soulad s právy a 
ochranou odběratelů stanovenými v 
[přepracovaném znění směrnice o elektřině 
podle návrhu COM(2016) 861/2] a
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přístup k sítím, včetně přístupu pro 
elektřinu vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů energie, potenciální překážky 
bránící přeshraničnímu obchodu, státní 
zásahy zkreslující ceny tak, že neodrážejí 
faktický nedostatek nabídky a výkonnost 
členských států v oblasti bezpečnosti 
dodávek elektřiny na základě výsledků 
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině], zejména s 
přihlédnutím k hodnocení ex-post podle 
článku 16 [nařízení o rizikové 
připravenosti podle návrhu COM(2016) 
862] .

směrnici 2009/73/ES, dopad vývoje trhu 
na odběratele z řad domácností, přístup k 
sítím, včetně přístupu pro elektřinu 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
energie, potenciální překážky bránící 
přeshraničnímu obchodu, státní zásahy 
zkreslující ceny tak, že neodrážejí faktický 
nedostatek nabídky a výkonnost členských 
států v oblasti bezpečnosti dodávek 
elektřiny na základě výsledků evropského 
posouzení přiměřenosti zdrojů podle 
článku 19 [přepracovaného znění nařízení 
o elektřině], zejména s přihlédnutím k 
hodnocení ex-post podle článku 16 
[nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862] .

Or. en

Odůvodnění

Aby se spotřebitelé stali „středem prosperujícího a fungujícího energetického systému“, je 
nutné skutečný dopad na malé i velké spotřebitele řádně monitorovat a podávat o něm zprávy.

Pozměňovací návrh 242
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura v úzké spolupráci s 
Komisí, členskými státy a příslušnými 
vnitrostátními orgány, včetně národních 
regulačních orgánů, a aniž jsou dotčeny 
pravomoci orgánů v oblasti hospodářské 
soutěže, sleduje velkoobchodní a 
maloobchodní trhy s elektřinou a zemním 
plynem, zejména maloobchodní ceny 
elektřiny a plynu, soulad s právy 
odběratelů stanovenými v [přepracovaném 
znění směrnice o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] a směrnici 2009/73/ES, 
přístup k sítím, včetně přístupu pro 
elektřinu vyrobenou z obnovitelných 

1. Agentura v úzké spolupráci s 
Komisí, členskými státy a příslušnými 
vnitrostátními orgány, včetně národních 
regulačních orgánů, a aniž jsou dotčeny 
pravomoci orgánů v oblasti hospodářské 
soutěže, sleduje velkoobchodní a 
maloobchodní trhy s elektřinou a zemním 
plynem, zejména maloobchodní ceny 
elektřiny a plynu, soulad s právy 
odběratelů stanovenými v [přepracovaném 
znění směrnice o elektřině podle návrhu 
COM(2016) 861/2] a směrnici 2009/73/ES, 
přístup k sítím, včetně přístupu pro 
elektřinu vyrobenou z obnovitelných 
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zdrojů energie, potenciální překážky 
bránící přeshraničnímu obchodu, státní 
zásahy zkreslující ceny tak, že neodrážejí 
faktický nedostatek nabídky a výkonnost 
členských států v oblasti bezpečnosti 
dodávek elektřiny na základě výsledků 
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19 [přepracovaného znění 
nařízení o elektřině], zejména s 
přihlédnutím k hodnocení ex-post podle 
článku 16 [nařízení o rizikové 
připravenosti podle návrhu COM(2016) 
862] .

zdrojů energie, míru pokroku v úrovni 
propojenosti, potenciální překážky bránící 
přeshraničnímu obchodu, státní zásahy 
zkreslující ceny tak, že neodrážejí faktický 
nedostatek nabídky a výkonnost členských 
států v oblasti bezpečnosti dodávek 
elektřiny na základě výsledků evropského 
posouzení přiměřenosti zdrojů podle 
článku 19 [přepracovaného znění nařízení 
o elektřině], zejména s přihlédnutím k 
hodnocení ex-post podle článku 16 
[nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862] .

Or. es

Pozměňovací návrh 243
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Souběžně se zveřejněním výroční 
zprávy může agentura předložit 
Evropskému parlamentu a Komisi 
stanovisko k případným opatřením za 
účelem odstranění překážek uvedených v 
odstavci 2.

3. Souběžně se zveřejněním výroční 
zprávy může agentura předložit 
Evropskému parlamentu a Komisi 
stanovisko k případným opatřením za 
účelem odstranění překážek uvedených v 
odstavci 2. Parlament a Komise mohou 
agenturu požádat, aby poskytla informace 
o následných krocích v návaznosti na toto 
stanovisko a aby se v příští výroční zprávě 
zaměřila na konkrétní problémy. 
Příslušný výbor Evropského parlamentu 
si může vyžádat slyšení ředitele v 
souvislosti se záležitostmi vznesenými v 
tomto stanovisku.

Or. en

Odůvodnění

Větší pravomoci svěřené agentuře tímto nařízením by měly být doplněny o dodatečná opatření 
parlamentního dohledu.
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Pozměňovací návrh 244
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura může od národních 
regulačních orgánů, sítě ENTSO pro 
elektřinu, sítě ENTSO pro zemní plyn, 
regionálních operačních středisek, 
subjektu EU pro provozovatele 
distribučních soustav a nominovaných 
organizátorů trhu s elektřinou žádat, aby 
předložily veškeré informace potřebné pro 
výkon sledování podle tohoto článku. Za 
tímto účelem disponuje agentura 
rozhodovací pravomocí. Na žádost 
agentury jí příslušné národní regulační 
orgány poskytnou při shromažďování 
informací součinnost. Agentura rovněž 
zpřístupní shromážděné informace 
příslušným národním regulačním 
orgánům, aby se zabránilo dvojímu 
podávání zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo dvojímu podávání zpráv, měly by být informace shromážděné agenturou 
ACER zpřístupněné příslušným národním regulačním orgánům (aby je tyto nemusely podruhé 
shromažďovat, je-li to vyžadováno na vnitrostátní úrovni).

Pozměňovací návrh 245
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura může od národních 
regulačních orgánů, sítě ENTSO pro 
elektřinu, sítě ENTSO pro zemní plyn, 
regionálních operačních středisek, 
subjektu EU pro provozovatele 
distribučních soustav a nominovaných 
organizátorů trhu s elektřinou žádat, aby 
předložily veškeré informace potřebné pro 
výkon sledování podle tohoto článku. Za 
tímto účelem disponuje agentura 
rozhodovací pravomocí. Agentura může 
nakládat s důvěrnými informacemi 
získanými podle tohoto článku pouze pro 
účely plnění svých úkolů stanovených v 
tomto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohla agentura účinně vykonávat své povinnosti týkající se sledování a podávání zpráv, 
měla by být oprávněna požadovat a obdržet veškeré potřebné informace.

Pozměňovací návrh 246
Franc Bogovič, Werner Langen, Milan Zver, Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija 
Šulin, Tanja Fajon, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ivo Vajgl

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sídlem agentury je Lublaň ve Slovinsku. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Decisions on the seats of agencies are taken by common agreement between representatives 
of the governments of Member States, as it stems from Article 341 of the Treaty on the 
Functioning of the EU and Protocol No 6 of the Treaties. This is based on the political will of 
Member States to build a polycentric European Union in which institutions are 
geographically spread across its territory with the objective of decentralising EU governance, 
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in accordance with the conclusions of the Representatives of Member States, meeting at head 
of state or government level, in Brussels on 13 December 2003, and recalled in the European 
Council conclusions of June 2008.

Pozměňovací návrh 247
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může v souladu s čl. 25 písm. j) 
zřizovat místní kanceláře v členských 
státech, pokud s tím tyto státy souhlasí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může v souladu s čl. 25 písm. j) 
zřizovat místní kanceláře v členských 
státech, pokud s tím tyto státy souhlasí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jelikož národní regulační orgány mají kanceláře v členských státech, není nutné zřizovat 
místní kanceláře agentury.

Pozměňovací návrh 249
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může v souladu s čl. 25 písm. j) 
zřizovat místní kanceláře v členských 
státech, pokud s tím tyto státy souhlasí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o zřízení agentury je politické rozhodnutí a nelze jej podtrhávat přezkumem 
právního předpisu.

Pozměňovací návrh 250
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může v souladu s čl. 25 písm. j) 
zřizovat místní kanceláře v členských 
státech, pokud s tím tyto státy souhlasí.

Agentura může v souladu s čl. 25 písm. j) 
zřizovat místní kanceláře v členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Zachování znění Evropské komise v čl. 17 odst. 4 není v souladu s PN 28 k čl. 25 písm. k) 
návrhu zprávy výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 251
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může v souladu s čl. 25 písm. j) 
zřizovat místní kanceláře v členských 
státech, pokud s tím tyto státy souhlasí.

Agentura může v souladu s čl. 25 písm. j) 
zřizovat místní kanceláře v členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z devíti
členů. Každý člen má jednoho náhradníka. 
Dva členy a jejich náhradníky jmenuje 
Komise, dva členy a jejich náhradníky 
jmenuje Evropský parlament a pět členů 
a jejich náhradníky jmenuje Rada. Žádný 
poslanec Evropského parlamentu nesmí být 
členem správní rady.

1. Správní rada se skládá z jedenácti
členů. Každý člen má jednoho náhradníka. 
Dva členy a jejich náhradníky jmenuje 
Komise, dva členy a jejich náhradníky 
jmenuje Evropský parlament, dva členy a 
jejich náhradníky jmenuje rada 
regulačních orgánů a pět členů a jejich 
náhradníky jmenuje Rada. Žádný poslanec 
Evropského parlamentu nesmí být členem 
správní rady. 

Or. en

Odůvodnění

Tyto pozměňovací návrhy jsou nezbytné z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že jsou neoddělitelně spjaté s dalšími přípustnými pozměňovacími 
návrhy.

Pozměňovací návrh 253
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z devíti 1. Správní rada se skládá z jedenácti
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členů. Každý člen má jednoho náhradníka. 
Dva členy a jejich náhradníky jmenuje 
Komise, dva členy a jejich náhradníky 
jmenuje Evropský parlament a pět členů 
a jejich náhradníky jmenuje Rada. Žádný 
poslanec Evropského parlamentu nesmí být 
členem správní rady.

členů. Každý člen má jednoho náhradníka. 
Dva členy a jejich náhradníky jmenuje 
Komise, dva členy a jejich náhradníky 
jmenuje Evropský parlament, dva členy a 
jejich náhradníky jmenuje rada 
regulačních orgánů a pět členů a jejich 
náhradníky jmenuje Rada. Žádný poslanec 
Evropského parlamentu nesmí být členem 
správní rady.

Or. en

Odůvodnění

Zástupci rady regulačních orgánů by měli být přítomni ve správní radě, aby se zvýšila 
ucelenost rozhodnutí přijímaných jak správní radou, tak radou regulačních orgánů v 
souvislosti s lidskými zdroji a rozpočtovými prostředky přidělovanými na konkrétní úkoly.

Pozměňovací návrh 254
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z devíti
členů. Každý člen má jednoho náhradníka. 
Dva členy a jejich náhradníky jmenuje 
Komise, dva členy a jejich náhradníky 
jmenuje Evropský parlament a pět členů 
a jejich náhradníky jmenuje Rada. Žádný 
poslanec Evropského parlamentu nesmí být 
členem správní rady.

1. Správní rada se skládá z jedenácti
členů. Každý člen má jednoho náhradníka. 
Dva členy a jejich náhradníky jmenuje 
Komise, dva členy a jejich náhradníky 
jmenuje Evropský parlament, dva členy a 
jejich náhradníky jmenuje rada 
regulačních orgánů a pět členů a jejich 
náhradníky jmenuje Rada. Žádný poslanec 
Evropského parlamentu nesmí být členem 
správní rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z devíti 
členů. Každý člen má jednoho náhradníka. 
Dva členy a jejich náhradníky jmenuje 
Komise, dva členy a jejich náhradníky 
jmenuje Evropský parlament a pět členů 
a jejich náhradníky jmenuje Rada. Žádný 
poslanec Evropského parlamentu nesmí 
být členem správní rady.

1. Správní rada se skládá z devíti 
členů. Každý člen má jednoho náhradníka. 
Jednoho člena a jeho náhradníka jmenuje 
Komise, dva členy a jejich náhradníka
jmenuje Evropský parlament a šest členů 
a jejich náhradníci jsou členy rady 
regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zlepšila soudržnost rozhodnutí správní rady a rady regulačních orgánů v oblasti 
lidských zdrojů a rozpočtových prostředků přidělovaných na konkrétní úkoly, je vhodnější, 
aby zástupci z regulačních orgánů byli přítomni ve správní radě jménem svého členského
státu a na základě zásady rotace. Tento návrh by také navrhl systém správy bližší společnému 
přístupu k decentralizovaným agenturám.

Pozměňovací návrh 256
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z devíti 
členů. Každý člen má jednoho náhradníka. 
Dva členy a jejich náhradníky jmenuje 
Komise, dva členy a jejich náhradníky 
jmenuje Evropský parlament a pět členů 
a jejich náhradníky jmenuje Rada. Žádný 
poslanec Evropského parlamentu nesmí 
být členem správní rady.

1. Správní rada se skládá z devíti 
členů. Každý člen má jednoho náhradníka. 
Dva členy a jejich náhradníky jmenuje 
Komise, dva členy a jejich náhradníky 
jmenuje Evropský parlament a pět členů 
a jejich náhradníci jsou členy rady 
regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Nezávislost agentury je nezbytná pro řádný výkon její funkce a zabezpečení důvěry trhu. 
Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 34.
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Pozměňovací návrh 257
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Funkční období členů správní rady 
a jejich náhradníků činí čtyři roky a lze jej 
jednou prodloužit. U prvního mandátu je 
toto období pro polovinu členů správní 
rady a jejich náhradníků šest let.

2. Funkční období členů správní rady 
a jejich náhradníků činí dva a půl roku
roky a lze jej jednou prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zlepšila soudržnost rozhodnutí správní rady a rady regulačních orgánů v oblasti 
lidských zdrojů a rozpočtových prostředků přidělovaných na konkrétní úkoly, je vhodnější, 
aby zástupci z regulačních orgánů byli přítomni ve správní radě jménem svého členského 
státu a na základě zásady rotace. Tento návrh by také navrhl systém správy bližší společnému 
přístupu k decentralizovaným agenturám.

Pozměňovací návrh 258
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada ze svých členů volí 
dvoutřetinovou většinou svého předsedu 
a místopředsedu. Místopředseda 
automaticky nahradí předsedu, pokud tento 
nemůže plnit své povinnosti. Funkční 
období předsedy a místopředsedy je dva 
roky a lze jej jednou prodloužit. Funkční 
období předsedy a místopředsedy skončí 
v okamžiku ukončení jejich členství ve 
správní radě.

3. Správní rada ze svých 
členů jmenuje svého předsedu 
a místopředsedu, přičemž usiluje o 
průběžně vyvážené zeměpisné zastoupení 
členských států. Místopředseda 
automaticky nahradí předsedu, pokud tento 
nemůže plnit své povinnosti. Funkční 
období předsedy a místopředsedy je dva 
roky a lze jej jednou prodloužit. Funkční 
období předsedy a místopředsedy skončí 
v okamžiku ukončení jejich členství ve 
správní radě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 259
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zasedání správní rady svolává její 
předseda. Předseda rady regulačních 
orgánů nebo zástupce rady regulačních 
orgánů a ředitel se účastní jednání správní 
rady bez práva hlasovat, pokud správní 
rada nerozhodne jinak, pokud jde 
o ředitele. 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, jejíž stanoviska mohou být pro 
danou otázku významná. Členům správní 
rady mohou být v souladu s jednacím 
řádem nápomocni poradci nebo odborníci. 
Služby sekretariátu pro správní radu zajistí 
agentura.

4. Zasedání správní rady svolává její 
předseda. Ředitel se účastní jednání 
správní rady bez práva hlasovat, pokud 
správní rada nerozhodne jinak, pokud jde 
o ředitele. 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, jejíž stanoviska mohou být pro 
danou otázku významná. Členům správní 
rady mohou být v souladu s jednacím 
řádem nápomocni poradci nebo odborníci. 
Služby sekretariátu pro správní radu zajistí 
agentura.

Or. en

Odůvodnění

Účast ředitele na jednáních správní rády je dostačující. Systém správy navržený v článku 19 
je také bližší společnému přístupu k decentralizovaným agenturám.

Pozměňovací návrh 260
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zasedání správní rady svolává její 4. Zasedání správní rady svolává její 



PE610.755v01-00 38/121 AM\1134796CS.docx

CS

předseda. Předseda rady regulačních 
orgánů nebo zástupce rady regulačních 
orgánů a ředitel se účastní jednání správní 
rady bez práva hlasovat, pokud správní 
rada nerozhodne jinak, pokud jde 
o ředitele. 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, jejíž stanoviska mohou být pro 
danou otázku významná. Členům správní 
rady mohou být v souladu s jednacím 
řádem nápomocni poradci nebo odborníci. 
Služby sekretariátu pro správní radu zajistí 
agentura.

předseda. Ředitel se účastní jednání 
správní rady bez práva hlasovat, pokud 
správní rada nerozhodne jinak, pokud jde 
o ředitele. 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, jejíž stanoviska mohou být pro 
danou otázku významná. Členům správní 
rady mohou být v souladu s jednacím 
řádem nápomocni poradci nebo odborníci. 
Služby sekretariátu pro správní radu zajistí 
agentura.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zasedání správní rady svolává její 
předseda. Předseda rady regulačních 
orgánů nebo zástupce rady regulačních 
orgánů a ředitel se účastní jednání správní 
rady bez práva hlasovat, pokud správní 
rada nerozhodne jinak, pokud jde 
o ředitele. 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, jejíž stanoviska mohou být pro 
danou otázku významná. Členům správní 
rady mohou být v souladu s jednacím 
řádem nápomocni poradci nebo odborníci. 
Služby sekretariátu pro správní radu zajistí 
agentura.

4. Zasedání správní rady svolává její 
předseda. Ředitel se účastní jednání 
správní rady bez práva hlasovat, pokud 
správní rada nerozhodne jinak, pokud jde 
o ředitele. 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, jejíž stanoviska mohou být pro 
danou otázku významná. Členům správní 
rady mohou být v souladu s jednacím 
řádem nápomocni poradci nebo odborníci. 
Služby sekretariátu pro správní radu zajistí 
agentura.
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Or. en

Odůvodnění

Aby se zlepšila soudržnost rozhodnutí správní rady a rady regulačních orgánů v oblasti 
lidských zdrojů a rozpočtových prostředků přidělovaných na konkrétní úkoly, je vhodnější, 
aby zástupci z regulačních orgánů byli přítomni ve správní radě jménem svého členského 
státu a na základě zásady rotace. Tento návrh by také navrhl systém správy bližší společnému 
přístupu k decentralizovaným agenturám.

Pozměňovací návrh 262
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zasedání správní rady svolává její 
předseda. Předseda rady regulačních 
orgánů nebo zástupce rady regulačních 
orgánů a ředitel se účastní jednání správní 
rady bez práva hlasovat, pokud správní 
rada nerozhodne jinak, pokud jde 
o ředitele. 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, jejíž stanoviska mohou být pro 
danou otázku významná. Členům správní 
rady mohou být v souladu s jednacím 
řádem nápomocni poradci nebo odborníci. 
Služby sekretariátu pro správní radu zajistí 
agentura.

4. Zasedání správní rady svolává její 
předseda. Ředitel se účastní jednání 
správní rady bez práva hlasovat, pokud 
správní rada nerozhodne jinak, pokud jde 
o ředitele. 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, jejíž stanoviska mohou být pro 
danou otázku významná. Členům správní 
rady mohou být v souladu s jednacím 
řádem nápomocni poradci nebo odborníci. 
Služby sekretariátu pro správní radu zajistí 
agentura.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 19 odst. 1 a odst. 4 – Aby se zlepšila soudržnost rozhodnutí správní rady a rady 
regulačních orgánů v oblasti lidských zdrojů a rozpočtových prostředků přidělovaných na 
konkrétní úkoly, je vhodnější, aby zástupci z regulačních orgánů byli přítomni ve správní 
radě. Tento návrh by také navrhl systém správy bližší společnému přístupu k 
decentralizovaným agenturám.
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Pozměňovací návrh 263
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo náhradník má jeden hlas. 

Or. en

Odůvodnění

Aby se zlepšila soudržnost rozhodnutí správní rady a rady regulačních orgánů v oblasti 
lidských zdrojů a rozpočtových prostředků přidělovaných na konkrétní úkoly, je vhodnější, 
aby zástupci z regulačních orgánů byli přítomni ve správní radě. Tento návrh by také navrhl 
systém správy bližší společnému přístupu k decentralizovaným agenturám.

Pozměňovací návrh 264
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo v jeho nepřítomnosti náhradník má 
jeden hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou prostou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo náhradník má jeden hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo náhradník má jeden hlas.

Or. es

Pozměňovací návrh 267
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo náhradník má jeden hlas.

Or. en
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Pozměňovací návrh 268
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo náhradník má jeden hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Eugen Freund

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo náhradník má jeden hlas.

Or. en

Odůvodnění

Správní rada a rada regulačních orgánů by měly jednat na základě dvoutřetinové většiny, 
jako je tomu v případě aktuálně platného nařízení o agentuře.

Pozměňovací návrh 270
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo náhradník má jeden hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo náhradník má jeden hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo náhradník má jeden hlas.

Or. en
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Pozměňovací návrh 273
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo náhradník má jeden hlas

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána prostou většinou přítomných 
členů, není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak. Každý člen správní rady nebo 
náhradník má jeden hlas.

5. Rozhodnutí správní rady jsou 
přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li v tomto nařízení 
stanoveno jinak. Každý člen správní rady 
nebo náhradník má jeden hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, jimiž se řídí rotace při 
obměňování členů správní rady 
jmenovaných Radou s cílem zajistit trvale 
vyváženou účast členských států.

b) podmínky, jimiž se řídí rotace při 
obměňování členů správní rady 
jmenovaných radou regulačních orgánů a 
Radou s cílem zajistit trvale vyváženou 
účast regulačních orgánů a členských 
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států.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zlepšila soudržnost rozhodnutí správní rady a rady regulačních orgánů v oblasti 
lidských zdrojů a rozpočtových prostředků přidělovaných na konkrétní úkoly, je vhodnější, 
aby zástupci z regulačních orgánů byli přítomni ve správní radě jménem svého členského 
státu a na základě zásady rotace. Tento návrh by také navrhl systém správy bližší společnému 
přístupu k decentralizovaným agenturám.

Pozměňovací návrh 276
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Člen správní rady nesmí být 
členem rady regulačních orgánů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Člen správní rady nesmí být 
členem rady regulačních orgánů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Aby se zlepšila soudržnost rozhodnutí správní rady a rady regulačních orgánů v oblasti 
lidských zdrojů a rozpočtových prostředků přidělovaných na konkrétní úkoly, je vhodnější, 
aby zástupci z regulačních orgánů byli přítomni ve správní radě jménem svého členského 
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státu a na základě zásady rotace. Tento návrh by také navrhl systém správy bližší společnému 
přístupu k decentralizovaným agenturám.

Pozměňovací návrh 278
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve veřejném zájmu. Za tím 
účelem učiní každý člen písemné 
prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, v němž uvede, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré 
přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
být na újmu jeho nezávislosti. Tato 
prohlášení každý rok zveřejní.

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve výlučném zájmu Unie jako 
celku a nevyžadují ani nepřijímají pokyny 
od orgánů či institucí Unie, od vlád 
členských států ani od jiných veřejných či 
soukromých subjektů. Za tím účelem učiní 
každý člen písemné prohlášení o závazcích 
a písemné prohlášení o zájmech, v němž 
uvede, že neexistují žádné zájmy, které by 
mohly být na újmu jeho nezávislosti, nebo 
veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které 
by mohly být na újmu jeho nezávislosti. 
Tato prohlášení každý rok zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí zdůraznit, že je nutné, aby členové správní rady byli zcela nezávislí a jednali v 
zájmu Unie jako celku.

Pozměňovací návrh 279
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve veřejném zájmu. Za tím 

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve veřejném zájmu a nebudou 
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účelem učiní každý člen písemné 
prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, v němž uvede, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré 
přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
být na újmu jeho nezávislosti. Tato 
prohlášení každý rok zveřejní.

vyžadovat politické pokyny ani se jimi 
řídit. Za tím účelem učiní každý člen 
písemné prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, v němž uvede, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré 
přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
být na újmu jeho nezávislosti. Tato 
prohlášení každý rok zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 19. odst. 8 – Správní rada by měla jednat ve veřejném zájmu nezávisle a objektivně 
a neměla by vyžadovat politické pokyny ani se jimi řídit. Nezávislost agentury na politických 
zásazích je nezbytná pro řádný výkon její funkce a zabezpečení důvěry trhu.

Pozměňovací návrh 280
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve veřejném zájmu. Za tím 
účelem učiní každý člen písemné 
prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, v němž uvede, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré 
přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
být na újmu jeho nezávislosti. Tato 
prohlášení každý rok zveřejní.

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve veřejném zájmu a nebudou 
vyžadovat politické pokyny ani se jimi 
řídit. Za tím účelem učiní každý člen 
písemné prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, v němž uvede, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré 
přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
být na újmu jeho nezávislosti. Tato 
prohlášení každý rok zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Správní rada by měla jednat ve veřejném zájmu nezávisle a objektivně a neměla by vyžadovat 
politické pokyny ani se jimi řídit. Nezávislost agentury na politických zásazích je klíčová pro 
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řádný výkon jejích hlavních úkolů. Z tohoto důvodu by toto ustanovení mělo být zachováno.

Pozměňovací návrh 281
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve veřejném zájmu. Za tím 
účelem učiní každý člen písemné 
prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, v němž uvede, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré 
přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
být na újmu jeho nezávislosti. Tato 
prohlášení každý rok zveřejní.

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve veřejném zájmu a nebudou 
vyžadovat politické pokyny ani se jimi 
řídit. Za tím účelem učiní každý člen 
písemné prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, v němž uvede, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré 
přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
být na újmu jeho nezávislosti. Tato 
prohlášení každý rok zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve veřejném zájmu. Za tím 
účelem učiní každý člen písemné 
prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, v němž uvede, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré 
přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
být na újmu jeho nezávislosti. Tato 
prohlášení každý rok zveřejní.

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve veřejném zájmu a nebudou 
vyžadovat politické pokyny ani se jimi 
řídit. Za tím účelem učiní každý člen 
písemné prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, v němž uvede, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré 
přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
být na újmu jeho nezávislosti. Tato 
prohlášení každý rok zveřejní.
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Or. en

Pozměňovací návrh 283
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve veřejném zájmu. Za tím 
účelem učiní každý člen písemné 
prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, v němž uvede, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré 
přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
být na újmu jeho nezávislosti. Tato 
prohlášení každý rok zveřejní.

8. Členové správní rady se musí 
zavázat, že budou jednat nezávisle 
a objektivně ve veřejném zájmu a nebudou 
vyžadovat politické pokyny ani se jimi 
řídit. Za tím účelem učiní každý člen 
písemné prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, v němž uvede, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré 
přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
být na újmu jeho nezávislosti. Tato 
prohlášení každý rok zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jmenuje po konzultaci rady 
regulačních orgánů a obdržení jejího 
kladného stanoviska v souladu s čl. 23 
odst. 5 písm. b) ředitele v souladu s čl. 24 
odst. 2 a v odůvodněných případech 
prodlouží jeho funkční období nebo ho z 
funkce odvolá.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je definovat systém správy bližší společnému přístupu k 
decentralizovaným agenturám se správní radou tvořenou podskupinou rady regulačních 
orgánů zaměřenou na lidské zdroje a rozpočtové záležitosti. Návrh je navíc uveden do 
souladu s podobnými ustanoveními nařízení o ESMA.

Pozměňovací návrh 285
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jmenuje po konzultaci rady 
regulačních orgánů a obdržení jejího 
kladného stanoviska v souladu s čl. 23 
odst. 5 písm. b) ředitele v souladu s čl. 24 
odst. 2 a v odůvodněných případech 
prodlouží jeho funkční období nebo ho z 
funkce odvolá.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je definovat moderní systém správy, přičemž tento 
PN také souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 21 odst. 1.

Pozměňovací návrh 286
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) formálně jmenuje členy rady 
regulačních orgánů v souladu s čl. 22 
odst. 1.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je definovat systém správy bližší společnému přístupu k
decentralizovaným agenturám se správní radou tvořenou podskupinou rady regulačních 
orgánů zaměřenou na lidské zdroje a rozpočtové záležitosti. Návrh je navíc uveden do 
souladu s podobnými ustanoveními nařízení o ESMA.

Pozměňovací návrh 287
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přijme každý rok návrh 
programového dokumentu podle článku 
21 a poté ho předloží k vyjádření Komisi 
a na základě stanoviska Komise a po 
schválení radou regulačních orgánů v 
souladu s čl. 23 odst. 5 písm. 
c), přijme programový dokument 
agentury dvoutřetinovou většinou svých 
členů a předloží jej Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi. Pracovní 
program se přijímá, aniž je dotčen roční 
rozpočtový proces, a zveřejňuje se.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je definovat systém správy bližší společnému přístupuk
decentralizovaným agenturám se správní radou tvořenou podskupinou rady regulačních 
orgánů zaměřenou na lidské zdroje a rozpočtové záležitosti. Návrh je navíc uveden do 
souladu s podobnými ustanoveními nařízení o ESMA.

Pozměňovací návrh 288
Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přijme každý rok návrh 
programového dokumentu podle článku 21 
a poté ho předloží k vyjádření Komisi a na 
základě stanoviska Komise a po schválení 
radou regulačních orgánů v souladu s čl. 23 
odst. 5 písm. c), přijme programový 
dokument agentury dvoutřetinovou 
většinou svých členů a předloží jej 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. 
Pracovní program se přijímá, aniž je 
dotčen roční rozpočtový proces, 
a zveřejňuje se.

e) přijme každý rok do 31. ledna
návrh programového dokumentu podle 
článku 21 a předloží ho Komisi, 
Evropskému parlamentu a Radě. Na 
základě doporučení Komise a v souvislosti 
s víceletým programem a po konzultaci 
s Evropským parlamentem a po schválení 
radou regulačních orgánů v souladu s čl. 23 
odst. 5 písm. c), přijme programový 
dokument agentury dvoutřetinovou 
většinou svých členů a předloží jej 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
do 31. října. Programový dokument se 
zveřejňuje.

Or. en

Odůvodnění

The wording of Articles 20(1)(e), 21(1), 23(5)(c) and 25(f) must be harmonised so as to 
provide a comprehensive, consistent and realistic framework for the adoption procedure of 
the Agency’s programming document - an integral component of which is the annual Work 
Programme - clearly specifying which actors are involved in the various stages and their 
specific role. The proposed AM provides clarity on the adoption date of the draft 
programming document by 31st January and the final programming document by 31st 
October in order to ensure the process is workable. It specifies that the requirement on the 
annual consultation with the EP on the multiannual component of the PD and the
Commission’s formal opinion on the draft programming document, is foreseen after 31st 
January and before the final adoption of the PD by the AB envisaged for 31st October. The 
programming document is thus adopted by the AB by 31st October of each year, following the 
Commission’s opinion, following consultation of the EP on the multiannual programming, 
and after having received the approval of the BoR.

Pozměňovací návrh 289
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přijme každý rok návrh 
programového dokumentu podle článku 21 

e) přijme každý rok návrh 
programového dokumentu podle článku 21 
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a poté ho předloží k vyjádření Komisi a na 
základě stanoviska Komise a po schválení 
radou regulačních orgánů v souladu s čl. 23 
odst. 5 písm. c), přijme programový 
dokument agentury dvoutřetinovou 
většinou svých členů a předloží jej 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. 
Pracovní program se přijímá, aniž je 
dotčen roční rozpočtový proces, 
a zveřejňuje se.

a poté ho předloží k vyjádření Komisi a po 
obdržení stanoviska Komise a po schválení 
radou regulačních orgánů v souladu s čl. 23 
odst. 5 písm. c), přijme programový 
dokument agentury dvoutřetinovou 
většinou svých členů a předloží jej 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. 
Programový dokument se přijímá, aniž je 
tím dotčen roční rozpočtový proces, 
a zveřejňuje se;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) po zvážení stanoviska ředitele a po 
konzultaci s radou regulačních orgánů 
přijme a zveřejní podrobný jednací řád 
pro všechny úkoly agentury v souladu s 
kapitolou I, které nejsou stanoveny 
jednacím řádem v souladu s články 20, 23, 
26 a 30. Jednací řád zajití transparentní a 
komplexní rozhodovací postup zaručující 
otevřenost kontrole a základní procesní 
práva včetně práva být vyslechnut, práva 
na přístup k dokumentům a povinnosti 
odůvodnění.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 291
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) po zvážení stanoviska ředitele v 
souladu s čl. 25 písm. k) a po konzultaci s 
radou regulačních orgánů a získání jejího 
kladného stanoviska v souladu s čl. 23 
odst. 5 písm. e) přijme a zveřejní 
odpovídající a přiměřený jednací řád v
souladu s čl. 15a odst. 5 pro všechny 
úkoly agentury podle kapitoly I, které 
nejsou stanoveny v jednacím řádu podle 
čl. 20 odst. 1 písm. l), čl. 23 odst. 2, čl. 26 
odst. 3 nebo čl. 30 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tři ze čtyř orgánů agentury v současnosti mají procesní pravidla. Avšak pro čtvrtý orgán 
(ředitele) ani postupy mezi orgány se s žádnými takovými pravidly nepočítá. Nařízení by mělo
počítat s tím, že správní rada zavede odpovídající a přiměřený jednací řád pro všechny 
postupy, přičemž bude dodržovat a ještě podrobněji rozpracuje zásady navržené v 
pozměňovacím návrhu k čl. 20 odst. 1 písm. e).

Pozměňovací návrh 292
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) jmenuje členy skupiny 
zúčastněných stran podle článku 2a.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem soudržnosti s novým článkem 2a.
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Pozměňovací návrh 293
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada přijme v souladu s 
článkem 110 služebního řádu rozhodnutí 
na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a 
článku 6 pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců, kterým přenese příslušné 
pravomoci orgánu oprávněného ke 
jmenování na ředitele a stanoví podmínky, 
za nichž může být toto přenesení 
pravomocí pozastaveno. Ředitel je 
oprávněn přenést tyto pravomoci na další 
osoby.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, 
může správní rada rozhodnout o 
dočasném pozastavení přenesení 
pravomocí orgánu oprávněného ke 
jmenování na ředitele a pravomocí jím 
přenesených na další osoby a vykonávat je 
sama, případně je přenést na jednoho ze 
svých členů nebo na jiného zaměstnance, 
než je ředitel.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Hans-Olaf Henkel
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel, a s přihlédnutím ke 
stanovisku Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Správní rada přijme každý rok návrh 
programového dokumentu obsahující 
roční a víceletý program v souladu s 
článkem 32 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 1271/2013, a to na 
základě návrhu, který předloží ředitel. 
Správní rada přijme programový 
dokument s přihlédnutím ke stanovisku 
Komise po obdržení souhlasu rady 
regulačních orgánů pro roční pracovní 
program agentury a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. října předloží Evropskému parlamentu, 
Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel, a s přihlédnutím ke 
stanovisku Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel a schválí rada regulačních 
orgánů, a s přihlédnutím ke stanovisku 
Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi. Za konečný se 
programový dokument považuje po 
konečném přijetí souhrnného rozpočtu a v 
případě potřeby se odpovídajícím 
způsobem upraví.

Or. en
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Odůvodnění

Roční pracovní program agentury schvaluje rada regulačních orgánů v souladu s čl. 23 odst. 
5 písm. c). Vzhledem k tomu, že roční pracovní program musí být v souladu s víceletým 
pracovním programem, měla by rada regulačních orgánů schvalovat i ten.

Pozměňovací návrh 297
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel, a s přihlédnutím ke 
stanovisku Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel a schválí rada regulačních 
orgánů, a s přihlédnutím ke stanovisku 
Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada přijme každý rok programový
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel, a s přihlédnutím ke 
stanovisku Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel a schválí rada regulačních 
orgánů, a s přihlédnutím ke stanovisku 
Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.
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Or. en

Pozměňovací návrh 299
Eugen Freund

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel, a s přihlédnutím ke 
stanovisku Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel a schválí rada regulačních 
orgánů, a s přihlédnutím ke stanovisku 
Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel, a s přihlédnutím ke 
stanovisku Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel a schválí rada regulačních 
orgánů, a s přihlédnutím ke stanovisku 
Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 301
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel, a s přihlédnutím ke 
stanovisku Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel a schválí rada regulačních 
orgánů, a s přihlédnutím ke stanovisku 
Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel, a s přihlédnutím ke 
stanovisku Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31. ledna předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Správní rada přijme každý rok programový 
dokument obsahující víceletý a roční 
program, a to na základě návrhu, který 
předloží ředitel a schválí rada regulačních 
orgánů, a s přihlédnutím ke stanovisku 
Komise a ve vztahu k víceletým 
programům po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 
31 předloží Evropskému parlamentu, Radě 
a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Roční pracovní program agentury schvaluje rada regulačních orgánů v souladu s čl. 23 odst. 
5 písm. c). Vzhledem k tomu, že roční pracovní program musí být v souladu s víceletým 



PE610.755v01-00 60/121 AM\1134796CS.docx

CS

pracovním programem, měla by rada regulačních orgánů schvalovat i ten.

Pozměňovací návrh 303
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční pracovní program obsahuje 
podrobné cíle a očekávané výsledky včetně 
ukazatelů výkonnosti. Rovněž obsahuje 
popis činností, které mají být financovány, 
a vymezuje finanční a lidské zdroje 
přidělené na jednotlivé činnosti, podle 
zásad sestavování rozpočtu a řízení na 
základě činnosti. Roční pracovní program 
musí být v souladu s víceletým pracovním 
programem uvedeným v odstavci 4. Musí v 
něm být jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve 
srovnání s předchozím rozpočtovým rokem 
přidány, změněny nebo zrušeny. Součástí 
ročních a víceletých programů je strategie 
vztahů se třetími zeměmi či 
mezinárodními organizacemi podle 
článku 43 a činnosti spojené s touto 
strategií.

2. Roční pracovní program obsahuje 
podrobné cíle a očekávané výsledky včetně 
ukazatelů výkonnosti. Rovněž obsahuje 
popis činností, které mají být financovány, 
a vymezuje finanční a lidské zdroje 
přidělené na jednotlivé činnosti, podle 
zásad sestavování rozpočtu a řízení na 
základě činnosti. Roční pracovní program 
musí být v souladu s víceletým pracovním 
programem uvedeným v odstavci 4. Musí v 
něm být jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve 
srovnání s předchozím rozpočtovým rokem 
přidány, změněny nebo zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční pracovní program obsahuje 
podrobné cíle a očekávané výsledky včetně 
ukazatelů výkonnosti. Rovněž obsahuje 
popis činností, které mají být financovány, 
a vymezuje finanční a lidské zdroje
přidělené na jednotlivé činnosti, podle 

2. Roční pracovní program obsahuje 
podrobné cíle a očekávané výsledky včetně 
ukazatelů výkonnosti. Rovněž obsahuje 
popis činností, které mají být financovány, 
a vymezuje finanční a lidské zdroje 
přidělené na jednotlivé činnosti, včetně 
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zásad sestavování rozpočtu a řízení na 
základě činnosti. Roční pracovní program 
musí být v souladu s víceletým pracovním 
programem uvedeným v odstavci 4. Musí v 
něm být jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve 
srovnání s předchozím rozpočtovým rokem 
přidány, změněny nebo zrušeny. Součástí 
ročních a víceletých programů je strategie 
vztahů se třetími zeměmi či mezinárodními 
organizacemi podle článku 43 a činnosti 
spojené s touto strategií.

odkazu na pracovní skupinu agentury 
pověřenou vpracováním příslušných 
dokumentů, podle zásad sestavování 
rozpočtu a řízení na základě činnosti. 
Roční pracovní program musí být v 
souladu s víceletým pracovním programem 
uvedeným v odstavci 4. Musí v něm být 
jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání 
s předchozím rozpočtovým rokem přidány, 
změněny nebo zrušeny. Součástí ročních a 
víceletých programů je strategie vztahů se 
třetími zeměmi či mezinárodními 
organizacemi podle článku 43 a činnosti 
spojené s touto strategií.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) ředitele agentury bez hlasovacího 
práva;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s návrhem předsedá radě regulačních orgánů ředitel agentury.

Pozměňovací návrh 306
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jednoho nehlasujícího zástupce 
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Evropského parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaté s dalšími přípustnými 
pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 307
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednoho nehlasujícího zástupce 
Evropského parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je definovat moderní systém správy, přičemž tento 
PN také souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 34.

Pozměňovací návrh 308
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za každý členský stát může být do rady 
regulačních orgánů přijat pouze jeden 
zástupce národních regulačních orgánů.

Za každý členský stát může být do rady 
regulačních orgánů přijat pouze jeden 
zástupce národních regulačních orgánů. 
Členové rady nebo výkonné struktury 
organizací zastupujících zájmy národních 
regulačních orgánů nejsou přijímáni do 
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rady regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z obavy, že rada CEER, což je organizace zaměřená na 
prosazování zájmů národních regulačních orgánů, bude mít přímý vliv na agenturu ACER a 
bude se podílet jejím rozhodovacím postupu.

Pozměňovací návrh 309
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Radě regulačních orgánů předsedá 
ředitel agentury.

Or. en

Odůvodnění

Ředitel jako nestranný úředník by zajistil větší objektivnost a přístup k předsednictví 
zaměřený na EU.

Pozměňovací návrh 310
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada regulačních orgánů zvolí ze 
svých členů předsedu a místopředsedu. 
Místopředseda nahradí předsedu, pokud 
tento nemůže plnit své povinnosti. Funkční 
období předsedy a místopředsedy činí dva 
a půl roku a lze jej prodloužit. V každém 

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

však funkční období místopředsedy skončí 
v okamžiku ukončení jejich členství v radě 
regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s návrhem předsedá radě regulačních orgánů ředitel agentury.

Pozměňovací návrh 311
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se 
usnášejí prostou většinou svých 
přítomných členů, přičemž každý z členů 
má jeden hlas, s výjimkou stanovisek podle 
odst. 5 písm. b) tohoto článku, jež se 
vydávají dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů .

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se 
usnášejí dvoutřetinovou většinou svých 
přítomných členů, přičemž každý z členů 
má jeden hlas.

Or. es

Pozměňovací návrh 312
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
prostou většinou svých přítomných členů, 
přičemž každý z členů má jeden hlas, s 
výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) 
tohoto článku, jež se vydávají 

1. Rada regulačních orgánů se usnáší 
dvoutřetinovou většinou svých přítomných 
členů, přičemž každý z členů má jeden 
hlas.
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dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí
prostou většinou svých přítomných členů, 
přičemž každý z členů má jeden hlas, s 
výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) 
tohoto článku, jež se vydávají 
dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů

1. Rada regulačních orgánů se usnáší 
dvoutřetinovou většinou svých přítomných 
členů, přičemž každý z členů má jeden 
hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
prostou většinou svých přítomných členů, 
přičemž každý z členů má jeden hlas, s 
výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) 
tohoto článku, jež se vydávají 
dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů.

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
dvoutřetinovou většinou svých přítomných 
členů, přičemž každý z členů má jeden 
hlas.

Or. en
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Pozměňovací návrh 315
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
prostou většinou svých přítomných členů, 
přičemž každý z členů má jeden hlas, s 
výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) 
tohoto článku, jež se vydávají 
dvoutřetinovou většinou přítomných
členů.

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
dvoutřetinovou většinou svých přítomných 
členů, přičemž každý z členů má jeden 
hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Eugen Freund

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
prostou většinou svých přítomných členů, 
přičemž každý z členů má jeden hlas, s 
výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) 
tohoto článku, jež se vydávají 
dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů.

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
dvoutřetinovou většinou svých přítomných 
členů, přičemž každý z členů má jeden 
hlas.

Or. en

Odůvodnění

Správní rada nebo rada regulačních orgánů by měly jednat na základě dvoutřetinové většiny, 
jako je tomu v případě aktuálně platného nařízení o agentuře.
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Pozměňovací návrh 317
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
prostou většinou svých přítomných členů, 
přičemž každý z členů má jeden hlas, s 
výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) 
tohoto článku, jež se vydávají 
dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů.

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
dvoutřetinovou většinou svých přítomných 
členů, přičemž každý z členů má jeden 
hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
prostou většinou svých přítomných členů, 
přičemž každý z členů má jeden hlas, s 
výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) 
tohoto článku, jež se vydávají 
dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů.

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
dvoutřetinovou většinou svých přítomných 
členů, přičemž každý z členů má jeden
hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
prostou většinou svých přítomných členů, 
přičemž každý z členů má jeden hlas, s 
výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) 
tohoto článku, jež se vydávají 
dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů.

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
dvoutřetinovou většinou svých přítomných 
členů, přičemž každý z členů má jeden 
hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš, András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
prostou většinou svých přítomných členů, 
přičemž každý z členů má jeden hlas, s 
výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) 
tohoto článku, jež se vydávají 
dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů.

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
dvoutřetinovou většinou svých přítomných 
členů, přičemž každý z členů má jeden 
hlas.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k celounijnímu dopadu iniciativ agentury ACER je dvoutřetinová většina nutná pro 
zajištění široké podpory národních regulačních orgánů z celé Unie. Dvoutřetinová většina 
také účinněji než prostá většina podpoří spolupráci mezi národními regulačními orgány.

Pozměňovací návrh 321
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
prostou většinou svých přítomných členů, 
přičemž každý z členů má jeden hlas, s 
výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) 
tohoto článku, jež se vydávají 
dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů.

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
dvoutřetinovou většinou svých přítomných 
členů, přičemž každý z členů má jeden 
hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
prostou většinou svých přítomných členů, 
přičemž každý z členů má jeden hlas, s 
výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) 
tohoto článku, jež se vydávají 
dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

1. Rada regulačních orgánů a její 
podvýbory podle článku 7 se usnášejí 
dvoutřetinovou většinou svých přítomných 
členů, přičemž každý z členů má jeden 
hlas, s výjimkou stanovisek podle odst. 5 
písm. b) tohoto článku, jež se vydávají 
dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada regulačních orgánů přijme 
a zveřejní svůj jednací řád, který stanoví 
podrobněji postup při hlasování, zejména 
podmínky, za jakých smí jeden člen jednat 
jménem jiného člena, a případně rovněž 

2. Rada regulačních orgánů přijme 
a zveřejní svůj jednací řád, který stanoví 
podrobněji postup při hlasování, zejména 
podmínky, za jakých smí jeden člen jednat 
jménem jiného člena, a případně rovněž 
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pravidla upravující usnášeníschopnost. 
Jednací řád může stanovit konkrétní 
pracovní metody pro řešení otázek 
vznesených v rámci iniciativ pro regionální 
spolupráci.

pravidla upravující usnášeníschopnost. 
Jednací řád může obsahovat opatření 
upravující přístup k dokumentům, 
ochranu práv stran, zajištění lhůt a 
stanovení práv na zastupování a stanovit 
další konkrétní pracovní metody pro řešení 
dalších otázek vznesených v rámci 
iniciativ pro regionální spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 324
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
stanoviskům, doporučením a rozhodnutím
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určena k přijetí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli při plnění 
jeho úkolů pokyny, s výjimkou rozhodnutí
podle čl. 16 odst. 6 nařízení č. 1227/201138.

a) přezkoumává, přepracovává 
a poskytuje řediteli stanoviska ke všem 
dokumentům obsahujícím stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí uvedeným 
v článcích 3 až 14 a 16, jež jsou určeny
k přijetí. Rada regulačních orgánů ve 
svém stanovisku náležitě přihlédne k
doporučením ředitele v souladu s čl. 25 
písm. c) nebo odůvodní, proč tak 
neučinila. Kromě toho rada regulačních 
orgánů v rámci svých pravomocí poskytuje 
řediteli a pracovním skupinám agentury
při plnění jejich úkolů pokyny, s výjimkou 
úkolů podle nařízení č. 1227/2011.

__________________ __________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).
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Or. en

Odůvodnění

Nařízení počítá s tím, že aby mohl ředitel vydávat stanoviska, doporučení nebo rozhodnutí v 
souladu s čl. 25 písm. c), je zapotřebí kladné stanovisko rady regulačních orgánů. V souladu s 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie by nařízení mělo vyjasnit, že tento požadavek se 
použije v závislosti na obsahu dokumentu, nikoliv na jeho formě.

Pozměňovací návrh 325
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
stanoviskům, doporučením a rozhodnutím 
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určena k přijetí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli při plnění 
jeho úkolů pokyny, s výjimkou rozhodnutí 
podle čl. 16 odst. 6 nařízení č. 1227/201138.

a) pozměňuje a poskytuje řediteli 
stanoviska ke stanoviskům, doporučením 
a rozhodnutím uvedeným v článcích 3 až 
14, jež jsou určena k přijetí. Rada 
regulačních orgánů ve svém stanovisku 
náležitě přihlédne k doporučením ředitele 
v souladu s čl. 25 písm. c) nebo odůvodní, 
proč tak neučinila. Rada regulačních 
orgánů v rámci svých pravomocí poskytuje 
řediteli při plnění jeho úkolů pokyny, s 
výjimkou rozhodnutí podle čl. 16 odst. 6 
nařízení č. 1227/201138

__________________ __________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.
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Pozměňovací návrh 326
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
stanoviskům, doporučením a rozhodnutím
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určena k přijetí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli při plnění 
jeho úkolů pokyny, s výjimkou rozhodnutí
podle čl. 16 odst. 6 nařízení č. 1227/201138.

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
všem dokumentům obsahujícím 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí
uvedeným v článcích 3 až 11 a 14, 16 a 30, 
jež jsou určeny k přijetí. Rada regulačních 
orgánů může pozměňovat stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí navržená 
ředitelem v souladu s článkem 25. Kromě 
toho rada regulačních orgánů v rámci 
svých pravomocí poskytuje řediteli a 
pracovním skupinám agentury při plnění 
jejich úkolů pokyny, s výjimkou úkolů
podle nařízení č. 1227/2011.

__________________ __________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

The current governance structure of the Agency has worked very well and demonstrates the 
Agency’s effectiveness and its regulatory independence, as defined in its founding Regulation. 
It does not need to be changed in the recast ACER Regulation.The Board of Regulators 
should continue to act by a two-thirds majority, with one vote per national energy regulatory 
authority, as is the case under the current Agency Regulation. This will provide for broad 
national support by regulators in European energy regulatory decisions which are ground-ed 
on national know-how and regulatory expertise from across the Union so as to deliver net 
benefit for Europe’s energy consumers.

Pozměňovací návrh 327
Patrizia Toia



AM\1134796CS.docx 73/121 PE610.755v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje řediteli stanoviska ke
stanoviskům, doporučením a rozhodnutím
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určena k přijetí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli při plnění 
jeho úkolů pokyny, s výjimkou rozhodnutí
podle čl. 16 odst. 6 nařízení č. 1227/201138.

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
všem dokumentům obsahujícím 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedeným v článcích 3 až 11 a 14, 16 a 30, 
jež jsou určeny k přijetí. Rada regulačních 
orgánů může pozměňovat rozhodnutí, 
doporučení a stanoviska navržená 
ředitelem v souladu s článkem 25. Kromě 
toho rada regulačních orgánů v rámci 
svých pravomocí poskytuje řediteli a 
pracovním skupinám agentury při plnění 
jejich úkolů pokyny, s výjimkou úkolů
podle nařízení č. 1227/2011.

__________________ __________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Tyto pozměňovací návrhy jsou nezbytné z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu a kvůli tomu, že jsou neoddělitelně spjaté s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 328
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
stanoviskům, doporučením a rozhodnutím
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určena k přijetí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli při plnění 

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
všem dokumentům obsahujícím 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedeným v článcích 3 až 14, 16 a 30, jež 
jsou určeny k přijetí. Rada regulačních 
orgánů může mít právo podnětu na 
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jeho úkolů pokyny, s výjimkou rozhodnutí 
podle čl. 16 odst. 6 nařízení č. 1227/201138

základě dvoutřetinové většiny přítomných 
členů při vytváření uvedených stanovisek, 
doporučení a rozhodnutí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli a pracovním 
skupinám agentury při plnění jejich úkolů 
pokyny.

__________________ __________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Národní regulační orgány by měly být radou regulačních orgánů zastoupeny v rozhodovacím
postupu agentury pro všechny její regulační úkoly. Konkrétně by mělo být zajištěno právo 
podnětu při vytváření stanovisek, doporučení a rozhodnutí s cílem usnadnit účinnou a jasnou 
správu agentury.

Pozměňovací návrh 329
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
stanoviskům, doporučením a rozhodnutím
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určena k přijetí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli při plnění 
jeho úkolů pokyny, s výjimkou rozhodnutí
podle čl. 16 odst. 6 nařízení č. 1227/201138.

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
všem dokumentům obsahujícím 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určeny k přijetí. Rada regulačních orgánů 
může přezkoumat a pozměňovat 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
navržená ředitelem v souladu s článkem 
25. Kromě toho rada regulačních orgánů v 
rámci svých pravomocí poskytuje řediteli 
při plnění jeho úkolů pokyny, s výjimkou 
úkolů podle nařízení č. 1227/2011.

__________________ __________________
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38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Národní regulační orgány by prostřednictvím rady regulačních orgánů měly být zapojeny do 
rozhodovacího postupu agentury pro všechny regulační úkoly agentury, jestliže na základě 
nich vznikají stanoviska, doporučení nebo rozhodnutí. Organický růst zajistí vzájemné 
doplňování úkolů agentury a úkolů národních regulačních orgánů na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 330
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje řediteli stanoviska ke
stanoviskům, doporučením a rozhodnutím
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určena k přijetí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli při plnění 
jeho úkolů pokyny, s výjimkou rozhodnutí 
podle čl. 16 odst. 6 nařízení č. 1227/201138

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
všem dokumentům obsahujícím 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí
uvedeným v článcích 3 až 14, 16 a 30, jež 
jsou určeny k přijetí. Rada regulačních 
orgánů může přezkoumat a pozměňovat 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
navržená ředitelem v souladu s článkem 
25. Kromě toho rada regulačních orgánů 
v rámci svých pravomocí poskytuje řediteli 
a pracovním skupinám agentury při plnění 
jejich úkolů pokyny.

__________________ __________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en
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Odůvodnění

Záměrem tohoto návrhu je definovat rámec správy bližší společnému přístupu agentur, 
přičemž rada regulačních orgánů by vykonávala dohled nad správním, provozním a 
rozpočtovým řízením agentury s pomocí správní rady, jež by byla složena alespoň z 
podskupiny rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 331
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje řediteli stanoviska ke
stanoviskům, doporučením a rozhodnutím
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určena k přijetí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli při plnění 
jeho úkolů pokyny, s výjimkou rozhodnutí 
podle čl. 16 odst. 6 nařízení č. 
1227/201138.

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
všem dokumentům obsahujícím 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí
uvedeným v článcích 3 až 14, 16 a 30, jež 
jsou určeny k přijetí. Rada regulačních 
orgánů může pozměňovat stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí navržená 
ředitelem v souladu s článkem 25. Kromě 
toho rada regulačních orgánů v rámci 
svých pravomocí poskytuje řediteli a 
pracovním skupinám agentury při plnění 
jejich úkolů pokyny.

__________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 
2011 o integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. 
L 326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje řediteli stanoviska ke a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
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stanoviskům, doporučením a rozhodnutím
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určena k přijetí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli při plnění 
jeho úkolů pokyny, s výjimkou rozhodnutí 
podle čl. 16 odst. 6 nařízení č. 
1227/201138.

všem dokumentům obsahujícím 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí
uvedeným v článcích 4 až 14, 16, 30, jež 
jsou určeny k přijetí. Rada regulačních 
orgánů může pozměňovat stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí navržená 
ředitelem v souladu s článkem 25. Kromě 
toho rada regulačních orgánů v rámci 
svých pravomocí poskytuje řediteli a 
pracovním skupinám agentury při plnění 
jejich úkolů pokyny.

__________________ __________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Nařízení počítá s tím, že aby mohl ředitel vydávat stanoviska, doporučení nebo rozhodnutí v 
souladu s čl. 25 písm. c), je zapotřebí kladné stanovisko rady regulačních orgánů. V souladu s 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie by nařízení mělo vyjasnit, že tento požadavek se 
použije v závislosti na obsahu dokumentu, nikoliv na jeho formě. Rozsah zapojení rady 
regulačních orgánů do plnění úkolů agentury by měl být rozšířen tak, aby pokryl všechny 
regulační úkoly agentury, jestliže na základě nich vznikají stanoviska, doporučení nebo 
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 333
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
stanoviskům, doporučením a rozhodnutím 
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určena k přijetí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli při plnění 
jeho úkolů pokyny, s výjimkou rozhodnutí 

a) poskytuje řediteli stanoviska ke 
stanoviskům, doporučením a rozhodnutím 
uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou 
určena k přijetí. Kromě toho rada 
regulačních orgánů v rámci svých 
pravomocí poskytuje řediteli nebo 
ředitelce při plnění jeho nebo jejích úkolů 
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podle čl. 16 odst. 6 nařízení č. 1227/201138. pokyny, s výjimkou rozhodnutí podle čl. 
16 odst. 6 nařízení č. 1227/201138.

__________________ __________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 
integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 
326, 8.12.2011, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 334
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) a. jmenuje ředitele v souladu s čl. 
24 odst. 2 a v příslušných případech 
prodlouží jeho funkční období nebo jej 
odvolá z funkce.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaté s dalšími přípustnými 
pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 335
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) přijme každý rok návrh 
programového dokumentu podle článku 
21 a poté ho předloží k vyjádření Komisi 
a na základě stanoviska Komise 
přijme programový dokument 
agentury dvoutřetinovou většinou svých 
členů a předloží jej Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi. Pracovní 
program se přijme, aniž je tím dotčen 
roční rozpočtový proces, a zveřejní se.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaté s dalšími přípustnými 
pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 336
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předloží správní radě v souladu 
s čl. 20 odst. 1 písm. a) a čl. 24 odst. 2 své 
stanovisko ke kandidátovi na funkci 
ředitele.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je definovat moderní systém správy, přičemž PN také 
souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 21 odst. 1.

Pozměňovací návrh 337
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předloží správní radě v souladu 
s čl. 20 odst. 1 písm. a) a čl. 24 odst. 2 své 
stanovisko ke kandidátovi na funkci 
ředitele.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Záměrem tohoto návrhu je definovat rámec správy bližší společnému přístupu agentur, 
přičemž rada regulačních orgánů by vykonávala dohled nad správním, provozním a 
rozpočtovým řízením agentury s pomocí správní rady, jež by byla složena alespoň z 
podskupiny rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 338
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předloží správní radě v souladu 
s čl. 20 odst. 1 písm. a) a čl. 24 odst. 2 své 
stanovisko ke kandidátovi na funkci 
ředitele.

b) předloží správní radě v souladu 
s čl. 20 odst. 1 písm. a), čl. 24 odst. 2 a čl. 
24 odst. 4 své stanovisko ke kandidátovi na 
funkci ředitele a k prodloužení funkčního 
období ředitele.

Or. en

Odůvodnění

Na prodloužení funkčního období ředitele by se měla rada regulačních orgánů podílet 
stejným způsobem, jako při samotném jmenování ředitele a tento pozměňovací návrh je 
naléhavě nutný z důvodu vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 339
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
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López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e) 
a čl. 25 písm. f) a v souladu s předběžným 
hrubým odhadem sestaveným v souladu 
s čl. 33 odst. 1 až 3 schvaluje pracovní 
program agentury na nadcházející rok 
a tento návrh předloží každý rok do 1. září 
správní radě ke schválení.

c) v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e) 
a čl. 25 písm. f) a v souladu s předběžným 
hrubým odhadem sestaveným v souladu 
s čl. 33 odst. 1 až 3 schvaluje roční
pracovní program agentury (který je 
součástí programového dokumentu 
agentury podle čl. 21 odst. 1) na 
nadcházející rok a tento návrh předloží 
každý rok do 30. září správní radě ke 
schválení.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na schválení pracovního programu agentury (který je nedílnou součástí 
programového dokumentu) radou regulačních orgánů je plánován na 30. září, aby mohl být 
předložen ke konečnému přijetí správní radou, které je v plánu na 31. října.

Pozměňovací návrh 340
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e) a 
čl. 25 písm. f) a v souladu s předběžným
hrubým odhadem sestaveným v souladu 
s čl. 33 odst. 1 až 3 schvaluje pracovní 
program agentury na nadcházející rok 
a tento návrh předloží každý rok do 1. září 
správní radě ke schválení.

c) v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e) a 
čl. 25 písm. f) a v souladu s provizorním
návrhem odhadu sestaveným v souladu 
s čl. 33 odst. 1 až 3 schvaluje návrh 
víceletého a ročního programového 
dokumentu předloženého ředitelem 
a pracovní program agentury na 
nadcházející rok a tento návrh předloží 
každý rok do 1. září správní radě ke 
schválení. 

Or. en
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Odůvodnění

Roční pracovní program agentury schvaluje rada regulačních orgánů v souladu s tímto 
článkem. Vzhledem k tomu, že roční pracovní program musí být v souladu s víceletým 
pracovním programem, měla by rada regulačních orgánů schvalovat i ten a tento 
pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 341
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e) a 
čl. 25 písm. f) a v souladu s předběžným
hrubým odhadem sestaveným v souladu 
s čl. 33 odst. 1 až 3 schvaluje pracovní 
program agentury na nadcházející rok 
a tento návrh předloží každý rok do 1. září 
správní radě ke schválení.

c) v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e) a 
čl. 25 písm. f) a v souladu s provizorním
návrhem odhadu sestaveným v souladu 
s čl. 33 odst. 1 až 3 schvaluje roční
pracovní program agentury na nadcházející 
rok a tento návrh předloží každý rok do 
30. září správní radě ke schválení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 342
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 23 – bod 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) jmenuje ředitele v souladu s čl. 24 
odst. 2 a v příslušných případech 
prodlouží jeho funkční období nebo jej 
odvolá z funkce.

Or. en
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Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je definovat moderní systém správy, přičemž PN také 
souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 21 odst. 1.

Pozměňovací návrh 343
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 23 – bod 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) poskytuje správní radě stanovisko 
k jednacímu řádu v souladu s čl. 20 odst. 
1 písm. t).

Or. en

Odůvodnění

Celkový jednací řád agentury by měla vypracovat správní rada, avšak rada regulačních 
orgánů (a ředitel) by měla být zapojena a pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů 
souvisejících s vnitřní logikou textu

Pozměňovací návrh 344
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 23 – bod 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) poskytuje správní radě stanovisko 
k jednacímu řádu v souladu s čl. 20 písm. 
t).

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.
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Pozměňovací návrh 345
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) poskytuje správní radě stanovisko 
k plánům pro komunikaci a šíření 
informací podle článku 41 a ke strategii 
pro vztahy se třetími zeměmi nebo 
mezinárodními organizacemi podle 
článku 43.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 346
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agenturu řídí její ředitel, jenž 
postupuje v souladu s pokyny uvedenými v 
čl. 23 odst. 5 písm. a) a v případech 
stanovených tímto nařízením podle 
stanovisek rady regulačních orgánů. Aniž 
jsou dotčeny příslušné úlohy správní rady 
a rady regulačních orgánů ve vztahu 
k úkolům ředitele, ředitel nevyžaduje 
pokyny od žádné vlády, orgánů Unie ani 
jiného veřejného či soukromého 
subjektu nebo veřejné či soukromé osoby, 
ani se jimi neřídí. Ředitel je odpovědný 
správní radě. Ředitel se může účastnit 
zasedání rady regulačních orgánů jako 

1. Agenturu řídí její ředitel, jenž 
postupuje v souladu s pokyny uvedenými 
v čl. 23 odst. 5 písm. a) druhé větě
a v případech stanovených tímto nařízením 
podle stanovisek rady regulačních orgánů. 
Aniž jsou dotčeny příslušné úlohy správní 
rady a rady regulačních orgánů ve vztahu 
k úkolům ředitele, ředitel nevyžaduje 
pokyny od žádné vlády, orgánů Unie ani 
jiného veřejného či soukromého 
subjektu nebo veřejné či soukromé osoby, 
ani se jimi neřídí. Ředitel se může účastnit 
zasedání rady regulačních orgánů jako 
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pozorovatel. pozorovatel.

Or. en

Odůvodnění

Aniž jsou dotčeny příslušné úlohy správní rady a rady regulačních orgánů, měl by být ředitel 
odpovědný správní radě, s cílem plně zajistit nezávislost regulační činnosti agentury.

Pozměňovací návrh 347
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agenturu řídí její ředitel, jenž 
postupuje v souladu s pokyny uvedenými 
v čl. 23 odst. 5 písm. a) a v případech 
stanovených tímto nařízením podle 
stanovisek rady regulačních orgánů. Aniž 
jsou dotčeny příslušné úlohy správní rady 
a rady regulačních orgánů ve vztahu 
k úkolům ředitele, ředitel nevyžaduje 
pokyny od žádné vlády, orgánů Unie ani 
jiného veřejného či soukromého 
subjektu nebo veřejné či soukromé osoby, 
ani se jimi neřídí. Ředitel je odpovědný 
správní radě. Ředitel se může účastnit
zasedání rady regulačních orgánů jako 
pozorovatel.

1. Agenturu řídí její ředitel, jenž 
postupuje v souladu s pokyny uvedenými 
v čl. 23 odst. 5 písm. a) a v případech 
stanovených tímto nařízením podle 
stanovisek rady regulačních orgánů. Aniž 
jsou dotčeny příslušné úlohy správní rady 
a rady regulačních orgánů ve vztahu 
k úkolům ředitele, ředitel nevyžaduje 
pokyny od žádné vlády, orgánů Unie ani 
jiného veřejného či soukromého 
subjektu nebo veřejné či soukromé osoby, 
ani se jimi neřídí. Ředitel je odpovědný 
správní radě. Ředitel předsedá zasedání 
rady regulačních orgánů

Or. en

Odůvodnění

Ředitel jako nestranný úředník by zajistil větší objektivnost a přístup k předsednictví 
zaměřený na EU.

Pozměňovací návrh 348
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ředitel je jmenován správní radou 
poté, co rada regulačních orgánů vydá 
kladné stanovisko, na základě zásluh, 
dovedností a zkušeností významných pro 
odvětví energetiky z nejméně tří kandidátů 
navržených Komisí po otevřeném a 
transparentním výběrovém řízení. Před 
jmenováním může být kandidát vybraný 
správní radou vyzván, aby učinil 
prohlášení před příslušným výborem 
Evropského parlamentu a zodpověděl 
otázky jeho členů. Smlouvu s ředitelem 
uzavírá jménem agentury předseda správní
rady

2. Ředitel je jmenován radou 
regulačních orgánů po potvrzení 
Evropským parlamentem na základě 
zásluh, dovedností a zkušeností 
významných pro odvětví energetiky 
po otevřeném a transparentním výběrovém 
řízení. Před jmenováním může být 
kandidát vybraný radou regulačních 
orgánů vyzván, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky jeho 
členů. Smlouvu s ředitelem uzavírá 
jménem agentury předseda rady 
regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Podle společného přístupu agentur by ředitele agentury ACER měla jmenovat rada 
regulačních orgánů. Především postup v čl. 24 odst. 2 zahrnující potvrzení Evropským 
parlamentem a zajišťující zcela transparentní výběrové řízení bez výběru Komise je v souladu 
s postupem jmenování výkonného ředitele agentury ESMA.

Pozměňovací návrh 349
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ředitel je jmenován správní radou 
poté, co rada regulačních orgánů vydá 
kladné stanovisko, na základě zásluh, 
dovedností a zkušeností významných pro 
odvětví energetiky z nejméně tří kandidátů 
navržených Komisí po otevřeném a 
transparentním výběrovém řízení. Před 
jmenováním může být kandidát vybraný 

2. Ředitel je jmenován správní radou 
poté, co rada regulačních orgánů vydá 
kladné stanovisko a po potvrzení 
Evropským parlamentem, na základě 
zásluh, dovedností a zkušeností 
významných pro odvětví energetiky 
z nejméně tří kandidátů navržených Komisí 
po otevřeném a transparentním výběrovém 
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správní radou vyzván, aby učinil 
prohlášení před příslušným výborem 
Evropského parlamentu a zodpověděl 
otázky jeho členů. Smlouvu s ředitelem 
uzavírá jménem agentury předseda správní 
rady

řízení. Před jmenováním je kandidát 
vybraný správní radou vyzván, aby učinil 
prohlášení před příslušným výborem 
Evropského parlamentu a zodpověděl 
otázky jeho členů. Smlouvu s ředitelem 
uzavírá jménem agentury předseda správní 
rady.

Or. en

Odůvodnění

Nárůst důležitosti a počtu nových úkolů a povinností svěřených agentuře ACER, které 
přesahují její poradní roli, s cílem umožnit zavádění a dobré fungování energetické unie, 
vyžaduje větší kontrolu ze strany Evropského parlamentu. Potvrzení ředitele Evropským 
parlamentem je navíc již praxí v některých evropských agenturách. Ředitel agentury ACER by 
tedy také měl být před převzetím funkce schválen Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh 350
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ředitel je jmenován správní radou 
poté, co rada regulačních orgánů vydá 
kladné stanovisko, na základě zásluh, 
dovedností a zkušeností významných pro 
odvětví energetiky z nejméně tří kandidátů 
navržených Komisí po otevřeném a 
transparentním výběrovém řízení. Před 
jmenováním může být kandidát vybraný 
správní radou vyzván, aby učinil 
prohlášení před příslušným výborem 
Evropského parlamentu a zodpověděl 
otázky jeho členů. Smlouvu s ředitelem 
uzavírá jménem agentury předseda správní
rady

2. Ředitel je jmenován radou 
regulačních orgánů po potvrzení 
Evropským parlamentem na základě 
zásluh, dovedností a zkušeností 
významných pro odvětví energetiky 
z nejméně tří kandidátů navržených Komisí 
po otevřeném a transparentním výběrovém 
řízení. Před jmenováním může být 
kandidát vybraný radou regulačních 
orgánů vyzván, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky jeho 
členů. Smlouvu s ředitelem uzavírá 
jménem agentury předseda rady 
regulačních orgánů.

Or. en
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Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je definovat moderní systém správy, přičemž PN také 
souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 34 a čl. 21 odst. 1.

Pozměňovací návrh 351
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada může na návrh 
Komise po prozkoumání a náležitém 
zohlednění hodnocení a stanoviska rady 
regulačních orgánů k tomuto hodnocení 
a pouze v případech odůvodněných úkoly 
a potřebami agentury jednou prodloužit 
funkční období ředitele, a to nanejvýše 
o dalších pět let. Ředitel, jehož funkční 
období bylo prodlouženo, se na konci 
prodlouženého funkčního období nesmí 
zúčastnit dalšího výběrového řízení na 
tutéž pozici.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada může na návrh 
Komise po prozkoumání a náležitém 
zohlednění hodnocení a stanoviska rady 
regulačních orgánů k tomuto hodnocení
a pouze v případech odůvodněných úkoly 
a potřebami agentury jednou prodloužit 
funkční období ředitele, a to nanejvýše 
o dalších pět let. Ředitel, jehož funkční 
období bylo prodlouženo, se na konci 

4. Rada regulačních orgánů může na 
návrh Komise po prozkoumání a pouze v 
případech odůvodněných úkoly a 
potřebami agentury jednou prodloužit 
funkční období ředitele, a to nanejvýše 
o dalších pět let. Ředitel, jehož funkční 
období bylo prodlouženo, se na konci 
prodlouženého funkčního období nesmí 
zúčastnit dalšího výběrového řízení na 
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prodlouženého funkčního období nesmí 
zúčastnit dalšího výběrového řízení na 
tutéž pozici.

tutéž pozici.

Or. en

Odůvodnění

Podle společného přístupu agentur by ředitele agentury ACER měla jmenovat rada 
regulačních orgánů. Především postup v čl. 24 odst. 2 zahrnující potvrzení Evropským 
parlamentem a zajišťující zcela transparentní výběrové řízení bez výběru Komise je v souladu
s postupem jmenování výkonného ředitele agentury ESMA.

Pozměňovací návrh 353
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 24 – 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 otázky členů tohoto výboru.

5. Rada regulačních orgánů
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 otázky členů 
tohoto výboru.

Or. en

Odůvodnění

Podle společného přístupu agentur by ředitele agentury ACER měla jmenovat rada 
regulačních orgánů. Především postup v čl. 24 odst. 2 zahrnující potvrzení Evropským 
parlamentem a zajišťující zcela transparentní výběrové řízení bez výběru Komise je v souladu 
s postupem jmenování výkonného ředitele agentury ESMA.

Pozměňovací návrh 354
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Ředitel může být odvolán z funkce 
pouze rozhodnutím správní rady po 
obdržení kladného stanoviska rady 
regulačních orgánů. Správní rada toto 
rozhodnutí schválí na 
základě dvoutřetinové většiny hlasů svých 
členů.

7. Ředitel může být odvolán z funkce 
pouze rozhodnutím rady regulačních 
orgánů. Rada regulačních orgánů rada 
toto rozhodnutí schválí na 
základě dvoutřetinové většiny hlasů svých 
členů.

Or. en

Odůvodnění

Podle společného přístupu agentur by ředitele agentury ACER měla jmenovat rada 
regulačních orgánů. Především postup v čl. 24 odst. 2 zahrnující potvrzení Evropským 
parlamentem a zajišťující zcela transparentní výběrové řízení bez výběru Komise je v souladu
s postupem jmenování výkonného ředitele agentury ESMA.

Pozměňovací návrh 355
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 3 až 11 a 14 se přijmou 
pouze tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko;

c) přijímá a zveřejňuje stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí. Dokumenty 
obsahující stanoviska, doporučení a 
rozhodnutí uvedená v článcích 3 až 14 a 
16 se přijmou pouze tehdy, pokud k nim 
vydala rada regulačních orgánů kladné 
stanovisko. Při předkládání návrhů 
dokumentů vypracovaných pracovními 
skupinami v souladu s čl. 30 odst. 4 nebo 
podskupinou rady regulačních orgánů 
podle čl. 7 odst. 2 radě regulačních 
orgánů k jejímu vyjádření může ředitel 
tyto dokumenty posoudit z hlediska jejich 
přínosu pro vnitřní trh s energií a dát radě 
regulačních orgánů příslušná doporučení;
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Or. en

Odůvodnění

Při revizi a přezkumu dokumentů by měla rada regulačních orgánů náležitě zohlednit 
stanovisko ředitele, než je řediteli postoupí k formálnímu přijetí. Regionální rozhodovací 
postup by měl být stejný s jediným rozdílem, a sice že dokumenty předkládané radě 
regulačních orgánů vypracuje namísto pracovní skupiny regionální podskupina rady
regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 356
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 3 až 11 a 14 se přijmou 
pouze tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko;

c) navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 3 až 11 a 14 se přijmou 
pouze tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko, 
nebo, v příslušných případech, její 
podskupina rady regulačních orgánů v 
souladu s článkem 7;

Or. en

Odůvodnění

Soudržnost s pozměňovacími návrhy článku 7.

Pozměňovací návrh 357
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v navrhuje, přijímá a zveřejňuje c) navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
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stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 3 až 11 a 14 se přijmou 
pouze tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko;

stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Dokumenty obsahující stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí uvedená v 
článcích 3 až 14, 16 a 30 se přijmou pouze 
tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko;

Or. en

Odůvodnění

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 
in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Pozměňovací návrh 358
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 3 až 11 a 14 se přijmou 
pouze tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko;

c) navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 3 až 6, čl. 7 odst. 2 
písm. a) a čl. 7 odst. 4, článcích 8 až 11 a 
článku 14 se přijmou pouze tehdy, pokud k 
nim vydala rada regulačních orgánů kladné 
stanovisko;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Werner Langen, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 3 až 11 a 14 se přijmou 
pouze tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko;

c) přijímá a zveřejňuje stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí. Stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí uvedená v 
článcích 3 až 14 se přijmou pouze tehdy, 
pokud k nim vydala rada regulačních 
orgánů kladné stanovisko;

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise dává řediteli právo navrhnout vlastní rozhodnutí, aniž by do tohoto postupu 
musel zahrnout národní regulační orgány. Rozhodnutí by měla být navrhována pracovními 
skupinami a pozměňována, v případě potřeby, radou regulačních orgánů. Tím se zajistí 
transparentnost postupu vypracování návrhu.

Pozměňovací návrh 360
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 3 až 11 a 14 se přijmou 
pouze tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko;

c) navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Dokumenty obsahující stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí uvedená v 
článcích 3 až 14, 16 a 30 se přijmou pouze 
tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko

Or. en

Odůvodnění

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 
in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
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mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Pozměňovací návrh 361
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 3 až 11 a 14 se přijmou 
pouze tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko;

c) přijímá a zveřejňuje stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí. Stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí uvedená v 
článcích 3 až 11 a 14, 16 a 30 se přijmou 
pouze tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 3 až 11 a 14 se přijmou 
pouze tehdy, pokud k nim vydala rada 
regulačních orgánů kladné stanovisko;

c) v navrhuje, přijímá a zveřejňuje 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
Stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
uvedená v článcích 3 až 14, 16 a 30 se 
přijmou pouze tehdy, pokud k nim vydala 
rada regulačních orgánů kladné stanovisko;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) každý rok vypracuje návrh 
pracovního programu agentury na 
následující rok a poté, co jej přijme 
správní rada, předloží tento návrh 
každoročně do 31. ledna radě regulačních 
orgánů, Evropskému parlamentu a 
Komisi. Ředitel je odpovědný za provádění 
programového dokumentu a za podávání 
zpráv o jeho provádění správní radě;

f) každý rok vypracuje návrh 
programového dokumentu agentury 
obsahujícího víceletý program a pracovní 
program na následující rok v souladu s 
článkem 21. Ředitel je odpovědný za 
provádění programového dokumentu a za 
podávání zpráv o jeho provádění správní 
radě;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 364
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) rozhoduje, zda je za účelem 
účinného a účelného provádění úkolů 
agentury nutné vyslat jednoho či více 
pracovníků do jednoho či více členských 
států. Rozhodnutí o zřízení místní 
kanceláře musí předem schválit Komise, 
správní rada a dotčený členský stát či 
dotčené členské státy. Uvedeným 
rozhodnutím se určí rozsah činností, jež 
mají být v dané místní kanceláři 
prováděny, a to způsobem, který zabrání 
zbytečným nákladům a zdvojení správních 
funkcí agentury.

vypouští se

Or. en



PE610.755v01-00 96/121 AM\1134796CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 365
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) rozhoduje, zda je za účelem 
účinného a účelného provádění úkolů 
agentury nutné vyslat jednoho či více 
pracovníků do jednoho či více členských 
států. Rozhodnutí o zřízení místní 
kanceláře musí předem schválit Komise, 
správní rada a dotčený členský stát či 
dotčené členské státy. Uvedeným 
rozhodnutím se určí rozsah činností, jež 
mají být v dané místní kanceláři 
prováděny, a to způsobem, který zabrání 
zbytečným nákladům a zdvojení správních 
funkcí agentury.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) rozhoduje, zda je za účelem 
účinného a účelného provádění úkolů 
agentury nutné vyslat jednoho či více 
pracovníků do jednoho či více členských 
států. Rozhodnutí o zřízení místní 
kanceláře musí předem schválit Komise, 
správní rada a dotčený členský stát či 
dotčené členské státy. Uvedeným 
rozhodnutím se určí rozsah činností, jež 
mají být v dané místní kanceláři 
prováděny, a to způsobem, který zabrání 
zbytečným nákladům a zdvojení správních 
funkcí agentury.

k) rozhoduje, zda je za účelem 
účinného a účelného provádění úkolů 
agentury nutné vyslat jednoho či více 
pracovníků do jednoho či více členských 
států. Uvedeným rozhodnutím se určí 
rozsah činností, jež mají být v dané místní 
kanceláři prováděny, a to způsobem, který 
zabrání zbytečným nákladům a zdvojení 
správních funkcí agentury.

Or. en
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Pozměňovací návrh 367
Franc Bogovič, Milan Zver, Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija Šulin, Tanja Fajon, 
Igor Šoltes, Ivo Vajgl

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) rozhoduje, zda je za účelem 
účinného a účelného provádění úkolů 
agentury nutné vyslat jednoho či více 
pracovníků do jednoho či více členských 
států. Rozhodnutí o zřízení místní 
kanceláře musí předem schválit Komise, 
správní rada a dotčený členský stát či 
dotčené členské státy. Uvedeným 
rozhodnutím se určí rozsah činností, jež 
mají být v dané místní kanceláři 
prováděny, a to způsobem, který zabrání 
zbytečným nákladům a zdvojení správních 
funkcí agentury.

k) rozhoduje, zda je za účelem 
účinného a účelného provádění úkolů 
agentury výjimečně nutné vyslat jednoho či 
více pracovníků do jednoho či více 
členských států. Rozhodnutí o zřízení 
místní kanceláře musí předem schválit 
Komise, správní rada, členský stát, v němž 
se nachází sídlo agentury, a dotčený 
členský stát či dotčené členské státy. 
Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah 
činností, jež mají být v dané místní 
kanceláři prováděny, a to způsobem, který 
zabrání zbytečným nákladům a zdvojení 
správních funkcí agentury a který plně 
respektuje rozhodnutí 2009/913/EU.

Or. en

Odůvodnění

Proposed amendment to article 25 (j) complements the proposals for a new recital in the 
preamble and the proposal concerning article 17, paragraph 4, for which the same general 
justification is valid (see above under point iii). Relocation of staff to locations outside the 
Seat can only be exceptional and limited in nature for the purpose of carrying tasks in an 
efficient manner, making a real contribution to the working process. Avoiding costs related to 
the geographical spread of agencies outside Brussels cannot be a reason for creating a local 
extension. The duplication of the Agency’s administrative functions is also a reason which 
speaks in favour of keeping the staff at its Seat.

Pozměňovací návrh 368
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. k a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) předkládá správní radě stanovisko 
k jednacímu řádu v souladu s čl. 20 odst. 
1 písm. t).

Or. en

Odůvodnění

Celkový jednací řád agentury by měla vypracovat správní rada, avšak ředitel (a rada 
regulačních orgánů) by měl být zapojen a pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů 
souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 369
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvolací senát přijme a zveřejní svůj 
jednací řád. Tento jednací řád podrobně 
stanoví pravidla, jimiž se řídí uspořádání a 
fungování odvolacího senátu a pravidla pro 
podávání odvolání k odvolacímu senátu 
podle tohoto článku. Odvolací senát 
předloží návrh svého jednacího řádu 
Komisi. Komise sdělí své stanovisko k 
návrhu jednacího řádu do tří měsíců ode 
dne jeho obdržení. Odvolací senát přijme 
a zveřejní svůj jednací řád do dvou měsíců 
po obdržení stanoviska Komise. Jakékoli 
podstatné následné změny jednacího řádu 
se oznámí Komisi. Komise následně k 
těmto změnám sdělí své stanovisko.

Odvolací senát přijme a zveřejní svůj 
jednací řád. Tento jednací řád podrobně 
stanoví pravidla, jimiž se řídí uspořádání a 
fungování odvolacího senátu a pravidla pro 
podávání odvolání k odvolacímu senátu 
podle článku 29.

Or. en

Odůvodnění

Závislost jednacího řádu odvolacího senátu na stanovisku Komise by mohla ohrozit 
nezávislost odvolacího senátu.
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Pozměňovací návrh 370
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvolací senát přijme a zveřejní svůj 
jednací řád. Tento jednací řád podrobně 
stanoví pravidla, jimiž se řídí uspořádání a 
fungování odvolacího senátu a pravidla pro 
podávání odvolání k odvolacímu senátu 
podle tohoto článku. Odvolací senát 
předloží návrh svého jednacího řádu 
Komisi. Komise sdělí své stanovisko k 
návrhu jednacího řádu do tří měsíců ode 
dne jeho obdržení. Odvolací senát přijme 
a zveřejní svůj jednací řád do dvou měsíců 
po obdržení stanoviska Komise. Jakékoli 
podstatné následné změny jednacího řádu 
se oznámí Komisi. Komise následně k 
těmto změnám sdělí své stanovisko.

Odvolací senát přijme a zveřejní svůj 
jednací řád. Tento jednací řád podrobně 
stanoví pravidla, jimiž se řídí uspořádání a 
fungování odvolacího senátu a pravidla pro 
podávání odvolání k odvolacímu senátu 
podle článku 29. Rozpočet agentury 
obsahuje samostatnou rozpočtovou 
položku pro financování provozu registru 
odvolacího senátu a přiměřeného počtu
zaměstnanců pro přípravu jeho 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozpočet agentury obsahuje samostatnou 
rozpočtovou položku pro financování 
provozu registru odvolacího senátu.

Rozpočet agentury obsahuje samostatnou 
rozpočtovou položku pro financování 
provozu registru odvolacího senátu a 
přiměřeného počtu zaměstnanců pro
přípravu jeho rozhodnutí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 372
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách může správní rada 
zřídit pracovní skupiny.

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách ředitel, na základě 
kladného stanoviska rady regulačních 
orgánů, zřídí pracovní skupiny. 

Or. en

Odůvodnění

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Pozměňovací návrh 373
Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách může správní rada 
zřídit pracovní skupiny.

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách ředitel a rada 
regulačních orgánů mohou společně
zřídit pracovní skupiny. Rada regulačních 
orgánů jmenuje předsedy pracovních 
skupin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách může správní rada 
zřídit pracovní skupiny.

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách ředitel, na základě 
kladného stanoviska rady regulačních 
orgánů, zřídí pracovní skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách může správní rada 
zřídit pracovní skupiny.

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách ředitel, na základě 
kladného stanoviska rady regulačních 
orgánů, zřídí pracovní skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V odůvodněných případech, 1. V odůvodněných případech, 
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zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách může správní rada 
zřídit pracovní skupiny.

zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách ředitel, na základě 
kladného stanoviska rady regulačních 
orgánů, zřídí pracovní skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách může správní rada 
zřídit pracovní skupiny.

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách ředitel, na základě 
kladného stanoviska rady regulačních 
orgánů, zřídí pracovní skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách může správní rada 
zřídit pracovní skupiny.

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách může rada 
regulačních orgánů společně s ředitelem
zřídit pracovní skupiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
Werner Langen, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách může správní rada 
zřídit pracovní skupiny.

1. V odůvodněných případech, 
zejména za účelem podpory regulační 
činnosti ředitele a rady regulačních orgánů 
v regulačních otázkách může rada 
regulačních orgánů společně s ředitelem
zřídit pracovní skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ředitel je vedoucím pracovníkem agentury a že převážná většina zdrojů 
pracovních skupin agentury je poskytována národními regulačními orgány, měl by to být 
ředitel spolu s radou regulačních orgánů, kdo je zodpovědný za zřizování skupin a 
stanovování jejich jednacího řádu.

Pozměňovací návrh 380
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pracovní skupiny agentury pod 
vedením rady regulačních orgánů 
provádějí činnosti, které jim byly svěřeny v 
programovém dokumentu přijatém v 
souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e), a další 
činnosti jim svěřené radou regulačních 
orgánů a ředitelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Patrizia Toia
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pracovní skupiny tvoří podle 
potřeby odborníci z řad personálu 
agentury, národních regulačních orgánů a
Komise. Agentura nenese náklady na účast 
odborníků z řad personálu národních 
regulačních orgánů na činnosti pracovních 
skupin agentury.

2. Pracovní skupiny tvoří odborníci z 
řad personálu agentury a národních 
regulačních orgánů. Odborníci z Komise se 
účastní jako pozorovatelé. Agentura 
nenese náklady na účast odborníků z řad 
personálu národních regulačních orgánů na 
činnosti pracovních skupin agentury. 

Or. en

Odůvodnění

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Pozměňovací návrh 382
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pracovní skupiny tvoří podle 
potřeby odborníci z řad personálu 
agentury, národních regulačních orgánů a
Komise. Agentura nenese náklady na účast 
odborníků z řad personálu národních 
regulačních orgánů na činnosti pracovních 
skupin agentury.

2. Pracovní skupiny tvoří odborníci z 
řad personálu agentury a národních 
regulačních orgánů. Odborníci z Komise se 
podle potřeby účastní jako pozorovatelé. 
Agentura nenese náklady na účast 
odborníků z řad personálu národních 
regulačních orgánů na činnosti pracovních 
skupin agentury.

Or. en
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Pozměňovací návrh 383
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pracovní skupiny tvoří podle 
potřeby odborníci z řad personálu 
agentury, národních regulačních orgánů a
Komise. Agentura nenese náklady na účast 
odborníků z řad personálu národních 
regulačních orgánů na činnosti pracovních 
skupin agentury.

2. Pracovní skupiny tvoří odborníci z 
řad personálu agentury a národních 
regulačních orgánů. Odborníci z Komise se 
podle potřeby účastní jako pozorovatelé. 
Agentura nenese náklady na účast 
odborníků z řad personálu národních 
regulačních orgánů na činnosti pracovních 
skupin agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pracovní skupiny tvoří podle 
potřeby odborníci z řad personálu 
agentury, národních regulačních orgánů a
Komise. Agentura nenese náklady na účast 
odborníků z řad personálu národních 
regulačních orgánů na činnosti pracovních 
skupin agentury.

2. Pracovní skupiny tvoří odborníci z 
řad personálu agentury a národních 
regulačních orgánů a Komise. Odborníci 
z Komise se podle potřeby účastní jako 
pozorovatelé. Agentura nenese náklady na 
účast odborníků z řad personálu národních 
regulačních orgánů na činnosti pracovních 
skupin agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pracovní skupiny tvoří podle 
potřeby odborníci z řad personálu 
agentury, národních regulačních orgánů a
Komise. Agentura nenese náklady na účast 
odborníků z řad personálu národních 
regulačních orgánů na činnosti pracovních 
skupin agentury.

2. Pracovní skupiny tvoří odborníci z 
řad personálu agentury a národních 
regulačních orgánů a Komise. Odborníci 
z Komise se podle potřeby účastní jako 
pozorovatelé. Agentura nenese náklady na 
účast odborníků z řad personálu národních 
regulačních orgánů na činnosti pracovních 
skupin agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada přijme a zveřejní 
interní jednací řád pro fungování 
pracovních skupin.

3. Ředitel na základě kladného 
stanoviska rady regulačních orgánů
přijme a zveřejní interní jednací řád pro 
fungování pracovních skupin. Ředitel na 
základě kladného stanoviska rady 
regulačních orgánů jmenuje předsedy 
pracovních skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada přijme a zveřejní 
interní jednací řád pro fungování 
pracovních skupin.

3. Ředitel na základě kladného 
stanoviska rady regulačních orgánů
přijme a zveřejní interní jednací řád pro 
fungování pracovních skupin. Ředitel na 
základě kladného stanoviska rady 
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regulačních orgánů jmenuje předsedy 
pracovních skupin.

Or. en

Odůvodnění

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Pozměňovací návrh 388
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada přijme a zveřejní 
interní jednací řád pro fungování 
pracovních skupin.

3. Ředitel na základě kladného 
stanoviska rady regulačních orgánů
přijme a zveřejní interní jednací řád pro 
fungování pracovních skupin. Ředitel na 
základě kladného stanoviska rady 
regulačních orgánů jmenuje předsedy 
pracovních skupin.

Or. en

Odůvodnění

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.
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Pozměňovací návrh 389
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada přijme a zveřejní 
interní jednací řád pro fungování 
pracovních skupin.

3. Ředitel na základě kladného 
stanoviska rady regulačních orgánů
přijme a zveřejní interní jednací řád pro 
fungování pracovních skupin. Ředitel na 
základě kladného stanoviska rady 
regulačních orgánů jmenuje předsedy 
pracovních skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada přijme a zveřejní 
interní jednací řád pro fungování 
pracovních skupin.

3. Ředitel na základě kladného 
stanoviska rady regulačních orgánů
přijme a zveřejní interní jednací řád pro 
fungování pracovních skupin. Ředitel na 
základě kladného stanoviska rady 
regulačních orgánů jmenuje předsedy 
pracovních skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada přijme a zveřejní 3. Ředitel a rada regulačních orgánů 
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interní jednací řád pro fungování 
pracovních skupin.

společně přijmou a zveřejní interní jednací 
řád pro fungování pracovních skupin. Rada 
regulačních orgánů jmenuje předsedy 
pracovních skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada přijme a zveřejní 
interní jednací řád pro fungování 
pracovních skupin.

3. Ředitel po konzultaci s radou 
regulačních orgánů přijme a zveřejní 
interní jednací řád pro fungování 
pracovních skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pracovní skupiny agentury pod 
vedením rady regulačních orgánů 
provádějí činnosti, které jim byly svěřeny v 
programovém dokumentu přijatém v 
souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e), a veškeré 
činnosti jim svěřené radou regulačních 
orgánů a ředitelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Patrizia Toia
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pracovní skupiny agentury pod 
vedením rady regulačních orgánů 
provádějí činnosti, které jim byly svěřeny v 
programovém dokumentu přijatém v 
souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e), a veškeré 
činnosti jim svěřené radou regulačních 
orgánů a ředitelem.

Or. en

Odůvodnění

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Pozměňovací návrh 395
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pracovní skupiny agentury pod 
vedením rady regulačních orgánů 
provádějí činnosti, které jim byly svěřeny v 
programovém dokumentu přijatém v 
souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e), a veškeré 
činnosti jim svěřené radou regulačních 
orgánů a ředitelem.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaté s dalšími přípustnými 
pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 396
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pracovní skupiny agentury pod 
vedením rady regulačních orgánů 
provádějí činnosti, které jim byly svěřeny v 
programovém dokumentu přijatém v 
souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e), a veškeré 
činnosti jim svěřené radou regulačních 
orgánů a ředitelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pracovní skupiny provádějí 
činnosti, které jim byly svěřeny v 
programovém dokumentu přijatém v 
souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e), a veškeré 
další úkoly jim svěřené ředitelem a radou 
regulačních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Davor Škrlec
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) platby účtované za publikace, 
odbornou přípravu a veškeré další služby 
poskytované agenturou;

Or. en

Odůvodnění

Poplatky by měly agentuře zajistit další zdroje pro provádění jejích funkcí a řešit problém 
chronického podfinancování agentury.

Pozměňovací návrh 399
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje agentury zahrnují náklady 
na zaměstnance, správu, infrastrukturu a 
provoz.

2. Výdaje agentury zahrnují náklady 
na zaměstnance, správu, infrastrukturu a 
provoz, včetně výdajů uvedených v článku
2a.

Or. en

Odůvodnění

Výdaje související se skupinou zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 400
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, Jeppe Kofod, 
Jens Geier, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1



AM\1134796CS.docx 113/121 PE610.755v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za žádost o udělení výjimky podle 
čl. 11 odst. 1 a za rozhodnutí o 
přeshraničním přidělení nákladů 
poskytovaných agenturou podle článku 12 
nařízení (EU) č. 347/201339 vybírá 
agentura poplatky.

1. Agentura vybírá poplatky za 
následující činnosti:

a) žádost o udělení výjimky podle čl. 11 
odst. 1 a přijímání rozhodnutí o 
přeshraničním přidělení nákladů 
poskytovaných agenturou podle článku 12 
nařízení (EU) č. 347/2013;

b) žádost o registrování oznamující strany 
podle čl. 11 odst. 1 třetího pododstavce 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
1348/2014 a o průběžný dohled nad 
registrovanými oznamujícími stranami 
vykonávaný agenturou;

c) dohled nad činnostmi a spoluprací 
provozovatelů přenosových či přepravních 
soustav, mimo jiné i prostřednictvím sítě 
ENTSO pro elektřinu. 1 Úř. věst. L 115, 
25.4.2013, s. 39. 1a Prováděcí nařízení 
Komise (EU) č. 1348/2014 ze dne 
17. prosince 2014 o oznamování údajů za 
účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1227/2011 (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, 
s. 121P. 121

__________________ __________________

39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39. 39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k současným a přetrvávajícím rozpočtovým omezením agentury by měla agentura 
mít právo účtovat poplatky za své činnosti. To by ji umožnilo vytvářet významnější a 
stabilnější příjmy.

Pozměňovací návrh 401
Davor Škrlec
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za žádost o udělení výjimky podle 
čl. 11 odst. 1 a za rozhodnutí o 
přeshraničním přidělení nákladů 
poskytovaných agenturou podle článku 12 
nařízení (EU) č. 347/201339 vybírá 
agentura poplatky.

1. Poplatky jsou vybírány za:

a) žádost o udělení výjimky podle čl. 119 
odst. 1 a za rozhodnutí o přeshraničním 
přidělení nákladů poskytovaných 
agenturou podle článku 12 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým 
se stanoví hlavní směry pro transevropské 
energetické infrastruktury[1];

b) registraci účastníků trhu v souladu s 
článkem 8 nařízení (EU) č. 1227/2011;

c) poskytování dalších služeb 
zajišťovaných agenturou, včetně 
publikací, odborné přípravy poskytované 
agenturou a dohledu nad spoluprací 
provozovatelů přenosových či přepravních 
soustav a provozovatelů distribučních 
soustav prostřednictvím ENTSO pro 
elektřinu a subjektu EU pro provozovatele 
distribučních soustav;

d) vyřizování odvolání.

__________________ __________________

39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39. 39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky by měly agentuře zajistit další zdroje pro provádění jejích funkcí a řešit problém 
chronického podfinancování agentury.
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Pozměňovací návrh 402
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za žádost o udělení výjimky podle 
čl. 11 odst. 1 a za rozhodnutí o 
přeshraničním přidělení nákladů 
poskytovaných agenturou podle článku 12 
nařízení (EU) č. 347/201339 vybírá 
agentura poplatky.

1. Agentura vybírá poplatky za 
následující činnosti:

a) žádost o udělení výjimky podle čl. 11 
odst. 1 a přijímání rozhodnutí o 
přeshraničním přidělení nákladů 
poskytovaných agenturou podle článku 12 
nařízení (EU) č. 347/2013;

b) žádost o registrování oznamující strany 
podle čl. 11 odst. 1 třetího pododstavce 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
1348/2014 a o průběžný dohled nad 
registrovanými oznamujícími stranami 
vykonávaný agenturou.

__________________ __________________

39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39. 39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Odůvodnění

Vybírat poplatky za některé činnosti agentury může být jednou z možností, jak překonat trvalé 
podfinancování a nedostatek lidských zdrojů v agentuře ACER. Poplatky by však měly být 
přiměřené souvisejícím administrativním a jiným nákladům a musí být zachovány na co 
nejnižší úrovni.

Pozměňovací návrh 403
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za žádost o udělení výjimky podle 
čl. 11 odst. 1 a za rozhodnutí o 
přeshraničním přidělení nákladů 
poskytovaných agenturou podle článku 12 
nařízení (EU) č. 347/2013201339 vybírá 
agentura poplatky.

1. 1. Agentura vybírá poplatky za 
následující činnosti:

a) žádost o udělení výjimky podle čl. 11 
odst. 1 a přijímání rozhodnutí o 
přeshraničním přidělení nákladů 
poskytovaných agenturou podle článku 12 
nařízení (EU) č. 347/2013;

b) žádost o registrování oznamující strany 
podle čl. 11 odst. 1 třetího pododstavce
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
1348/2014 a o průběžný dohled nad 
registrovanými oznamujícími stranami 
vykonávaný agenturou.

__________________ __________________

39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39. 39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 404
Werner Langen, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za žádost o udělení výjimky podle 
čl. 11 odst. 1 a za rozhodnutí o 
přeshraničním přidělení nákladů 
poskytovaných agenturou podle článku 12 
nařízení (EU) č. 347/201339 vybírá 
agentura poplatky.

1. Za žádost o udělení výjimky podle 
čl. 11 odst. 1 a přijímání rozhodnutí o 
přeshraničním přidělení nákladů 
poskytovaných agenturou podle článku 12 
nařízení (EU) č. 347/2013201339 vybírá 
agentura poplatky za výjimečné činnosti.
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__________________ __________________

39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39. 39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní část rozpočtu agentury ACER pochází z EU a pokrývá všechny její běžné činnosti. 
Tento odstavec se vztahuje pouze na výjimečná rozhodnutí a měl by se použít pro výjimečné 
činnosti a pouze v takovém případě by se měla uplatňovat pravidla o samofinancovaných 
agenturách. Samofinancované agentury musí podle společného přístupu k decentralizovaným 
agenturám EU získávat své finanční prostředky prostřednictvím úhrad nákladů na služby, jež 
poskytují, a nesmějí si účtovat částky z jakýchkoliv jiných důvodů.

Pozměňovací návrh 405
Davor Škrlec
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatky podle odstavce 1 stanoví 
Komise.

2. Poplatky podle odstavce 1 stanoví 
po konzultaci se správní radou Komise. 
Komise zejména určí případy, kdy se platí 
poplatky a platby, stanoví jejich výši a 
způsoby jejich placení. Poplatky a platby 
jsou stanoveny ve výši zajišťující, že jim 
odpovídající příjmy v zásadě postačují ke 
krytí celkových nákladů na poskytnuté 
služby. Komise v případě potřeby 
přezkoumá výši poplatků a plateb na 
základě posouzení potřeb a výše poplatků.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že Komise stanoví poplatky v odpovídající výši.

Pozměňovací návrh 406
Hans-Olaf Henkel



PE610.755v01-00 118/121 AM\1134796CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatky podle odstavce 1 stanoví 
Komise.

2. Poplatky podle odstavce 1 stanoví
po konzultaci s agenturou Komise.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 407
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Poplatky uvedené v odst. 1 písm. b)
pokrývají veškeré nezbytné a legitimní 
administrativní náklady, který agentuře 
vzniknou v souvislosti s hodnocením a
registrací jednotlivé oznamující strany a 
průběžným dohledem nad ní, přičemž jsou
zachovány na co nejnižší úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Vybírat poplatky za některé činnosti agentury může být jednou z možností, jak překonat trvalé 
podfinancování a nedostatek lidských zdrojů v agentuře ACER. Poplatky by však měly být 
přiměřené souvisejícím administrativním a jiným nákladům a musí být zachovány na co 
nejnižší úrovni.

Pozměňovací návrh 408
Esther de Langeová
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. 12 měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost provede Evropská 
komise hodnocení přiděleného rozpočtu 
agentury s cílem zajistit odpovídající 
finanční prostředky a lidské zdroje, které 
agentuře umožní plnit její úlohu v oblasti 
úsilí o jednotný trh s energií a přínosu k 
bezpečnosti dodávek energie ve prospěch 
odběratelů v EU. Evropská komise 
následně v případě potřeby předloží 
návrhy na změnu rozpočtu agentury.

Or. en

Odůvodnění

Tyto pozměňovací návrhy jsou nezbytné z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu nebo kvůli tomu, že jsou neoddělitelně spjaté s dalšími přípustnými pozměňovacími 
návrhy.

Pozměňovací návrh 409
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

2. Na základě příslušných ustanovení 
těchto dohod jsou vypracována opatření 
uvádějící zejména povahu, posouzení 
výkonnosti a ustanovení o skončení 
platnosti, rozsah a procedurální aspekty 
zapojení těchto zemí do práce agentury, 
včetně ustanovení týkajících se finančních 
příspěvků a zaměstnanců. Třetí země, které 
působí v agentuře, respektují
svrchovanost a svrchovaná práva všech 
členských států.

Or. en
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Odůvodnění

Dohody musí být zákonné a v souladu s právem Unie obecně. Třetí země, které působí v 
agentuře, by v žádném případě neměly ohrozit svrchovanost a svrchovaná práva členských 
států.

Pozměňovací návrh 410
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada přijme strategii pro 
vztahy se třetími zeměmi či mezinárodními 
organizacemi, pro něž je agentura 
příslušná. Komise zajistí, aby agentura 
působila v rámci svého mandátu a 
stávajícího institucionálního rámce, a to 
prostřednictvím uzavření vhodného 
pracovního ujednání s ředitelem agentury.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Agentura ACER nemá politický mandát. Strategie pro vztahy se třetími zeměmi nebo 
mezinárodními organizacemi není odůvodněná. Odstavce 1 a 2 již utvářejí potřebný rámec 
prostřednictvím dohod o spolupráci.

Pozměňovací návrh 411
Miroslav Poche, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bude-li mít Komise za to, že 
existence agentury již není s ohledem na 
její cíle, mandát a úkoly odůvodněná, může 
navrhnout, aby toto nařízení bylo 
odpovídajícím způsobem změněno či 

2. Bude-li mít Komise za to, že 
existence agentury již není s ohledem na 
její cíle, mandát a úkoly odůvodněná, vede 
konzultaci s radou regulačních orgánů. 
Rada regulačních orgánů vydá stanovisko 
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zrušeno o budoucí úloze agentury do 12 měsíců od 
obdržení žádosti Komise. Komise s 
náležitým přihlédnutím ke stanovisku 
rady regulačních orgánů může navrhnout, 
aby toto nařízení bylo odpovídajícím 
způsobem změněno či zrušeno

Or. en

Odůvodnění

Jakékoliv změny týkající se budoucí úlohy agentury by měla projednat rada regulačních 
orgánů, která by měla vydat stanovisko k budoucímu fungování agentury.

Pozměňovací návrh 412
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise dospěje k názoru, že 
zachování agentury již není s ohledem na 
cíle, mandát a úkoly, které jí byly svěřeny, 
odůvodněné, může navrhnout, aby bylo 
toto nařízení odpovídajícím způsobem 
změněno nebo zrušeno.

2. Pokud Komise po konzultaci s 
národními regulačními orgány dospěje k 
názoru, že zachování agentury již není s 
ohledem na cíle, mandát a úkoly, které jí 
byly svěřeny, odůvodněné, může 
navrhnout, aby bylo toto nařízení 
odpovídajícím způsobem změněno nebo 
zrušeno.

Or. en
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