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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií je nezbytný. 

Deset let po postupné liberalizaci trhu s elektřinou a plynem je jasné, že energetické burzy 
a smlouvy na základě vzájemné dohody (trh s nekótovanými cennými papíry), které vznikly 
téměř všude, nebyly nikdy ušetřeny pokusům o manipulaci trhů a případům zneužívání 
důvěrných informací. Jak jinak vysvětlit některé nepravidelné pohyby kurzů elektřiny 
a plynu, když hloubka a likvidita přeshraničních trhů s energií měla vést k větší stabilitě 
a lepší předvídatelnosti cen? 

Liberalizace trhů s energií byla svého času vychvalována Komisí jako nezbytné opatření, 
které sníží cenu elektrické energie a plynu pro spotřebitele. Ve skutečnosti mají kurzy 
tendenci stoupat a „energetická chudoba“ se stala průvodním jevem uskutečněné liberalizace. 

To je další důvod, proč je třeba zajistit, aby trhy s energií byly transparentnější a lépe 
kontrolované a aby veškeré pokusy o manipulaci a jakékoli zneužívání trhů bylo stíháno 
a trestáno.   

Komise svým návrhem konkrétních předpisů pro trhy s energií uznává specifickou povahu 
tohoto trhu a navrhuje pro zneužívání trhu a zneužívání důvěrných informací použít stejná 
pravidla, která platí pro finanční trhy. 

Komise se inspirovala zejména směrnicí 2003/6/ES ze dne 28. ledna o obchodování 
zasvěcených osob a manipulaci s trhem. Některá ustanovení mají nicméně směrnici posílit 
a vycházejí z pozměňovacích návrhů, které Komise zamýšlí předložit v rámci oznámeného 
přezkumu uvedené směrnice. S tím mají problém spoluzákonodárci, kteří jsou vyzváni, aby 
v tomto textu navrhli ustanovení, která rozsah stávající specifické legislativy překročí. To by 
mohlo způsobit nejasnosti a spory v případě, že by spoluzákonodárci návrhy Komise na 
předpisy týkající se trhů s energií přijali, ale odmítli by všechny nebo některé totožné návrhy 
na přezkum směrnice o zneužití trhu. Jedná se možná pouze o teoretické riziko, které je 
ovšem reálné. 

Komise ve svém textu navrhuje pověřit evropskou agenturu pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER), která právě zahájila svou činnost ve slovinské Lublani. Tento 
návrh je logický. Aby agentura mohla toto nové poslání plnit, zbývá poskytnout ji nezbytné 
materiální a lidské zdroje.  

Pro výkon řádného dohledu nad velkoobchodním trhem s energií má zásadní význam 
optimální spolupráce jednak mezi vnitrostátními regulačními orgány a agenturou ACER, ale 
i mezi vnitrostátními orgány regulace finančních trhů a evropským orgánem dohledu 
nad finančními trhy (ESMA).    

Navíc je třeba zajistit, aby v případě porušení předpisů byly tržní subjekty potrestány. 
Vnitrostátní orgány musí zavést takové sankce, které jsou odrazující a které jsou vyšší než 
případné výhody, které by podvodníci mohli získat.  
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Komise ve svém nedávném sdělení o nutném posílení sankcí v odvětví finančních služeb 
(KOM(2010)716) uvádí, že „výrazné rozdíly existují i v případě minimální a maximální 
úrovně finančních sankcí stanovených ve vnitrostátních právních předpisech. V některých 
případech je maximální úroveň tak nízká, že sankce pravděpodobně nemají odrazující 
účinek“.

Komise pokračuje těmito slovy: „Aby se zajistilo, že pokuta bude mít na racionálně 
uvažujícího účastníka trhu odrazující účinek, musí být pravděpodobnost neodhalení 
protiprávního jednání vyvážena stanovením pokut, které jsou výrazně vyšší než potenciální 
zisk z porušení předpisů v oblasti finančních služeb. Nelze mít za to, že ve finančním sektoru, 
kde značnou část potenciálních pachatelů tvoří mezinárodní finanční instituce s vysokým 
obratem, mají sankce ve výši několika set eur dostatečný odrazující účinek“.

To, co platí pro boj proti zneužívání trhu ve finančním odvětví, musí platit také pro trhy 
s energií. 

Navrhovatel návrh nařízení Komise podporuje. Je nutný a měl by vstoupit v platnost co 
nejdříve.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Cílem větší integrity a 
transparentnosti trhů s energií by měla 
být podpora otevřené a spravedlivé 
hospodářské soutěže na velkoobchodních 
trzích s energií ve prospěch konečných 
spotřebitelů energie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů zřízená 
nařízením Evropského parlamentu a 
Rady1 (ES) č. 713/2009 (agentura) by 
měla v zájmu zvýšení transparentnosti 
velkoobchodních trhů s energií vytvořit 
rejstřík účastníků trhu.
________________
1 Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Chování, které narušuje integritu trhu 
s energií, není v současné době na 
některých nejdůležitějších trzích s energií 
jednoznačně zakázáno.

(6) Chování, které narušuje integritu trhu 
s energií a jež může pro konečné 
spotřebitele energie znamenat nárůst cen, 
není v současné době na některých 
nejdůležitějších trzích s energií 
jednoznačně zakázáno.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Obchodování s deriváty a obchodování 
s komoditami se na velkoobchodních trzích 
s energií uskutečňuje současně. Je proto 
důležité, aby definice zneužívání trhu, 
které pozůstává z obchodování 
zasvěcených osob a manipulace s trhem, 
byly mezi trhy s deriváty a komoditními 
trhy slučitelné.

(7) Obchodování s deriváty a obchodování 
s komoditami se na velkoobchodních trzích 
s energií uskutečňuje současně. Je proto 
důležité, aby definice zneužívání trhu, 
které spočívá v obchodování zasvěcených 
osob a v manipulaci s trhem, byly mezi 
trhy s deriváty a komoditními trhy 
slučitelné. Tato pravidla se budou 
vztahovat na všechny transakce 
uskutečněné přímo nebo za pomoci 
zprostředkovatelů na regulovaných trzích, 
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v mnohostranných obchodních systémech 
nebo pomocí smluv pro obchodování na 
mimoburzovních trzích.

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby se pravidla vztahovala na všechny subjekty a všechny transakce 
uskutečňované hlavními subjekty na trhu pomocí různorodých nástrojů.☺

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je potřebné upřesnit definicí
důvěrných informací a manipulace s trhem, 
aby se doložily specifika velkoobchodních 
trhů s energií, která jsou dynamická a 
podléhají změnám. Komise by měla mít 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o taková podrobná 
pravidla.

(11) Je potřebné, aby definice důvěrných 
informací a manipulace s trhem
zohledňovaly specifika velkoobchodních 
trhů s energií, které jsou dynamické a 
podléhají změnám. Měla by být zajištěna 
soudržnost s ostatními souvisejícími 
právními akty Unie v oblasti finančních 
služeb, což je rovněž oblast dynamická a 
podléhající změnám, a tím by se mělo 
zabránit regulačním nedostatkům.
Komise by měla mít pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
taková podrobná pravidla. Před přijetím 
aktu v přenesené pravomoci by Komise 
měla požádat subjekty činné na trhu s 
energií, aby předložily své připomínky, a 
konzultovat s příslušnými orgány 
působícími v energetice a s evropským 
orgánem dohledu (Evropským orgánem 
pro cenné papíry a trhy, ESMA), který byl 
zřízen nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1095/2010. Evropský 
parlament a Rada by měly být o výsledcích 
těchto konzultací informovány.

Odůvodnění

Příprava aktu v přenesené pravomoci musí probíhat na základě spolupráce a musí být 
odpovídajícím způsobem transparentní.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) S cílem zajistit potřebnou flexibilitu 
v shromažďování informací o obchodech 
s velkoobchodními energetickými produkty 
by Komise měla mít pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy stanovujícím 
termín, formu a obsah informací, které 
musejí předkládat účastníci trhu. 
Povinnosti oznamování by neměly 
účastníkům trhu způsobit zbytečné
náklady. Osoby oznamující transakce 
příslušnému orgánu podle ustanovení 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů, a registrům 
obchodních údajů a příslušným orgánům v 
souladu s ustanovením nařízení  
Evropského parlamentu a Rady č. ../.. o 
OTC derivátech, ústředních protistranách a 
registrech obchodních údajů by tudíž 
neměly spadat pod další povinnosti
oznamování podle tohoto nařízení.

(15) S cílem zajistit potřebnou flexibilitu 
při shromažďování informací o obchodech 
s velkoobchodními energetickými produkty 
by Komise měla mít pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy stanovujícím 
termín, formu a obsah informací, které 
musejí předkládat účastníci trhu. 
Povinnosti oznamování by neměly 
účastníkům trhu způsobit náklady, kterým 
lze předejít. Osoby oznamující transakce 
příslušnému orgánu podle ustanovení 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů, a registrům 
obchodních údajů a příslušným orgánům v 
souladu s ustanovením nařízení  
Evropského parlamentu a Rady č. ../.. o 
OTC derivátech,ústředních protistranách a 
registrech obchodních údajů by tudíž 
neměly podléhat dalším povinnostem
oznamování podle tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je vhodnější použít obrat „náklady, kterým lze předejít“ namísto spojení „zbytečné náklady“. 
Veškeré předpisy vedou ke vzniku nákladů, které je však nutné co nejvíce omezit, a to zejména 
zavedením prahu minimálního množství.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Nejsou-li informace komerčně citlivé, 
agentura by měla být schopna dát je 
k dispozici účastníkům trhu a široké 

(18) Nejsou-li informace komerčně citlivé, 
agentura by měla být schopna dát je 
k dispozici účastníkům trhu a široké 
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veřejnosti. Taková transparentnost může 
přispět k vytvoření důvěry na trhu a 
pomoci rozvíjet znalosti o fungování 
velkoobchodních trhů s energií.

veřejnosti. Taková transparentnost může 
přispět k vytvoření důvěry na trhu a 
pomoci rozvíjet znalosti o fungování 
velkoobchodních trhů s energií. S cílem 
zajistit větší míru transparentnosti a lepší 
přístup veřejnosti k informacím o 
velkoobchodních cenách energií by 
agentura měla vydávat zprávy o vývoji cen 
na velkoobchodních energetických trzích, 
které bude připravovat jednou měsíčně a 
pro každou zemi samostatně.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vnitrostátní regulační orgány by měly
odpovídat za zajištění, že toto nařízení je
v členských státech prováděno. Za tímto 
účelem by měly mít potřebné vyšetřovací 
pravomoci, aby mohly tento úkol efektivně 
plnit.

(19) Vnitrostátní regulační orgány by měly
mít povinnost vymáhat provádění tohoto
nařízení v členských státech. Za tímto 
účelem by měly mít potřebné vyšetřovací 
pravomoci, aby mohly tento úkol efektivně 
plnit.

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby všechny vnitrostátní orgány byly zapojeny do boje proti zneužívání.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je důležité, aby sankce za porušení 
tohoto nařízení byly úměrné a odrazující a 
aby odrážely závažnost porušení a 
potenciální zisky z obchodování na základě 
důvěrných informací a manipulace s trhem. 
S uznáním vzájemné součinnosti mezi 
obchodováním s deriváty na elektřinu a 
zemní plyn a obchodováním se skutečnou 
elektřinou a plynem by sankce za porušení 

(23) Je důležité, aby sankce za porušení 
tohoto nařízení byly úměrné a odrazující a 
aby odrážely závažnost porušení a 
potenciální zisky z obchodování na základě 
důvěrných informací a manipulace s trhem. 
Má-li se předejít regulační arbitráži, která 
spočívá v tom, že se transakce přesunují 
do míst, kde pro regulaci platí flexibilnější 
nebo tolerantnější systém sankcí, měla by 
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tohoto nařízení měly být v souladu 
se sankcemi, které členské státy přijaly 
v provádění směrnice 2003/6/ES.

Komise pravidelně situaci přezkoumávat. 
V případě potřeby by Komise měla 
navrhnout minimální normy sankcí, a 
usilovat tak o zavedení jednotného 
sankčního systému v celé Evropské unii.
Měly by být uznány vzájemné vazby mezi 
obchodováním s deriváty na elektřinu a 
zemní plyn a obchodováním se skutečnou 
elektřinou a plynem a sankce za porušení 
tohoto nařízení by současně měly být 
v souladu se sankcemi, které členské státy 
přijaly v provádění směrnice 2003/6/ES.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stávající nařízení se vztahuje na všechny 
dotyčné subjekty na trhu, ať už pocházejí 
z EU nebo ze třetích zemí. Pravidla se 
vztahují na veškerý prodej či nákup, na 
výrobu, poskytování, přepravu a dodávky 
velkoobchodních energetických produktů.

Odůvodnění

Je vhodné upřesnit, že nařízení se bude rovněž vztahovat na operace, které na trzích s energií 
uskutečňují subjekty ze třetích zemí, a to bez ohledu na druh služby, již poskytují.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. “Důvěrnými informacemi” se rozumí
určité informace, které nebyly zveřejněny 
a týkají se přímo nebo nepřímo jednoho 
nebo více velkoobchodních energetických 
produktů a které, pokud by byly 
zveřejněny, by mohly podstatně ovlivnit 
ceny těchto velkoobchodních 
energetických produktů.

1. “Důvěrnými informacemi” se rozumí 
informace určitého charakteru, které 
nebyly zveřejněny a týkají se přímo nebo 
nepřímo jednoho nebo více 
velkoobchodních energetických produktů a 
které, pokud by byly zveřejněny, by mohly 
podstatně ovlivnit ceny těchto 
velkoobchodních energetických produktů.

Pro účely prvního pododstavce, informace, 
kterou by příslušný účastník trhu 
pravděpodobně použil jako součást základu 
svého rozhodnutí uzavřít obchod týkající se 
velkoobchodního energetického produktu, 
je taková informace, která, pokud by byla 
zveřejněna, by pravděpodobně měla 
značný vliv na ceny těchto 
velkoobchodních energetických produktů. 
Tyto informace zahrnují informace týkající 
se kapacity zařízení pro výrobu, 
skladování, spotřeby nebo přepravy 
elektřiny nebo zemního plynu a rovněž 
informace, které je nutné zveřejnit 
v souladu s právními nebo regulačními 
ustanoveními na úrovni Unie nebo na 
vnitrostátní úrovni a pravidla trhu a 
smlouvy nebo cla na příslušných 
velkoobchodních trzích s energií.

Pro účely prvního pododstavce se 
důvěrnou informací rozumí informace:

a) která musí být zveřejněna v souladu s 
ustanoveními nařízení (ES) č. 714/2009, 
nařízení Rady (ES) č. 715/2009 nebo 
tohoto nařízení, včetně pokynů, kodexů 
sítí či aktů v přenesené pravomoci 
přijatých na základě těchto nařízení, nebo 
v souladu s jinými právními nebo 
regulačními ustanoveními na úrovni 
Evropské unie, především s ustanoveními 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o 
společných pravidlech pro vnitřní trh s 
elektřinou1 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. 
července 2009 o společných pravidlech 
pro vnitřní trh se zemním plynem2; nebo
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b) informace, kterou by příslušný účastník 
trhu pravděpodobně použil jako součást 
základu svého rozhodnutí uzavřít obchod 
týkající se velkoobchodního energetického 
produktu, je taková informace, která, 
pokud by byla zveřejněna, by 
pravděpodobně měla značný vliv na ceny 
těchto velkoobchodních energetických 
produktů. Tyto informace zahrnují 
informace týkající se aktuálních odhadů 
energetických zásob, kapacity zařízení pro 
výrobu, skladování, spotřeby nebo 
přepravy elektřiny nebo zemního plynu či 
zařízení LNG a rovněž informace, jež jsou 
obvykle poskytovány příslušným 
velkoobchodním trhům s energií, nebo
které je nutné zveřejnit v souladu 
s právními nebo regulačními ustanoveními 
na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni 
a pravidla trhu a smlouvy nebo cla na 
příslušných velkoobchodních trzích 
s energií.

______________
1 Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55.
2 Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – odst. 1 – písm. a – odrážka 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– u nichž osoba nebo osoby jednající ve 
spolupráci zaručují, nebo se snaží zaručit, 
cenu jednoho nebo několika 
velkoobchodních energetických produktů 
na neobvyklé nebo uměle vytvořené 
úrovni, aniž by si osoba, která uzavírá 
obchody nebo vydává příkazy 
k obchodování zjistila, zda její důvody pro 
takové jednání jsou legitimní a zda tyto 
obchody nebo příkazy k obchodování jsou 
v souladu s přijatými tržními praktikami 

– u nichž osoba nebo osoby jednající ve 
spolupráci zaručují, nebo se snaží zaručit, 
cenu jednoho nebo několika 
velkoobchodních energetických produktů 
na neobvyklé nebo uměle vytvořené 
úrovni, aniž by si osoba, která uzavírá 
obchody nebo vydává příkazy 
k obchodování zjistila, zda její důvody pro 
takové jednání jsou legitimní; nebo
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na dotčených velkoobchodních trzích 
s energií; nebo

Odůvodnění

Ne všechny „přijaté tržní praktiky“ jsou přijatelné. To proto, že určité „přijaté” tržní 
praktiky, například zadržování technicky disponibilní výrobní kapacity, jsou nepřijatelné a 
Evropská unie proti nim chce přijmout legislativní opatření.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako příklad, manipulaci s trhem tvoří 
informace, které ukazují, že dostupná 
kapacita výroby elektřiny nebo dostupnost 
zemního plynu či dostupná přepravní 
kapacita jsou jiné než kapacita, která je 
fyzicky skutečně k dispozici.

Manipulaci s trhem tvoří informace, které 
ukazují, že dostupná kapacita výroby 
elektřiny nebo dostupnost zemního plynu 
či dostupná přepravní kapacita jsou jiné 
než kapacita, která je fyzicky skutečně 
k dispozici, k čemuž dojde mimo jiné 
zarezervováním takové infrastruktury pro 
subjekty zabývající se přepravou energie, 
kterou dotčený subjekt nemá v úmyslu 
využít.

Odůvodnění

Důležité není uvést „příklady“ manipulace trhu, nýbrž manipulace, k nimž patří i nadměrná 
rezervace, jednoznačně zakázat.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastníci trhu zveřejní důvěrné informace 
o podniku nebo zařízení, které dotyčný 
účastník vlastní nebo kontroluje, nebo u 
nichž buď úplně, nebo částečně, odpovídá 
za provozní záležitosti. Tyto informace 
zahrnují informace týkající se kapacity 
zařízení pro výrobu, skladování, spotřeby 

Účastníci trhu zveřejní včas důvěrné 
informace o podniku nebo zařízení, které 
dotyčný účastník vlastní nebo kontroluje, 
nebo u nichž buď úplně, nebo částečně, 
odpovídá za provozní záležitosti. Tyto 
informace zahrnují informace týkající se 
kapacity – včetně snížení kapacity 
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nebo přepravy elektřiny či zemního plynu. v důsledku údržby či závažných havárií –
zařízení pro výrobu, skladování, spotřeby 
nebo přepravy elektřiny či zemního plynu.

Odůvodnění

Snížení kapacity může značně ovlivnit trhy a může případně vést k manipulaci.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojem „podnik“ se vztahuje i na mateřské 
a dceřiné podniky uvedené v článcích 1 a 
2 sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze 
dne 13. června 1983 o konsolidovaných 
účetních závěrkách1.
______________
1 Úř. věst. L 193, 18.1.1983, s. 1.

Odůvodnění

Termín „podnik“ je nutno vykládat logicky a vzít v úvahu všechny jeho dceřiné pobočky a 
společnosti, v nichž má tento podnik výrazný podíl.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise za účelem zohlednění 
budoucího rozvoje velkoobchodních trhů 
s energií přijme akty v přenesené
pravomoci v souladu s článkem 15 a při 
splnění podmínek článků 16 a 17, které 
uvádějí definice stanovené v čl. 2 odst. 1 až 
5.

1. Komise za účelem zohlednění 
budoucího rozvoje velkoobchodních trhů 
s energií a zajištění souladu se změnami 
v právních aktech Unie v oblasti 
finančních a energetických služeb přijme 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15 a při splnění podmínek 
článků 16 a 17, které uvádějí definice 
stanovené v čl. 2 odst. 1 až 5.
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Odůvodnění

Je třeba zajistit soulad všech příslušných právních předpisů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura monitoruje obchodování s 
velkoobchodními energetickými produkty 
s cílem zjistit obchody založené na 
důvěrných informacích a manipulaci 
s trhem a zamezit jim. Sbírá údaje pro 
hodnocení a monitorování 
velkoobchodních trhů s energií podle 
ustanovení článku 7.

1. Agentura monitoruje obchodování s 
velkoobchodními energetickými produkty, 
včetně transakcí OTC, k nimž patří i 
smlouvy s velkými konečnými odběrateli 
energie, s cílem zjistit obchody založené 
na důvěrných informacích a manipulaci 
s trhem a zamezit jim. Sbírá údaje pro 
hodnocení a monitorování 
velkoobchodních trhů s energií podle 
ustanovení článku 7.

Odůvodnění

Regulační orgány musí mít celkový přehled o trhu.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura jednou měsíčně vydává pro 
každou zemi samostatné zprávy o vývoji 
cen na velkoobchodních trzích s energií a 
plynem v Evropské unii.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentuře budou poskytnuty záznamy o 1. Agentuře budou včas a přímo
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obchodech s energií na velkoobchodních 
trzích, včetně příkazů k obchodování.
Komise přijme akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 15 a za podmínek 
článků 16 a 17, které stanoví termín, formu 
a obsah pro oznamování těchto informací, 
a případně určí konečný termín pro 
oznamování transakcí a druhy smluv, u 
nichž se oznamují transakce.

poskytnuty záznamy o obchodech s energií 
na velkoobchodních trzích, včetně příkazů 
k obchodování. Pro účely monitorování 
obchodování na velkoobchodních trzích s 
energií by agentura díky těmto 
shromážděným údajům měla být schopna 
odhalit případy zneužití trhu a sledovat 
vývoj podmínek, které zvyšují 
pravděpodobnost nebo riziko výskytu 
takových případů. Komise přijme akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15 a za podmínek článků 16 a 
17, které stanoví termín, formu a obsah pro 
oznamování těchto informací, a určí 
konečný termín pro oznamování transakcí 
a druhy smluv, u nichž se oznamují 
transakce.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je stanoven práh minimálního množství 
s cílem osvobodit subjekty, jejichž rozsah 
činností stěží ovlivní trhy s energií, od 
povinnosti poskytovat údaje.

Odůvodnění

Práh minimálního množství je nutné stanovit, aby se nezvyšovaly náklady, které nesou malé a 
střední podniky.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s článkem 15 a 
za podmínek uvedených v článcích 16 a 
17 akty v přenesené pravomoci, jimiž 
stanoví práh minimálního množství pro 
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operace, které vzhledem ke svému 
malému rozsahu nemohou ovlivnit trhy 
s energií, a nemusí tedy plnit povinnost 
zveřejňovat informace.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Při přijímání aktů v přenesené 
pravomoci podle tohoto článku by Komise 
měla přihlédnout k povinnosti zveřejňovat 
informace, kterou ukládají ostatní 
související právní akty Unie, a měla by 
zabránit zdvojení této povinnosti a 
nadměrné administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura bude případně dodržovat 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů.

Agentura bude dodržovat nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
se používaly zákazy stanovené v článcích 3 

1. Vnitrostátní regulační orgány mají 
povinnost zajistit, aby se používaly zákazy 
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a 4. stanovené v článcích 3 a 4.

Odůvodnění

Je třeba uložit všem vnitrostátním orgánům povinnost spolupracovat v boji proti zneužívání 
trhů a zneužívání důvěrných informací.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány měly vyšetřovací 
pravomoci potřebné pro plnění tohoto 
úkolu. Pravomoci jsou vykonávány 
přiměřeným způsobem. Tyto pravomoci 
jsou vykonávány:

Každý členský stát zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány měly vyšetřovací 
pravomoci potřebné pro okamžité plnění 
tohoto úkolu. Pravomoci jsou vykonávány 
přiměřeným způsobem. Tyto pravomoci 
jsou vykonávány:

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgány spolupracují 
s agenturou a vzájemně za účelem plnění 
svých povinností v souladu s tímto 
nařízením.

Vnitrostátní regulační orgány spolupracují 
s agenturou a vzájemně za účelem plnění 
svých povinností v souladu s tímto 
nařízením. Tato spolupráce může mít 
rovněž podobu regionální spolupráce mezi 
vnitrostátními regulačními orgány v 
rámci struktury agentury, díky čemuž 
bude moci odrážet situaci na trhu.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li vnitrostátní regulační orgán Má-li vnitrostátní regulační orgán 
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podezření, že jednání, které se dotýká 
velkoobchodních trhů s energií nebo cen 
velkoobchodních energetických produktů 
v tomto členském státě, se vyskytlo 
v jiném členském státě, může agenturu
požádat, aby přijala opatření v souladu 
s odstavcem 4.

podezření, že jednání, které se dotýká 
velkoobchodních trhů s energií nebo cen 
velkoobchodních energetických produktů v 
tomto členském státě, se vyskytlo v jiném 
členském státě, nebo naznačují-li to 
úvodní hodnocení a analýza agentury, 
požádá vnitrostátní regulační orgán
agenturu, aby přijala opatření v souladu s 
odstavcem 4.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA v úzké spolupráci s 
příslušnými vnitrostátními regulačními a 
finančními orgány prozkoumá případné 
mezery ve stávajícím systému dohledu nad 
finančními trhy a produkty souvisejícími s 
energií, a v případě potřeby přijme 
všechna nezbytná opatření, aby předešel 
zneužití trhu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) osoby, které pracují nebo pracovaly pro 
vnitrostátní regulační orgány;

c) osoby, které pracují nebo pracovaly pro 
vnitrostátní regulační orgány nebo pro jiné 
vnitrostátní orgány, které mohly obdržet 
důvěrné informace;

Odůvodnění

Povinnost zachovávat služební tajemství se musí vztahovat na všechny dotčené orgány.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění uvedených pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující. Členské státy oznámí tato 
ustanovení Komisi nejpozději do ...  a 
neprodleně jí sdělí i všechny následné 
změny, kterými budou tato ustanovení 
dotčena.

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění uvedených pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující. Je zapotřebí, aby odrážely 
závažnost porušení předpisů a byly 
výrazně vyšší než skutečný či potenciální 
zisk z nedovolených transakcí. Členské 
státy oznámí tato ustanovení Komisi 
nejpozději do … a neprodleně jí sdělí i 
všechny následné změny, kterými budou 
tato ustanovení dotčena.

Všechny členské státy Komisi oznámí, 
jaká stanovily pravidla pro ukládání 
sankcí za porušení ustanovení tohoto 
nařízení, a Komise následně každé tři roky 
přezkoumá účinnost vnitrostátních 
systémů sankcí a posoudí, zda je nutné 
navrhnout pro sankce minimální normy 
s cílem usilovat o zavedení jednotného 
sankčního systému v celé Evropské unii. 
O výsledcích tohoto posouzení informuje 
Komise Evropský parlament a Radu.

Odůvodnění

Sankce musí být vyšší než potenciální zisk.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci by Komise měla požádat 
subjekty činné na trhu s energií, aby 
předložily své připomínky, a konzultovat 
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s příslušnými orgány působícími v 
energetice a s orgánem ESMA. Evropský 
parlament a Rada jsou informovány o 
výsledcích těchto konzultací.

Odůvodnění

Příprava aktu v přenesené pravomoci musí probíhat na základě spolupráce a musí být 
odpovídajícím způsobem transparentní.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán, který zahájil vnitřní postup 
rozhodování o tom, zda zrušit přenesení 
pravomoci, o této skutečnosti v přiměřené 
lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí 
informuje druhou instituci a Komisi a 
uvede, kterých přenesených pravomocí by 
se zrušení mohlo týkat a možné důvody 
pro zrušení.

Orgán, který zahájil vnitřní postup 
rozhodování o tom, zda zrušit přenesení 
pravomoci, o této skutečnosti v přiměřené 
lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí 
informuje druhou instituci a Komisi a 
uvede, kterých přenesených pravomocí by 
se zrušení mohlo týkat.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.

Evropský parlament a Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a

Personální a finanční zdroje agentury

Agentura nejpozději do 15. září 2011 
posoudí personální a finanční potřeby 
vyplývající z převzetí jejích pravomocí 
a povinností podle tohoto nařízení 
a předloží zprávu Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.
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