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Pozměňovací návrh 24
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Je důležité zajistit, aby spotřebitelé 
mohli mít důvěru v integritu trhů 
s elektřinou a plynem a aby ceny 
stanovené na velkoobchodních trzích 
s energií odrážely náležitou interakci mezi 
nabídkou a poptávkou.

(1) Je důležité zajistit, aby ceny stanovené 
na velkoobchodních trzích s energií 
odrážely náležitou interakci mezi nabídkou 
a poptávkou a aby spotřebitelé a 
mikropodniky v důsledku platili za 
elektřinu a plyn v celém Evropském 
hospodářském prostoru přiměřenou cenu.

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je zajistit regulérní ceny za energie, je proto zásadní vzít v úvahu 
zejména zvláštní situaci spotřebitelů a mikropodniků. Navíc pokud jde o energetické 
záležitosti, měla by být jasně zdůrazněna významná úloha našich partnerů v Evropském 
hospodářském prostoru.

Pozměňovací návrh 25
Louis Grech

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Je důležité zajistit, aby spotřebitelé 
mohli mít důvěru v integritu trhů s 
elektřinou a plynem a aby ceny stanovené 
na velkoobchodních trzích s energií 
odrážely náležitou interakci mezi nabídkou 
a poptávkou.

(1) Je důležité, aby ceny stanovené na 
velkoobchodních trzích s energií odrážely 
náležitou interakci mezi nabídkou a 
poptávkou a bylo tak možné zajistit, aby za 
elektřinu a za plyn platili spotřebitelé 
v celém Evropském hospodářském 
prostoru přiměřenou cenu, což 
z dlouhodobého hlediska povede ke 
zvýšení důvěry spotřebitelů v trhy 
s elektřinou a s plynem a zajistí cenově 
přiměřenou, přístupnou a dostupnou 
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energii pro všechny občany.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Trhy s energií jsou v celé Unii čím dál 
tím víc vzájemně propojené. Zneužívání 
trhu v jednom členském státě ovlivňuje 
velkoobchodní ceny elektřiny a plynu přes 
státní hranice. Proto problém zajištění 
integrity trhů nemůže být záležitostí pouze 
jednotlivých členských států.

(3) Trhy s energií jsou v celé Unii čím dál 
tím víc vzájemně propojené. Zneužívání 
trhu v jednom členském státě ovlivňuje 
velkoobchodní ceny elektřiny a plynu přes 
státní hranice i maloobchodní ceny pro 
spotřebitele a pro mikropodniky. Proto 
problém zajištění integrity trhů nemůže být 
záležitostí pouze jednotlivých členských 
států.

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je zajistit regulérní ceny za energie, je proto zásadní vzít v úvahu 
zejména zvláštní situaci spotřebitelů a mikropodniků.

Pozměňovací návrh 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Trhy s energií jsou v celé Unii čím dál 
tím víc vzájemně propojené. Zneužívání 
trhu v jednom členském státě ovlivňuje 
velkoobchodní ceny elektřiny a plynu přes 
státní hranice. Proto problém zajištění 
integrity trhů nemůže být záležitostí pouze 

(3) Trhy s energií jsou v celé Unii čím dál 
tím víc vzájemně propojené. Zneužívání 
trhu v jednom členském státě ovlivňuje 
velkoobchodní ceny elektřiny a plynu přes 
státní hranice i maloobchodní ceny pro 
spotřebitele. Proto problém zajištění 
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jednotlivých členských států. integrity trhů nemůže být záležitostí pouze 
jednotlivých členských států. Pro 
dotvoření plně fungujícího, vzájemně 
propojeného a integrovaného vnitřního 
trhu s energií je proto velmi důležité, aby 
probíhalo důsledné monitorování 
přeshraničního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Velkoobchodní trhy s energií zahrnují 
jak komoditní trhy, tak i trhy s deriváty, se 
vzájemně propojenou tvorbou cen v obou 
sektorech.

(4) Velkoobchodní trhy s energií zahrnují 
jak komoditní trhy, tak i trhy s deriváty, se 
vzájemně propojenou tvorbou cen v obou 
sektorech. Patří mezi ně mj. regulované i 
neregulované trhy a mimoburzovní 
transakce (OTC).

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů by 
měla v zájmu zvýšení transparentnosti 
velkoobchodních trhů s energií vytvořit 
rejstřík účastníků trhu a přezkoumat, zda 
lze provést přesun OTC derivátů na 
obchodní platformu, včetně zúčtování, a 
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jak tento přesun načasovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je potřebné upřesnit definice 
důvěrných informací a manipulace s trhem, 
aby se doložila specifika velkoobchodních 
trhů s energií, které jsou dynamické 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 upřesnit definice 
důvěrných informací a manipulace s trhem, 
aby se doložila specifika velkoobchodních 
trhů s energií, které jsou dynamické 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. Zejména je důležité, aby Komise 
během přípravné fáze vedla vhodné 
konzultace, včetně konzultací s odborníky. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a vhodné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Společná dohoda o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci není 
závazná. K zajištění právní jistoty je proto nutno odkázat na tuto společnou dohodu v 
odůvodněních, nikoli v samotném legislativním textu.

Pozměňovací návrh 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Účinné monitorování trhu je důležité, 
aby se zjistilo a odvrátilo zneužívání trhu 
na velkoobchodních trzích s energií. 
Agentura je nejlepším místem pro 
provádění takového monitorování, neboť 
má jak pohled na trhy z elektřinou a 
plynem z hlediska celé Unie, tak i potřebné 
odborné znalosti v oblasti fungování trhů s 
elektřinou a plynem a energetických 
systému a plynárenských soustav. 
Vnitrostátní regulační orgány, které chápou 
důležitost rozvoje na trzích s energií ve 
svých členských státech, by v zajištění 
účinného monitorování trhu měly mít 
důležitou úlohu.

(13) Účinné monitorování trhu je důležité, 
aby se zjistilo a odvrátilo zneužívání trhu 
na velkoobchodních trzích s energií. 
Agentura je nejlepším místem pro 
provádění takového monitorování, neboť 
má jak pohled na trhy z elektřinou a 
plynem z hlediska celé Unie, tak i potřebné 
odborné znalosti v oblasti fungování trhů s 
elektřinou a plynem a energetických 
systému a plynárenských soustav. 
Vnitrostátní regulační orgány, které chápou 
důležitost rozvoje na trzích s energií ve 
svých členských státech, by v zajištění 
účinného monitorování trhu měly mít 
důležitou úlohu. Zajištění řádného 
monitorování a transparentnosti trhu 
s energií proto závisí na úzké spolupráci a 
lepší koordinaci mezi jednotlivými 
evropskými agenturami a vnitrostátními 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ashley Fox

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Účinné monitorování trhu je důležité, 
aby se zjistilo a odvrátilo zneužívání trhu 
na velkoobchodních trzích s energií. 
Agentura je nejlepším místem pro 
provádění takového monitorování, neboť 
má jak pohled na trhy z elektřinou a 
plynem z hlediska celé Unie, tak i potřebné 
odborné znalosti v oblasti fungování trhů s 
elektřinou a plynem a energetických 
systému a plynárenských soustav. 
Vnitrostátní regulační orgány, které 

(13) Účinné monitorování trhu je důležité, 
aby se zjistilo a odvrátilo zneužívání trhu 
na velkoobchodních trzích s energií. 
Agentura je nejlepším místem pro 
provádění takového monitorování, neboť 
má jak pohled na trhy z elektřinou a 
plynem z hlediska celé Unie, tak i potřebné 
odborné znalosti v oblasti fungování trhů s 
elektřinou a plynem a energetických 
systému a plynárenských soustav. 
Agentura by měla úzce spolupracovat s 
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chápou důležitost rozvoje na trzích s 
energií ve svých členských státech, by v
zajištění účinného monitorování trhu měly 
mít důležitou úlohu.

vnitrostátními regulačními orgány, které 
chápou důležitost rozvoje na trzích s 
energií ve svých členských státech a které 
jsou také nejlepším místem pro zajištění 
odborných znalostí nezbytných k zajištění 
účinného monitorování trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 nástrojů16, 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.

(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 nástrojů16, 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.
Zejména je důležité, aby Komise během 
přípravné fáze vedla vhodné konzultace, 
včetně konzultací s odborníky. Při 
přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a vhodné 
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předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Společná dohoda o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci není 
závazná. K zajištění právní jistoty je proto nutno odkázat na tuto společnou dohodu v 
odůvodněních, nikoli v samotném legislativním textu.

Pozměňovací návrh 34
Claude Turmes

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 nástrojů16, 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.

(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, ale musí zajistit, že agentura 
obdrží veškeré informace, které jsou 
nezbytné pro účinné plnění jejích úkolů. 
Osoby oznamující transakce příslušnému 
orgánu podle ustanovení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů16, 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. Musí se 
nicméně zajistit, aby tyto příslušné orgány 
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a registry obchodních údajů bez prodlení 
zpřístupnily agentuře veškeré potřebné 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sandra Kalniete

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 
veřejnosti. Taková transparentnost může 
přispět k vytvoření důvěry na trhu a 
pomoci rozvíjet znalosti o fungování 
velkoobchodních trhů s energií.

(18) Nejsou-li informace komerčně citlivé, 
agentura by měla být schopna dát je k 
dispozici účastníkům trhu a široké 
veřejnosti. Taková transparentnost může 
přispět k vytvoření důvěry na trhu a 
pomoci rozvíjet znalosti o fungování 
velkoobchodních trhů s energií. Agentura 
by měla s ohledem na zajištění větší míry 
transparentnosti a lepšího přístupu 
veřejnosti k informacím o 
velkoobchodních cenách energií vydávat 
jednou měsíčně zvlášť pro každý stát 
zprávu o vývoji cen na velkoobchodních 
energetických trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Claude Turmes

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 
nebo je lze uveřejnit v souhrnném a 
anonymním formátu, agentura je dá k 
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veřejnosti. Taková transparentnost může
přispět k vytvoření důvěry na trhu a 
pomoci rozvíjet znalosti o fungování 
velkoobchodních trhů s energií.

dispozici účastníkům trhu a široké 
veřejnosti. Taková transparentnost přispěje
k vytváření důvěry na trhu a pomůže
rozvíjet znalosti o fungování 
velkoobchodních trhů s energií.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Kyriakos Triantafyllides

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 
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. Tyto pravomoci by měly vykonávat v 
souladu se zásadou proporcionality a 
respektovat při tom výkonné pravomoci 
daného členského státu.

Or. el

Pozměňovací návrh 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Návrh směrnice
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 

(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 
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a zemní plyn a obchodováním se skutečnou 
elektřinou a plynem by sankce za porušení 
tohoto nařízení měly být v souladu 
se sankcemi, které členské státy přijaly 
v provádění směrnice 2003/6/ES.

a zemní plyn a obchodováním se skutečnou 
elektřinou a plynem by sankce za porušení 
tohoto nařízení měly být v souladu 
se sankcemi, které členské státy přijaly 
v provádění směrnice 2003/6/ES. V tomto 
kontextu je nezbytné, aby sankce byly 
v zásadě sladěny ve všech členských 
státech a aby nedocházelo k regulatorní 
arbitráži, tzn. že se při uzavírání smluv 
nebudou vybírat ty země, v nichž jsou 
sankce nižší.

Or. it

Odůvodnění

V zájmu zvýšení důvěryhodnosti na trhu ze strany účastníků je nezbytné, aby tito účastníci 
mohli působit na trhu, který trestá zneužívání trhu prostřednictvím účinných, odrazujících a 
přiměřených sankcí, a doporučuje Komisi, aby dohlížela na provádění nařízení členskými 
státy, které budou muset zajistit vzájemnou koordinaci, aby předešly regulatorní arbitráži, 
která bude uplatněna, pokud by existovala flexibilnější a tolerantnější pravidla, co se týče 
režimu sankcí.

Pozměňovací návrh 39
Claude Turmes

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 
tohoto nařízení měly být v souladu se 
sankcemi, které členské státy přijaly v 
provádění směrnice 2003/6/ES.

(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 
tohoto nařízení měly být v souladu se 
sankcemi, které členské státy přijaly v 
provádění směrnice 2003/6/ES. Má-li být 
odrazující účinek dostatečně silný, je 
třeba minimální výši sankcí stanovit tak, 
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aby odpovídal dvojnásobku objemu 
potenciálních přímých a nepřímých 
finančních zisků a škod, které by 
spotřebitelům vznikly v důsledku činností, 
jimž se toto nařízení snaží zabránit.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla, které 
zakazují nekalé praktiky na 
velkoobchodních trzích s energií, shodné s 
pravidly uplatňovanými na finančních 
trzích. Zajišťuje monitorování 
velkoobchodních trhů s energií prováděné 
agenturou.

Toto nařízení stanoví pravidla, která
zakazují nekalé praktiky na 
velkoobchodních trzích s energií, shodná s 
pravidly uplatňovanými na finančních 
trzích. Zajišťuje monitorování 
velkoobchodních trhů s energií prováděné 
agenturou a stanoví minimální požadavky 
pro činnosti v obchodním prostředí, pro 
veškeré mimoburzovní transakce (OTC) a 
dvoustranné smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla, které
zakazují nekalé praktiky na 
velkoobchodních trzích s energií, shodné s 
pravidly uplatňovanými na finančních 
trzích. Zajišťuje monitorování 

Toto nařízení stanoví pravidla, která
zakazují nekalé praktiky na 
velkoobchodních trzích s energií, shodná s 
pravidly uplatňovanými na finančních 
trzích. Zajišťuje monitorování 
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velkoobchodních trhů s energií prováděné 
agenturou.

velkoobchodních trhů s energií prováděné 
agenturou v těsné součinnosti s 
vnitrostátními regulačními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – 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 na 
dotčených velkoobchodních trzích s 
energií; nebo

– 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, ověřila, zda její důvody 
pro takové jednání jsou legitimní a 
případně též zda tyto obchody nebo 
příkazy k obchodování jsou v souladu s 
přijatými tržními praktikami na dotčených 
velkoobchodních trzích s energií a nemají 
nepříznivé dopady na koncové 
spotřebitele; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Kyriakos Triantafyllides

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) smlouvy týkající se úpravy zemního 
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plynu (odpařování, zkapalňování);

Or. el

Pozměňovací návrh 44
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. 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 nebo přepravy elektřiny či 
zemního plynu.

4. Účastníci trhu zveřejní použitelným 
způsobem 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 nebo 
přepravy elektřiny či zemního plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakazuje se účast nebo snaha o účast v 
manipulaci s trhem na velkoobchodních 
trzích s energií.

Zakazuje se účast nebo snaha o účast v 
manipulaci s trhem na velkoobchodních 
trzích s energií, například prostřednictvím 
dohod o cenách.

Or. nl

Pozměňovací návrh 46
Claude Turmes
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. V zájmu úplné transparentnosti a 
nejvyšší možné integrace a likvidity trhů 
bude zpráva obsahovat informace 
zahrnující všechny příslušné trhy a 
činnosti, včetně poskytování 
vyrovnávacích služeb a zpětných převodů, 
bez ohledu na to, zda jsou prováděny 
v návaznosti na smlouvy, požadavky 
předpisů či kodexy distribuční soustavy.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Aby agentura mohla účinně plnit své 
úkoly, musí mít také přístup k informacím 
o reálném stavu soustav, potrubí a 
skladovacích zařízení, což jí umožní získat 
představu o struktuře trhu, odhalit 
překážky, určit kapacity a dohodnout 
algoritmy pro dostupnost soustavy, které 
by na trhu zajistily zcela transparentní 
podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud jde o rozvoj systému supersítě 
pro elektřinu a plyn, bude nutný dohled 
evropského inspektora.   

Or. nl

Pozměňovací návrh 49
Toine Manders

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Vzhledem k tomu, že se pro koncového 
zákazníka ceny elektřiny a plynu 
významně mění kvůli změnám cen 
surovin, musí se usilovat o dosažení stavu, 
ve kterém by bylo možné upravit spotřební 
daň z cen těchto surovin tak, aby prodejní 
cena pro koncového zákazníka zůstala 
stejná.  

Or. nl

Pozměňovací návrh 50
Sandra Kalniete

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura bude jednou měsíčně 
vydávat zvlášť pro každý stát zprávu o 
vývoji cen na velkoobchodních trzích s 
energií a plynem v Evropské unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura nejméně jednou ročně předloží 
Komisi zprávu o svých činnostech podle 
tohoto nařízení. V těchto zprávách budou 
sděleny nedostatky Komise v tržních 
pravidlech, normách a postupech, které by 
mohly usnadnit obchodování zasvěcených 
osob a manipulaci s trhem nebo oslabit 
vnitřní trh. Zprávy mohou být spojeny se 
zprávou uvedenou v čl. 11 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 713/2009.

3. Agentura nejméně jednou ročně předloží 
Evropskému parlamentu a Komisi zprávu 
o svých činnostech podle tohoto nařízení a 
tuto zprávu zveřejní. V těchto zprávách 
budou sděleny nedostatky Komise v 
tržních pravidlech, normách a postupech, 
které by mohly usnadnit obchodování 
zasvěcených osob a manipulaci s trhem 
nebo oslabit vnitřní trh. Zprávy mohou být 
spojeny se zprávou uvedenou v čl. 11 odst. 
2 nařízení (ES) č. 713/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může vydávat doporučení, pokud 
jde o záznamy transakcí, včetně příkazů k 
obchodování, které považuje za nutná pro 
efektivní a účinné monitorování 
velkoobchodních trhů s energií. Před 
vydáním těchto doporučení agentura 
uskuteční konzultaci se zainteresovanými 
stranami v souladu s ustanoveními článku 
10 nařízení (ES) č. 713/2009. Agentura 
uskuteční konzultaci zejména s ESMA, 
vnitrostátními regulačními orgány a 
příslušnými finančními orgány v členských 

Agentura může vydávat doporučení, pokud 
jde o záznamy transakcí, včetně příkazů 
k obchodování a transakcí dvoustranného 
obchodování, které považuje za nutné pro 
efektivní a účinné monitorování 
velkoobchodních trhů s energií. Před 
vydáním těchto doporučení agentura 
uskuteční konzultaci se zainteresovanými 
stranami v souladu s ustanoveními článku
10 nařízení (ES) č. 713/2009. Agentura 
uskuteční konzultaci zejména s ESMA, 
vnitrostátními regulačními orgány a 



AM\861428CS.doc 19/23 PE460.944v01-00

CS

státech. příslušnými finančními orgány v členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechna doporučení by měla být dána 
k dispozici Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropské komisi a měla by být veřejně 
přístupná.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura může rozhodnout, že zveřejní 
části informací, které má, ovšem za 
podmínky, že se nezveřejní informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu a které se týkají jednotlivých 
účastníků trhu nebo jednotlivých transakcí.

2. Agentura v zájmu zvyšování 
transparentnosti a důvěryhodnosti trhu 
zveřejní v přístupném formátu části 
informací, které má a které se opírají o 
základní údaje o trhu, včetně informací o 
dvoustranných smlouvách, ovšem za 
podmínky, že se nezveřejní informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu a které se týkají jednotlivých 
účastníků trhu nebo jednotlivých transakcí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura může rozhodnout, že zveřejní
části informací, které má, ovšem za 
podmínky, že se nezveřejní informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu a které se týkají jednotlivých 
účastníků trhu nebo jednotlivých transakcí.

2. Agentura by měla mít v určitých 
případech možnost zveřejnit informace, 
které má, ovšem za podmínky, že se 
nezveřejní informace, které mají z 
obchodního hlediska citlivou povahu a 
které se týkají jednotlivých účastníků trhu 
nebo jednotlivých transakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Kyriakos Triantafyllides

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ve spolupráci s jinými orgány nebo 
tržními podniky;

(b) ve spolupráci s jinými orgány;

Or. el

Pozměňovací návrh 57
Kyriakos Triantafyllides

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) požadovat existující záznamy o 
telefonních hovorech a datovém provozu;

(d) požadovat existující záznamy o 
telefonních hovorech a datovém provozu 
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v souladu s právními předpisy na ochranu 
osobních údajů;

Or. el

Pozměňovací návrh 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Návrh směrnice
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, 
odrazující a v zásadě harmonizované ve 
všech členských státech. Členské státy
oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději 
do ... a neprodleně jí sdělí i všechny 
následné změny, kterými budou tato 
ustanovení dotčena.

Or. it

Odůvodnění

V zájmu zvýšení důvěryhodnosti na trhu ze strany účastníků je nezbytné, aby tito účastníci 
mohli působit na trhu, který trestá zneužívání trhu prostřednictvím účinných, odrazujících a 
přiměřených sankcí, a doporučuje Komisi, aby dohlížela na provádění nařízení členskými 
státy, které budou muset zajistit vzájemnou koordinaci, aby předešly regulatorní arbitráži.

Pozměňovací návrh 59
Claude Turmes

Návrh nařízení
Článek 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanovují pravidla pro Členské státy stanovují pravidla pro 
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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.

ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění uvedených pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující a musí odrážet rozsah škod 
způsobených spotřebitelům. Minimální 
standardy pro sankce, jež mají být pro 
celou Evropskou unii schváleny do roku 
2012, je třeba stanovit tak, aby jejich výše 
odpovídala dvojnásobku celkovému 
objemu potenciálních přímých a 
nepřímých finančních zisků, které by 
vznikly činnostmi, jimž se toto nařízení 
snaží zabránit. Členské státy oznámí tato 
ustanovení Komisi nejpozději do  ... a 
neprodleně jí sdělí i všechny následné 
změny, kterými budou tato ustanovení 
dotčena.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zjištění zneužití funkce osobami 
jmenovanými v čl. 3 odst. 2 by mělo být 
možné je trestně stíhat.

Or. nl

Pozměňovací návrh 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí vyjmenovaných v 
daném rozhodnutí. Nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v 
něm upřesněn. Neovlivní platnost již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.

3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí vyjmenovaných v 
daném rozhodnutí. Nabývá účinku ke dni 
následujícímu po zveřejnění tohoto 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Neovlivní platnost již platných 
aktů v přenesené pravomoci. Bude 
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na zajištění právní jistoty je třeba stanovit přesný časový rámec. Znění odpovídá 
navrhované standardní formulaci použité v příloze společné dohody o praktických opatřeních 
pro používání aktů v přenesené pravomoci.


