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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií, který předložila Komise, je nástroj 
konkrétně uzpůsobený na to, aby pomáhal zabránit zneužívání trhu v energetickém sektoru.   
Navrhuje uplatnění evropského přístupu k zákazu obchodování na základě důvěrných 
informací a zákazu manipulace s trhem na velkoobchodních trzích s energií, a to u všech 
produktů elektřiny a plynu, jež nespadají do působnosti směrnice o zneužívání trhu.

Evropský přístup k této otázce má opodstatnění s ohledem na klesající význam státních 
hranic, pokud jde o to, kde se uskutečňuje obchodování a kde dochází k výrobě a spotřebě. 
Zneužívání trhu v jednom členském státě se navíc neomezuje na tento jediný členský stát, ale 
může případně ovlivnit velkoobchodní ceny elektřiny a plynu bez ohledu na státní hranice 
a uměle zvýšit ceny pro spotřebitele. Konkurenceschopné a integrované evropské trhy 
s energií v důsledku rozhodují o tom, jaké energetické náklady budou mít domácnosti 
a podniky v Evropě. Pokud se zneužívání trhu nebude účinně řešit, povede to ke zvýšení cen 
energie ve všech členských státech. 

Pokud jde o rozsah působnosti nařízení, je třeba si uvědomit, že velkoobchodní trhy s energií 
by měly zahrnovat nejen organizované burzy, ale také neregulované trhy, neboť se jedná 
o transakce, které mohou ovlivnit obchodování na energetických burzách. Navrhovatel se 
domnívá, že nařízení by mělo zajistit, aby příslušné orgány měly přístup ke všem relevantním 
informacím z celé Unie, včetně dvoustranných smluv, a mohly tak v úplnosti porozumět 
vývoji na trzích. 

Nařízení uděluje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde 
o povinnost oznamování, stanovující termín, formu a obsah informací, které musejí 
předkládat účastníci trhu. Komise bude mít rovněž pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci upřesňující definice důvěrných informací a manipulace s trhem, jež jsou 
dynamické a podléhají změnám. Navrhovatel se domnívá, že období pro podání námitek 
k těmto aktům v přenesené pravomoci, stanovené v nařízení, by mělo být v souladu se 
společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci. 
Nařízení by mělo obsahovat možnost prodloužení období pro podání námitek o dva měsíce. 
Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, jejichž účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, by Komise měla zajistit včasné předání příslušných 
dokumentů a vést potřebné konzultace. 

Závěrem navrhovatel konstatuje, že je důležité zajistit, aby spotřebitelé získali důvěru 
v integritu trhů s elektřinou a plynem a aby ceny stanovené na velkoobchodních trzích 
s energií odrážely náležitou interakci mezi nabídkou a poptávkou. Jsou to právě spotřebitelé, 
kteří mají z transparentnosti a integrity velkoobchodních trhů s energií konečný prospěch 
a kteří jsou také hlavními oběťmi zneužívání trhu. Vysoké ceny energií postihují spotřebitele 
přímo i nepřímo – nejenže zaplatí vysokou cenu za energie, ale dojde také k nepřirozenému 
zdražení dalšího zboží a služeb. Z těchto důvodů a s cílem vytvořit dostatečně odrazující efekt 
se navrhovatel domnívá, že nařízení by mělo zajistit, aby sankce nejen odrážely výši 
dosaženého zisku a závažnost porušení, ale i škodu způsobenou spotřebitelům.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je zajistit regulérní ceny za energie. Navíc pokud jde o energetické 
záležitosti, měla by být jasně zdůrazněna významná úloha našich partnerů v Evropském 
hospodářském prostoru.

Pozměňovací návrh 2

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 
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. Proto problém zajištění 
integrity trhů nemůže být záležitostí pouze 
jednotlivých členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

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 regulované 
i neregulované trhy a mimoburzovní 
transakce (OTC).

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 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. Při přípravě a vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby Evropskému parlamentu 
a Radě byly souběžně, včas 
a odpovídajícím způsobem předány 
příslušné dokumenty, vést náležité 
a transparentní konzultace, včetně 
konzultací s odborníky, a to s dostatečným
předstihem, jak se uvádí ve společné 
dohodě o praktických opatřeních pro 
používání aktů v přenesené pravomoci.

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení odkazu na společnou dohodu o praktických opatřeních pro používání aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 5

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 spadat pod další povinnosti
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. Při 
přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby Evropskému parlamentu 
a Radě byly souběžně, včas 
a odpovídajícím způsobem předány 
příslušné dokumenty, vést náležité 
a transparentní konzultace, včetně 
konzultací s odborníky, a to s dostatečným 
předstihem, jak se uvádí ve společné 
dohodě o praktických opatřeních pro 
používání aktů v přenesené pravomoci.
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Or. en

Odůvodnění

Uvedení odkazu na společnou dohodu o praktických opatřeních pro používání aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 6

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,
potenciální zisky z obchodování na základě 
důvěrných informací a manipulace s trhem
a škodu způsobenou spotřebitelům. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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

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 

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 pravděpodobně podstatně 
ovlivnily ceny těchto velkoobchodních 
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energetických produktů. energetických produktů.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění souladu s definicemi použitými ve směrnici o zneužívání trhu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „Velkoobchodním trhem s energií“ se 
rozumí jakýkoli trh v Unii, na kterém se 
obchoduje s velkoobchodními 
energetickými produkty.

5. „Velkoobchodním trhem s energií“ se 
rozumí jakýkoli trh v Unii, a to trh 
regulovaný i neregulovaný 
i mimoburzovní transakce, na kterém se 
obchoduje s velkoobchodními 
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energetickými produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. „účastníkem trhu“ se rozumí jakákoli 
osoba, která uzavírá obchody, včetně 
vydávání příkazů k obchodování, na 
jednom či více velkoobchodních trzích 
s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 6 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. „osobou“ rozumí jakákoli fyzická 
nebo právnická osoba;

Or. en

Odůvodnění

Srov. směrnici o zneužívání trhu 2003/6.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 
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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. Pokud jde o odst. 1 písm. b), 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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 s cílem zajistit jednotné 
uplatňování tohoto nařízení v Unii 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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 

3. Agentura nejméně jednou ročně předloží 
Komisi a Evropskému parlamentu zprávu 
o svých činnostech podle tohoto nařízení. 
V těchto zprávách budou Komisi sděleny 
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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.

nedostatky 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 15

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 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 příslušnými finančními orgány 
v členských státech.

Agentura může vydávat doporučení, pokud 
jde o záznamy o veškerém přímém 
dvoustranném obchodování a o záznamy 
transakcí, včetně příkazů k 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 příslušnými 
finančními orgány v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentuře budou poskytnuty záznamy 
o obchodech s energií na velkoobchodních 
trzích, včetně příkazů k obchodování. 

1. Agentuře budou poskytnuty záznamy 
o obchodech s energií na velkoobchodních 
trzích, včetně příkazů k obchodování. 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Akty v přenesené pravomoci uvedené 
v odstavci 1 zajistí, aby se na osoby 
uvedené v odst. 3 písm. a), b) a c), které 
oznámily transakce v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES nebo nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) ---/---- o OTC 
derivátech, ústředních protistranách 
a registrech obchodních údajů [nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů –
2010/0250 (COD)], nevztahovaly další 
povinnosti oznamování nad rámec těch, jež 
jsou stanoveny v uvedených právních 
předpisech.

2. Akty v přenesené pravomoci uvedené 
v odstavci 1 zajistí, aby se na osoby 
uvedené v odst. 3 písm. a), b) a c), které 
oznámily transakce v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES nebo nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) ---/---- o OTC 
derivátech, ústředních protistranách 
a registrech obchodních údajů [nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů –
2010/0250 (COD)], nevztahovaly další 
povinnosti oznamování nad rámec těch, jež 
jsou stanoveny v uvedených právních 
předpisech, za předpokladu, že jsou 
splněny povinnosti oznamování podle 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura vytvoří mechanismy pro 1. Agentura vytvoří mechanismy pro 
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sdílení informací, které obdrží v souladu 
s čl. 6 odst. 1 a článkem 7, s vnitrostátními 
regulačními orgány, příslušnými 
finančními orgány členských států, orgány 
pro hospodářskou soutěž členských států 
a jinými příslušnými orgány. Agentura 
poskytne přístup k mechanismům 
uvedeným v odstavci 1 pouze orgánům, 
které vytvořily systémy umožňující 
agentuře plnit požadavky čl. 9 odst. 1.

sdílení informací, které obdrží v souladu 
s čl. 6 odst. 1 a článkem 7, s vnitrostátními 
regulačními orgány, příslušnými 
finančními orgány členských států, orgány 
pro hospodářskou soutěž členských států, 
ESMA a jinými příslušnými orgány. 
Agentura poskytne přístup k mechanismům 
uvedeným v odstavci 1 pouze orgánům, 
které vytvořily systémy umožňující 
agentuře plnit požadavky čl. 9 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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 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 20

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 

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. Při určování sankcí bude 
přihlíženo ke škodě způsobené 
spotřebitelům. Členské státy oznámí tato 
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změny, kterými budou tato ustanovení 
dotčena.

ustanovení Komisi nejpozději do ... 
a neprodleně jí sdělí i všechny následné 
změny, kterými budou tato ustanovení 
dotčena.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci Komise zajistí, aby 
Evropskému parlamentu a Radě byly 
souběžně, včas a odpovídajícím způsobem 
předány příslušné dokumenty. Komise 
rovněž povede náležité a transparentní 
konzultace, včetně konzultací s odborníky, 
a to s dostatečným předstihem, jak se 
uvádí ve společné dohodě o praktických 
opatřeních pro používání aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení odkazu na společnou dohodu o praktických opatřeních pro používání aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 

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

oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že Evropský parlament či 
Rada vysloví námitky, informuje Komise 
při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci Evropský 
parlament a Radu o tom, jak byly tyto 
námitky zohledněny. 

Or. en


