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Pozměňovací návrh 52
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Název 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o integritě a 
transparentnosti trhu s energií (Text 
s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o integritě a 
transparentnosti velkoobchodního trhu 
s energií (Text s významem pro EHP)

Or. ro

Odůvodnění

V zájmu jednotnosti s nařízením.

Pozměňovací návrh 53
Herbert Reul

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 spotřebitelé a 
ostatní účastníci trhu mohli mít důvěru 
v integritu velkoobchodních trhů 
s elektřinou a plynem a aby ceny stanovené 
na těchto trzích odrážely náležitou a na 
hospodářské soutěži založenou interakci 
mezi nabídkou a poptávkou.

Or. de

Odůvodnění

Důvěru ve fungování velkoobchodních trhů musí mít i obchodníci a výrobci. Přeformulované 
znění rovněž zajišťuje soulad s článkem 1.

Pozměňovací návrh 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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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 integritu trhů 
s elektřinou a plynem a aby ceny stanovené 
na velkoobchodních trzích s elektřinou a 
plynem odrážely náležitou interakci mezi 
nabídkou a poptávkou, což bude znamenat, 
že spotřebitelé mohou mít v tyto trhy 
důvěru.

Or. en

Odůvodnění

Důvěra spotřebitelů není hlavním účelem tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 55
Hannes Swoboda

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 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 a aby nebylo možné získávat 
neoprávněné zisky ze zneužívání trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
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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 spotřebitelé a 
ostatní účastníci trhu mohli mít důvěru 
v integritu velkoobchodních trhů 
s elektřinou a plynem a aby ceny stanovené 
na takových velkoobchodních trzích 
s energií odrážely náležitou interakci mezi 
nabídkou a poptávkou.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 spotřebitelé 
mohli mít důvěru v integritu 
velkoobchodních trhů s elektřinou a 
plynem a aby ceny stanovené na 
velkoobchodních trzích s energií odrážely 
náležitou interakci mezi nabídkou a 
poptávkou.

Or. ro

Odůvodnění

Za účelem jednotnosti.

Pozměňovací návrh 58
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Je důležité zajistit, aby spotřebitelé 
mohli mít důvěru v integritu trhů 

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

s elektřinou a plynem a aby ceny stanovené 
na velkoobchodních trzích s energií 
odrážely náležitou a konkurenční interakci 
mezi nabídkou a poptávkou.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Transparentnost trhů s energií je 
podmínkou pro další integraci a 
liberalizaci trhu s energií na úrovni EU, a 
proto by toto nařízení mělo přinést 
spotřebitelům významné výhody.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský výbor regulátorů trhů s cennými 
papíry a Skupina evropských regulačních 
orgánů pro elektroenergetiku a 
plynárenství v poskytnuté radě potvrdily, 
že v rámci působnosti stávajících právních 
předpisů nelze náležitě řešit otázky 
integrity trhu na trzích s elektřinou a 
plynem a doporučily posoudit příslušný 
legislativní rámec v odvětví energetiky 
zamezující zneužívání trhu.

(2) Evropský výbor regulátorů trhů 
s cennými papíry a Skupina evropských 
regulačních orgánů pro elektroenergetiku a 
plynárenství v poskytnuté radě potvrdily, 
že v rámci působnosti stávajících právních 
předpisů nelze náležitě řešit otázky 
integrity trhu na trzích s elektřinou a 
plynem a doporučily posoudit příslušný 
legislativní rámec přizpůsobený potřebám 
odvětví energetiky, který bude zamezovat 
zneužívání trhu a zohledňovat specifické 
podmínky odvětví, které neupravují jiné 
směrnice a nařízení.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit rozdíly v povaze, např. směrnice o zneužívání trhu, která je svou povahou 
obecná, a nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií, které je přizpůsobeno odvětví 
energetiky.

Pozměňovací návrh 61
Silvia-Adriana Ţicău

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) Velkoobchodní 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. 

Or. ro

Odůvodnění

Za účelem jednotnosti.

Pozměňovací návrh 62
Bendt Bendtsen

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 často 
ovlivňuje velkoobchodní ceny elektřiny a 
plynu přes státní hranice. Proto problém 
zajištění integrity trhů nemůže být 
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jednotlivých členských států. záležitostí pouze jednotlivých členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 často 
ovlivňuje velkoobchodní ceny elektřiny a 
plynu přes státní hranice. Proto problém 
zajištění integrity trhů nemůže být 
záležitostí pouze jednotlivých členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Teresa Riera Madurell

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. To mimo jiné zahrnuje 
regulované trhy, mnohostranné systémy 
obchodování a přímé nebo 
zprostředkované mimoburzovní (OTC) 
transakce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Claude Turmes

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. To mimo jiné zahrnuje 
regulované trhy, mnohostranné systémy 
obchodování, mimoburzovní (OTC) 
transakce a dvoustranné smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení musí upravovat i dvoustranné smlouvy, aby byly zahrnuty všechny subjekty trhu 
a všechny transakce.

Pozměňovací návrh 66
Herbert Reul

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. Dlouhodobé smlouvy nebo 
smlouvy s konečnými uživateli nespadají 
do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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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, 
které jsou životně důležité pro trhy 
s energií a finanční trhy, se vzájemně 
propojenou tvorbou cen v obou sektorech.

Or. pl

Odůvodnění

Cílem je plně zohlednit všechny nástroje trhu, které ovlivňují způsob, jakým se tvoří reálné 
ceny. Investice na trhu s deriváty otevřely cestu spekulacím, což vedlo k finanční krizi.

Pozměňovací návrh 68
András Gyürk

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 plynem a 
elektřinou zahrnují jak komoditní trhy, tak 
i trhy s deriváty, se vzájemně propojenou 
tvorbou cen v obou sektorech.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) S cílem zvýšit transparentnost na 
velkoobchodním trhu s energií zavede 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (dále jen agentura) 
registr účastníků trhu a vyšetří 
proveditelnost a načasování migrace OTC 
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derivátů na burzy se zúčtováním.

Or. en

Odůvodnění

Mimoburzovní obchodování ve většině členských států představuje většinu transakcí na 
velkoobchodním trhu s energií. Pokud by se tyto transakce uskutečňovaly v rámci burzy, 
významně by se zvýšila transparentnost na trhu. Kromě toho by ohlašovací povinnosti přešly 
na zúčtovací burzovní orgány. 

Pozměňovací návrh 70
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) S cílem vytvořit rovné podmínky mezi 
jednotlivými místy trhu a smluvními 
formami je třeba pro burzy předpokládat 
minimální požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zabránit migraci transakcí na méně regulované burzy stanovením minimálních 
požadavků platných pro burzy.

Pozměňovací návrh 71
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Uznávajíc vzájemné působení mezi 
trhy s elektřinou a plynem a trhy s ropou, 
uhlím a CO2, měla by agentura tyto trhy 
monitorovat, aby zajistila komplexní 
pochopení vývoje na trzích.
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Or. en

Odůvodnění

Přestože mají trhy s ropou, uhlím a povolenkami na emise CO2 odlišné znaky než trhy 
s elektřinou a plynem, tyto trhy se navzájem ovlivňují a účinnou prevenci zneužívání trhu a 
manipulace lze zajistit pouze v případě, že budou všechny příslušné trhy monitorovány.

Pozměňovací návrh 72
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Komise v současné době provádí 
konzultaci se zúčastněnými subjekty na 
téma „Zajištění integrity evropského trhu 
s uhlíkem“1. Následně neprodleně 
vypracuje návrh konkrétního právního 
předpisu, který do konce roku 2012 
stanoví příslušná porušování předpisů na 
trhu s povolenkami na emise CO2 a 
současně zajistí soulad s tímto nařízením.
1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Odůvodnění

Legislativní nástroj pro zajištění integrity evropského trhu s uhlíkem by měl být součástí 
balíčku pro transparentnost a integritu, který zahrnuje nařízení o integritě a transparentnosti 
trhu s energií, směrnici o zneužívání trhu, nařízení o infrastruktuře evropských trhů a 
směrnici o trzích finančních nástrojů. Komise by tedy měla neprodleně vypracovat svůj návrh, 
aby zacelila mezeru u trhů s uhlíkem.

Pozměňovací návrh 73
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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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) V zájmu ochrany konečných 
spotřebitelů a zaručení dostupných cen 
energie pro evropské občany je nezbytné 
zakázat chování, které narušuje integritu 
trhu s energií. 

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité chránit konečné spotřebitele a zaručit evropským občanům dostupné ceny energie. 

Pozměňovací návrh 74
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vzhledem k tomu, že cílem 
manipulace s trhem je získat dominantní 
obchodní postavení, pokud jde o nabídku 
velkoobchodního energetického produktu 
nebo poptávku po něm, což může vést 
k přímému nebo nepřímému stanovení 
nákupních nebo prodejních cen nebo 
vytvoření nespravedlivých obchodních 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Vnitrostátní orgány mohou ovlivnit 
chování společností poskytujících veřejné 
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služby, mimo jiné i udělováním zvláštních 
nebo výhradních práv nebo účastí na 
jejich kapitálu a zastoupením v orgánech 
správy, řízení či dozoru těchto subjektů, a 
proto mohou mít důležitou úlohu při 
uplatňování tohoto nařízení i z hlediska 
transparentnosti a zákazu diskriminace 
při veřejných zakázkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Liberalizace trhů s energií nevede 
automaticky ke zvýšené hospodářské 
soutěži, protože zavedené hospodářské 
subjekty si často udržují velmi podstatné 
podíly na trhu a v některých členských 
státech může přítomnost státem 
vlastněných podniků také narušit 
fungování trhu. Proto by toto nařízení 
mělo zaručit rovné zacházení se všemi 
účastníky trhu s cílem minimalizovat 
nezdravé obchodní praktiky a zajistit 
rovné podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Obchodování s deriváty a obchodování 
s komoditami se na velkoobchodních trzích 

(7) Obchodování s deriváty a obchodování 
s komoditami se na velkoobchodních trzích 
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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.

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. Toto nařízení by se mělo 
použít pro všechny uzavřené transakce, ať 
uzavřené přímo nebo zprostředkovaně, 
transakce na regulovaných trzích, 
v mnohostranných systémech 
obchodování, OTC transakce nebo 
dvoustranné smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení tohoto nařízení by měla platit pro všechny formy a systémy obchodování, aby byl 
plně pokryt trh a byly tak splněny cíle transparentnosti a integrity tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 78
Hannes Swoboda

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 pozůstává z obchodování 
zasvěcených osob a manipulace s trhem, 
byly mezi trhy s deriváty a komoditními 
trhy slučitelné. Proto by toto nařízení mělo 
v zásadě platit pro všechny uzavřené 
transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
András Gyürk
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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 pozůstává z obchodování 
zasvěcených osob a manipulace s trhem, 
byly mezi trhy s deriváty a komoditními 
trhy slučitelné, ale aby současně 
zohledňovaly zvláštní charakteristiky 
velkoobchodních trhů s energií.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Využívání nebo snaha o využívání 
informací pro obchod buď na vlastní účet, 
nebo na účet třetí strany, by mělo být 
jednoznačně zakázáno. Využívání 
důvěrných informací může také spočívat 
v obchodování s velkoobchodními 
energetickými produkty uskutečňovaném 
osobami, které vědí nebo by měly vědět, že 
informace, které mají, jsou důvěrné.

(9) Využívání nebo snaha o využívání 
informací pro obchod buď na vlastní účet, 
nebo na účet třetí strany, by mělo být 
jednoznačně zakázáno. Využívání 
důvěrných informací může také spočívat 
v obchodování s velkoobchodními 
energetickými produkty uskutečňovaném 
osobami, které vědí nebo by měly vědět, že 
informace, které mají, jsou důvěrné.
Informace, které se musí zveřejnit 
v souladu s nařízením (ES) č. 714/2009 
nebo nařízením (ES) č. 715/2009, včetně 
pokynů a kodexů sítí přijatých podle 
uvedených nařízení, mohou sloužit jako 
základ rozhodnutí účastníků trhu vstoupit 
do transakcí s velkoobchodními 
energetickými produkty, a proto by mohly 
do svého zveřejnění představovat důvěrné 
informace.
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Or. en

Pozměňovací návrh 81
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Využívání nebo snaha o využívání 
informací pro obchod buď na vlastní účet, 
nebo na účet třetí strany, by mělo být 
jednoznačně zakázáno. Využívání 
důvěrných informací může také spočívat 
v obchodování s velkoobchodními 
energetickými produkty uskutečňovaném 
osobami, které vědí nebo by měly vědět, že 
informace, které mají, jsou důvěrné.

(9) Využívání nebo snaha o využívání 
informací pro obchod buď na vlastní účet, 
nebo na účet třetí strany, by mělo být 
jednoznačně zakázáno. Využívání 
důvěrných informací může také spočívat 
v obchodování s velkoobchodními 
energetickými produkty uskutečňovaném 
osobami, které vědí nebo by měly vědět, že 
informace, které mají, jsou důvěrné.
Informace, které se musí zveřejnit 
v souladu s nařízením (ES) č. 714/2009 
nebo nařízením (ES) č. 715/2009, včetně 
pokynů a kodexů sítí přijatých podle 
uvedených nařízení, mohou být 
informace, jež pravděpodobně významně 
ovlivní ceny velkoobchodních 
energetických produktů, a proto by mohly 
do svého zveřejnění představovat důvěrné 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Využívání nebo snaha o využívání 
informací pro obchod buď na vlastní účet, 
nebo na účet třetí strany, by mělo být 
jednoznačně zakázáno. Využívání 
důvěrných informací může také spočívat 

(9) Využívání informací pro obchod buď 
na vlastní účet, nebo na účet třetí strany, by 
mělo být jednoznačně zakázáno. Využívání 
důvěrných informací může také spočívat 
v obchodování s velkoobchodními 
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v obchodování s velkoobchodními 
energetickými produkty uskutečňovaném 
osobami, které vědí nebo by měly vědět, že 
informace, které mají, jsou důvěrné.

energetickými produkty uskutečňovaném 
osobami, které vědí nebo by měly vědět, že 
informace, které mají, jsou důvěrné. Pouze 
informace, které se musí zveřejnit 
v souladu s nařízením (ES) č. 714/2009 
nebo nařízením (ES) č. 715/2009, včetně 
pokynů a kodexů sítí přijatých podle 
uvedených nařízení, by mohly do svého 
zveřejnění představovat důvěrné 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Využívání nebo snaha o využívání 
informací pro obchod buď na vlastní účet, 
nebo na účet třetí strany, by mělo být 
jednoznačně zakázáno. Využívání 
důvěrných informací může také spočívat 
v obchodování s velkoobchodními
energetickými produkty uskutečňovaném 
osobami, které vědí nebo by měly vědět, že 
informace, které mají, jsou důvěrné.

(9) Využívání nebo snaha o využívání 
informací pro obchod buď na vlastní účet, 
nebo na účet třetí strany, by mělo být 
jednoznačně zakázáno. Využívání 
důvěrných informací může také spočívat 
v obchodování s velkoobchodní elektřinou 
nebo plynem uskutečňovaném osobami, 
které vědí nebo by měly vědět, že 
informace, které mají, jsou důvěrné.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Manipulace na velkoobchodních 
trzích s energií zahrnuje uměle vytvořené 
ceny na úrovni neodůvodněné skutečnou 

(10) Manipulace na velkoobchodních 
trzích s energií zahrnuje uměle vytvořené 
ceny na úrovni neodůvodněné skutečnou 
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dostupností a náklady na výrobu a 
skladování nebo dopravní kapacitu a 
poptávkou.

dostupností a náklady na výrobu a 
skladování nebo dopravní kapacitu a 
efektivní poptávkou, jinými slovy 
v případech, kdy příjemci mají technickou 
či technologickou kapacitu pro příjem 
energie a finanční kapacitu pro její 
zaplacení.

Or. pl

Odůvodnění

Aby se předešlo spekulacím, nelze nákupy akceptovat v případě, že příjemce není schopen 
dodávku přijmout či zaplatit.

Pozměňovací návrh 85
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Manipulace na velkoobchodních 
trzích s energií zahrnuje uměle vytvořené 
ceny na úrovni neodůvodněné skutečnou 
dostupností a náklady na výrobu a 
skladování nebo dopravní kapacitu a 
poptávkou.

(10) Manipulace na velkoobchodních 
trzích s energií zahrnuje uměle vytvořené 
ceny na úrovni neodůvodněné skutečnou 
rovnováhou nabídky a poptávky a jinými 
základními proměnnými.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je potřebné upřesnit definici 
důvěrných informací a manipulace s trhem, 
aby se doložily specifika velkoobchodních 
trhů s energií, která jsou dynamická a 
podléhají změnám. Komise by měla mít 

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

pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o taková podrobná 
pravidla. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to mimo jiné i 
na odborné úrovni. Odborná doporučení 
by měli poskytnout mimo jiné odborní 
pracovníci Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů 
(agentura), Evropského výboru 
regulátorů trhů s cennými papíry (CESR), 
Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropské sítě provozovatelů soustav pro 
přepravu zemního plynu (ENTSO-E, 
ENTSO-G) a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy (ESMA), vnitrostátní 
regulační orgány, vnitrostátní orgány pro 
ochranu hospodářské soutěže, příslušné 
finanční orgány členských států, 
zúčastněné strany, jako jsou organizované 
trhy, a účastníci trhu. Při přípravě a 
navrhování aktů v přenesené pravomoci 
by měla Komise zajistit neprodlené, 
včasné a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě, stejně jako úzké zapojení 
Evropského parlamentu a Rady do 
přípravné fáze a oba orgány pravidelně 
zvát k účasti na schůzkách odborníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je potřebné upřesnit definici 
důvěrných informací a manipulace s trhem, 
aby se doložily specifika velkoobchodních 
trhů s energií, která jsou dynamická a 

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

příslušnými právními předpisy v oblasti 
finančních služeb a energetiky, které jsou 
všechny 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. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a 
to mimo jiné i na odborné úrovni. 
Odborná doporučení by měli poskytnout 
mimo jiné odborní pracovníci Agentury 
pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů, Evropského výboru regulátorů 
trhů s cennými papíry (CESR), Evropské 
sítě provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, Evropské sítě 
provozovatelů soustav pro přepravu 
zemního plynu a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy (ESMA), vnitrostátní 
regulační orgány, příslušné finanční 
orgány členských států a účastníci trhu. 
Při přípravě a navrhování aktů 
v přenesené pravomoci by měla Komise 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je potřebné upřesnit definici 
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 

(11) Je potřebné upřesnit definici 
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 
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pravidla. pravidla. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to mimo jiné i 
na odborné úrovni. Odborná doporučení 
by měli poskytnout mimo jiné odborní 
pracovníci Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, 
Evropského výboru regulátorů trhů 
s cennými papíry (CESR), Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických
přenosových soustav, Evropské sítě 
provozovatelů soustav pro přepravu 
zemního plynu a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy (ESMA), vnitrostátní 
regulační orgány, vnitrostátní orgány pro 
ochranu hospodářské soutěže, příslušné 
finanční orgány členských států, 
zúčastněné subjekty, jako jsou 
organizované trhy (např. energetické 
burzy) a účastníci trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je potřebné upřesnit definici 
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 definici 
důvěrných informací a manipulace s trhem, 
aby se doložily specifika velkoobchodních 
trhů s energií, která jsou dynamická a 
podléhají změnám. Na základě jasné 
definice stanovené v tomto nařízení by
Komise měla mít pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
taková podrobná pravidla. Kdykoli Komise 
hodlá přijmout akty v přenesené 
pravomoci, je obzvláště důležité, aby vedla 
během přípravné činnosti náležité 
konzultace, zahrnující agenturu, subjekty 
trhu s energií, vnitrostátní regulační 
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orgány a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA). Při přípravě a 
navrhování aktů v přenesené pravomoci 
by měla Komise zajistit neprodlené, 
včasné a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě, stejně jako úzké zapojení 
Evropského parlamentu a Rady do 
přípravné fáze, zejména přizváním obou 
orgánů k účasti na schůzkách odborníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je potřebné upřesnit definici 
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 definici 
důvěrných informací a manipulace s trhem, 
aby se doložily specifika velkoobchodních 
trhů s energií, která jsou dynamická a 
podléhají změnám, a zaručit soulad 
s ostatními právními předpisy EU v této 
oblasti. Komise by měla mít pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o taková podrobná pravidla. Agentura 
ACER a ostatní účastníci trhu by měli být 
do konzultací a příprav včas zapojeni a 
v rané fázi by měl být informován 
Evropský parlament a Rada.

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11



PE464.684v01-00 24/95 AM\865269CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je potřebné upřesnit definici 
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 definici 
důvěrných informací a manipulace s trhem, 
aby se doložily specifika velkoobchodních 
trhů s energií, která jsou dynamická a 
podléhají změnám. Aby se předešlo 
mezerám v právní úpravě, měl by být 
zajištěn soulad s ostatními příslušnými 
právními předpisy EU v oblasti finančních 
služeb, která je rovněž dynamická a 
podléhá změnám. Komise by měla mít 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o taková podrobná 
pravidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Na firmy obchodující s energií, na 
které se vztahuje toto nařízení a které 
nespadají do oblasti působnosti směrnice 
2004/39/ES, by se měly vztahovat 
celoevropské registrační požadavky. Toto 
nařízení by mělo stanovit režim 
povolování šitý na míru obchodníkům 
s energií s cílem kontrolovat schopnost 
účastníků trhu dodržovat toto nařízení 
REMIT a současně se vyhnout 
uplatňování obtížných požadavků na 
finanční obchodníky zahrnutých do 
směrnice 2004/39/ES. Pro zajištění na 
míru šitého režimu povolování pro 
obchodníky s energií by měla být na 
Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přenesena 
pravomoc přijímat akty ve věci požadavků 
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a oblasti rozsahu povolení, postupu pro 
udělování a zamítání povolení i podmínek 
jeho odnětí. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to mimo jiné i 
na odborné úrovni. Při přípravě a 
navrhování aktů v přenesené pravomoci 
by měla Komise zajistit neprodlené, 
včasné a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě, stejně jako úzké zapojení 
Evropského parlamentu a Rady do 
přípravné fáze, zejména přizváním obou 
orgánů k účasti na schůzkách odborníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Na firmy obchodující s energií, na 
které se vztahuje toto nařízení a které 
nespadají do oblasti působnosti směrnice 
2004/39/ES, by se měly vztahovat 
celoevropské registrační požadavky. Toto 
nařízení by mělo stanovit režim 
povolování šitý na míru obchodníkům 
s energií s cílem kontrolovat schopnost 
účastníků trhu dodržovat toto nařízení 
REMIT a současně se vyhnout 
uplatňování obtížných požadavků na 
finanční obchodníky zahrnutých do 
směrnice 2004/39/ES. Pro zajištění na 
míru šitého režimu povolování pro 
obchodníky s energií by měla být na 
Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přenesena 
pravomoc přijímat akty ve věci požadavků 
a oblasti rozsahu povolení, postupu pro 
udělování a zamítání povolení i podmínek 
jeho odnětí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 94
András Gyürk

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 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 na úrovni 
Unie 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 na vnitrostátní 
úrovni měly mít důležitou úlohu.
Shromažďováním údajů ze strany 
agentury není dotčeno právo 
vnitrostátních orgánů shromažďovat další 
údaje pro vnitrostátní účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(13) Účinné monitorování trhu na úrovni 
Unie je důležité, aby se zjistilo a odvrátilo 
zneužívání trhu na velkoobchodních trzích 
s energií. Agentura je nejlepším místem 
pro provádění takového monitorování, 
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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.

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 na vnitrostátní 
úrovni měly mít důležitou úlohu.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Claude Turmes

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 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 energetické regulační orgány, 
které chápou důležitost rozvoje na trzích 
s energií ve svých členských státech, by 
v zajištění účinného monitorování trhu 
měly mít důležitou úlohu.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé znění návrhu.)

Odůvodnění

Pro účely tohoto odvětvového právního předpisu o energii jsou vnitrostátní energetické 
regulační orgány sdružené v agentuře (ACER) odpovědným vnitrostátním orgánem pro 
spolupráci v oblasti monitorování, vyšetřování a ostatních souvisejících úkolů.
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Pozměňovací návrh 97
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Účinné monitorování trhu si vyžaduje 
pravidelný přístup k záznamům o 
transakcích. Z tohoto důvodu by se od 
účastníků trhu, kteří obchodují 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, mělo požadovat, aby agentuře 
poskytli tyto informace.

(14) Aby mohla provádět účinné 
monitorování trhu, měla by mít agentura 
úplný seznam velkoobchodníků s energií. 
V případech, kdy systém licencí již 
funguje, měly by vnitrostátní regulační 
orgány agentuře předat příslušné údaje 
včetně informací o tom, ve které jiné než 
domovské zemi jsou velkoobchodníci 
činní. Členské státy, v nichž takový systém 
neexistuje, by měly zavést povinný registr 
velkoobchodníků s energií. Podrobnosti 
registračního systému by měla určit 
Komise ve spolupráci s vnitrostátními 
regulačními orgány. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly předat příslušné 
údaje agentuře, jak je uvedeno výše. 
Agentura by měla informovat dotčený 
vnitrostátní regulační orgán, na jehož 
trhu je daný velkoobchodník s energií 
činný. Agentura by měla tento veřejný 
registr velkoobchodníků s energií 
spravovat a vést a měla by umožnit přístup 
vnitrostátním regulačním orgánům nebo 
jiným příslušným orgánům pro účely 
vyšetřování. Účinné monitorování trhu si 
vyžaduje pravidelný přístup k záznamům o 
transakcích i přístup k základním údajům 
týkajícím se kapacity a využití zařízení pro 
výrobu, skladování, spotřebu nebo přenos 
elektřiny a zemního plynu nebo 
souvisejících s kapacitou a využitím 
zařízení LNG. Z tohoto důvodu by 
účastníci trhu včetně provozovatelů 
přenosových soustav, dodavatel, 
obchodníků, výrobců a zprostředkovatelů, 
kteří obchodují s velkoobchodními 
energetickými produkty a mají licenci 
nebo jsou registrováni, měli být povinni 
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poskytnout tyto informace agentuře.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Účinné monitorování trhu si vyžaduje 
pravidelný přístup k záznamům o 
transakcích. Z tohoto důvodu by se od 
účastníků trhu, kteří obchodují 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, mělo požadovat, aby agentuře 
poskytli tyto informace.

(14) Účinné monitorování trhu si vyžaduje 
pravidelný přístup k záznamům o 
transakcích. Z tohoto důvodu by se od 
účastníků trhu, kteří obchodují 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, mělo požadovat, aby agentuře 
poskytli tyto informace. Je-li to nutné pro 
účinné monitorování, může agentura 
v blízkosti významných systémů 
obchodování zřídit styčné úřady.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Účinné monitorování trhu si vyžaduje 
pravidelný přístup k záznamům o 
transakcích. Z tohoto důvodu by se od 
účastníků trhu, kteří obchodují 
s velkoobchodními energetickými
produkty, mělo požadovat, aby agentuře 
poskytli tyto informace.

(14) Účinné monitorování trhu si vyžaduje 
pravidelný přístup k záznamům o 
transakcích. Z tohoto důvodu by se od 
účastníků trhu, kteří obchodují 
s velkoobchodní elektřinou a plynem, 
mělo požadovat, aby agentuře poskytli tyto 
informace pouze o standardizovaných 
produktech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Účinné monitorování trhu si vyžaduje 
pravidelný přístup k záznamům o 
transakcích. Z tohoto důvodu by se od 
účastníků trhu, kteří obchodují 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, mělo požadovat, aby agentuře 
poskytli tyto informace.

(14) Účinné monitorování trhu si vyžaduje 
pravidelný přístup k záznamům o 
transakcích. Z tohoto důvodu by se od 
účastníků trhu, kteří obchodují 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, mělo požadovat, aby agentuře 
poskytli tyto informace pouze o 
standardizovaných produktech.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Účinné monitorování trhu si vyžaduje 
pravidelný přístup k záznamům o 
transakcích. Z tohoto důvodu by se od 
účastníků trhu, kteří obchodují 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, mělo požadovat, aby agentuře 
poskytli tyto informace.

(14) Účinné monitorování trhu si vyžaduje 
okamžitý a pravidelný přístup k záznamům 
o transakcích. Z tohoto důvodu by se od 
účastníků trhu, kteří obchodují 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, mělo požadovat, aby agentuře 
poskytli tyto informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Účinné monitorování trhu si vyžaduje 
pravidelný přístup k záznamům o 
transakcích. Z tohoto důvodu by se od 
účastníků trhu, kteří obchodují 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, mělo požadovat, aby agentuře 
poskytli tyto informace.

(14) Účinné monitorování trhu si vyžaduje 
pravidelný přístup k záznamům o 
transakcích. Z tohoto důvodu by se od 
účastníků trhu, kteří obchodují 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, mělo požadovat, aby agentuře 
pravidelně poskytovali tyto informace.

Or. ro

Odůvodnění

Za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 103
András Gyürk

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 

(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 
nebo administrativní zátěž, a měly by být 
proto předem podrobeny analýze nákladů 
a přínosů. Povinnosti oznamování 
účastníků trhu týkající se kapacity a 
využití výroby, skladování, spotřeby, 
přepravy elektřiny a zemního plynu nebo 
týkající se kapacity a využití zařízení LNG 
by měly být minimalizovány 
shromažďováním požadovaných 
informací nebo jejich částí ze stávajících 
zdrojů, pokud možno s přihlédnutím 
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oznamování podle tohoto nařízení. k rámcům transparentnosti zřízeným 
podle nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení 
ES) č. 715/2009. Shromažďování údajů 
by mělo rovněž zohledňovat návrh 
obecných zásad transparentnosti 
základních elektroenergetických údajů, 
který vydala Skupina evropských 
regulačních orgánů pro elektroenergetiku 
a plynárenství. 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 duplicitní povinnosti 
oznamování. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to mimo jiné i 
na odborné úrovni. Při přípravě a 
navrhování aktů v přenesené pravomoci 
by měla Komise zajistit neprodlené, 
včasné a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě, stejně jako úzké zapojení 
Evropského parlamentu a Rady do 
přípravné fáze, zejména přizváním obou 
orgánů k účasti na schůzkách odborníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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 

(15) S cílem zajistit potřebnou flexibilitu 
v shromažďování informací o obchodech 
s velkoobchodními energetickými produkty 
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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.

by Komise měla mít pravomoc přijímat po 
náležité konzultaci s účastníky trhu, 
zainteresovanými stranami a orgány 
včetně agentury 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 nebo administrativní zátěž, a měly 
by být proto předem podrobeny analýze 
nákladů a přínosů. 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. Při 
přípravě a navrhování aktů v přenesené 
pravomoci by měla Komise zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě a dostatečně včas 
uskutečnit přiměřené a transparentní 
konzultace včetně konzultací na odborné 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
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 

(15) S cílem zajistit potřebnou flexibilitu 
v shromažďování informací o obchodech 
s velkoobchodními energetickými produkty 
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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.

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 zajišťovat, aby agentura 
získala všechny informace nutné 
k účinnému 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 spadat pod další povinnosti 
oznamování podle tohoto nařízení. Musí 
být proto zajištěno, aby tyto orgány a 
registry obchodních údajů daly 
neprodleně veškeré potřebné informace 
k dispozici agentuře.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je třeba udržovat administrativní zátěž pro účastníky trhu na nízké 
úrovni, musí agentura získat veškeré potřebné informace. V době digitální komunikace a 
pokročilých IKT nevyplývají účastníkům trhu žádné dodatečné náklady, pokud musí údaje 
oznamovat současně různým orgánům.

Pozměňovací návrh 106
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Agentura by měla zajistit provozní 
bezpečnost údajů, které přijímá, zamezit 

(17) Agentura by měla zajistit provozní 
bezpečnost údajů, které přijímá, zamezit 
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neoprávněnému přístupu k informacím, 
které agentura má, a stanovit postupy 
k zajištění, aby sbírané údaje nebyly 
zneužity osobami, které k nim nemají 
oprávněný přístup. Agentura by se měla 
rovněž ujistit, že orgány, které mají přístup 
k údajům drženým agenturou budou 
schopny zachovat stejně vysokou úroveň 
bezpečnosti.

neoprávněnému přístupu k informacím, 
které agentura má, a stanovit postupy 
k zajištění, aby sbírané údaje nebyly 
zneužity osobami, které k nim nemají 
oprávněný přístup. Agentura by se měla 
rovněž ujistit, že orgány, které mají přístup 
k údajům drženým agenturou budou 
schopny zachovat stejně vysokou úroveň 
bezpečnosti. Proto je nutné zajistit 
provozní bezpečnost systémů IT 
používaných pro zpracování a přenos 
údajů. Při vytváření systému IT, který 
zajišťuje co nejvyšší možnou důvěrnost 
údajů, je nezbytné, aby agentura úzce 
spolupracovala s Evropskou agenturou 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Agentura by měla zajistit provozní 
bezpečnost údajů, které přijímá, zamezit 
neoprávněnému přístupu k informacím, 
které agentura má, a stanovit postupy 
k zajištění, aby sbírané údaje nebyly 
zneužity osobami, které k nim nemají 
oprávněný přístup. Agentura by se měla 
rovněž ujistit, že orgány, které mají přístup 
k údajům drženým agenturou budou 
schopny zachovat stejně vysokou úroveň 
bezpečnosti.

(17) Agentura musí zajistit provozní 
bezpečnost údajů, které přijímá, zamezit 
neoprávněnému přístupu k informacím, 
které agentura má, a stanovit postupy 
k zajištění, aby sbírané údaje nebyly 
zneužity osobami, které k nim nemají 
oprávněný přístup. Agentura by se měla 
rovněž ujistit, že orgány, které mají přístup 
k údajům drženým agenturou budou 
schopny zachovat stejně vysokou úroveň 
bezpečnosti a budou vázány přiměřenými 
opatření k zajištění důvěrnosti. Tato 
pravidla musí platit i pro ostatní orgány, 
které získají přístup k údajům pro účely 
tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Agentura by měla zajistit provozní 
bezpečnost údajů, které přijímá, zamezit 
neoprávněnému přístupu k informacím, 
které agentura má, a stanovit postupy 
k zajištění, aby sbírané údaje nebyly 
zneužity osobami, které k nim nemají 
oprávněný přístup. Agentura by se měla 
rovněž ujistit, že orgány, které mají přístup 
k údajům drženým agenturou budou 
schopny zachovat stejně vysokou úroveň 
bezpečnosti.

(17) Agentura by měla zajistit provozní 
bezpečnost údajů, které přijímá, zamezit 
neoprávněnému přístupu k informacím, 
které agentura má, a stanovit postupy a 
vhodná právní ustanovení k zajištění, aby 
sbírané údaje nebyly zneužity osobami, 
které k nim nemají oprávněný přístup. 
Agentura by se měla rovněž ujistit, že 
orgány, které mají přístup k údajům 
drženým agenturou budou schopny 
zachovat stejně vysokou úroveň 
bezpečnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Agentura by měla zajistit provozní 
bezpečnost údajů, které přijímá, zamezit 
neoprávněnému přístupu k informacím, 
které agentura má, a stanovit postupy 
k zajištění, aby sbírané údaje nebyly 
zneužity osobami, které k nim nemají 
oprávněný přístup. Agentura by se měla 
rovněž ujistit, že orgány, které mají přístup 
k údajům drženým agenturou budou 
schopny zachovat stejně vysokou úroveň 
bezpečnosti.

(17) Agentura by měla zajistit provozní 
bezpečnost a ochranu údajů, které přijímá, 
zamezit neoprávněnému přístupu 
k informacím, které agentura má, a stanovit 
postupy k zajištění, aby sbírané údaje 
nebyly zneužity osobami, které k nim 
nemají oprávněný přístup. Agentura by se 
měla rovněž ujistit, že orgány, které mají 
přístup k údajům drženým agenturou 
budou schopny zachovat stejně vysokou 
úroveň bezpečnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Adam Gierek

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) Dostupnost informací o cenách je 
nezbytným předpokladem 
transparentnosti. Taková transparentnost 
může přispět k vytvoření důvěry na trhu a 
pomoci rozvíjet znalosti o fungování 
velkoobchodních trhů s energií.

Or. pl

Odůvodnění

Účastníci trhu musí mít možnost přístupu k informacím o cenách, aby byla zaručena 
transparentnost operací na trhu, ale výraz „citlivé informace“ ponechává prostor pro 
zadržování takových informací.

Pozměňovací návrh 111
Bendt Bendtsen

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. Pro 
zajištění větší transparentnosti a přístupu 
veřejnosti k informacím o 
velkoobchodních cenách energie by měla 
agentura připravovat měsíční zprávu 
členěnou podle jednotlivých zemí o 
cenovém vývoji na velkoobchodních trzích 
s energií.
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Or. en

Pozměňovací návrh 112
Konrad Szymański

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, pokud taková transparentnost 
(a) může přispět k vytvoření důvěry na trhu 
a pomoci rozvíjet znalosti o fungování 
velkoobchodních trhů s energií a (b) 
nebude mít nepříznivý dopad na likviditu 
trhu nebo obchodní zájmy účastníků trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Fiona Hall

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 je měla dát 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 
může vyvinout a udržovat metodiku, která 
bude stanovovat způsob, jakým bude 
agentura tyto informace dávat k dispozici.

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Giles Chichester

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 
a vnitrostátní regulační agentury by 
neměly zveřejňovat současné citlivé 
informace o trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
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 
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 
nebo je lze zveřejnit v agregovaném a 
anonymizovaném formátu, agentura by je 
měla dát k dispozici účastníkům trhu a 
široké veřejnosti. Taková transparentnost 
pomůže přispět k vytváření důvěry na trhu 
a podpořit rozvoj znalostí znalosti o 
fungování velkoobchodních trhů s energií.

Or. en

Odůvodnění

Protože cílem tohoto nařízení je zvýšená transparentnost velkoobchodního trhu s energií, je 
třeba zjištění zveřejňovat a umožnit, aby byli noví účastníci, regulační orgány, vědci, 
spotřebitelé a ostatní zainteresované strany informováni o stavu trhů s energií.
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Pozměňovací návrh 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
a přispívají ke zvýšené znalosti trhu, 
agentura by měla být schopna dát je 
k dispozici účastníkům trhu a široké 
veřejnosti na agregovaném a anonymním 
základě. Taková transparentnost může 
přispět k vytvoření důvěry na trhu a 
pomoci rozvíjet znalosti o fungování 
velkoobchodních trhů s energií.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Claude Turmes

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. Aby mohla plně využít svého 
jedinečného pohledu na úrovni EU a 
poskytovat kvalitní informace podporující 
požadavky na zahájení vyšetřování, měla 
by mít agentura vyšetřovací pravomoci 
v silné koordinaci s dotčenými 
vnitrostátními regulačními orgány, 
například u přeshraničních případů.

Or. en
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Odůvodnění

Tím budou omezeny zdroje potřebné pro vyšetřovací orgány členských států na postupy po 
oznámeních ACER, která nebudou doplněna údaji a analýzou. Proto by tyto dodatečné 
pravomoci byly nákladově efektivní a posílily by důvěryhodnost agentury.

Pozměňovací návrh 118
András Gyürk

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 a 
donucovací pravomoci, aby mohly tento 
úkol efektivně plnit. Agentura by měla 
zajistit, aby tyto vyšetřovací pravomoci 
byly vždy uplatňovány obdobně a 
přiměřeně. Za tímto účelem může 
agentura vydat pro vnitrostátní regulační 
orgány vhodná doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Hannes Swoboda

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. Komise by 
měla spolu s agenturou zajišťovat 
koordinovanost a jednotnost uplatňování 
vyšetřovacích a monitorovacích 
pravomocí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 120
Zigmantas Balčytis

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 a jeho 
provádění je monitorováno. Za tímto 
účelem by měly mít potřebné vyšetřovací a 
dohledové pravomoci, aby mohly tento 
úkol efektivně plnit.

Or. lt

Pozměňovací návrh 121
Ioan Enciu

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 důsledně prováděno. 
Za tímto účelem by měly mít potřebné 
vyšetřovací pravomoci, aby mohly tento 
úkol efektivně plnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Agentura by měla zajistit, že se toto 
nařízení bude používat koordinovaně v celé 
Unii a v souladu s používáním směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES 
ze dne 28. ledna 2003 o obchodování 
zasvěcených osob a manipulaci s trhem 
(zneužívání trhu). Jelikož zneužívání trhu 
na velkoobchodních trzích s energií se 
často dotýká více než jednoho členského 
státu, agentura by měla mít významnou 
úlohu v zajištění, že šetření se budou 
provádět účinným a koherentním 
způsobem. Aby toho bylo dosaženo, měla 
by být schopna koordinovat činnost 
vyšetřovacích skupin složených ze 
zástupců dotčených vnitrostátních 
regulačních orgánů, případně dalších 
orgánů.

(20) Agentura by měla zajistit, že se toto 
nařízení bude používat koordinovaně v celé 
Unii a v souladu s používáním směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES 
ze dne 28. ledna 2003 o obchodování 
zasvěcených osob a manipulaci s trhem 
(zneužívání trhu). Jelikož zneužívání trhu 
na velkoobchodních trzích s energií se 
často dotýká více než jednoho členského 
státu, agentura by měla mít významnou 
úlohu v zajištění, že šetření se budou 
provádět účinným a koherentním 
způsobem. Aby toho bylo dosaženo, měla 
by být schopna požadovat spolupráci, 
žádat provádění dalšího vyšetřování a 
koordinovat činnost vyšetřovacích skupin 
složených ze zástupců dotčených 
vnitrostátních regulačních orgánů, případně 
dalších orgánů.

Or. en

Odůvodnění

S těmito doplněnými odpovědnostmi může agentura využívat svého pohledu na úrovni EU a 
interních odborných zkušeností na pomoc vnitrostátním regulačním orgánům, zvláště 
v regionálních a přeshraničních případech.

Pozměňovací návrh 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Agentura by měla zajistit, že se toto 
nařízení bude používat koordinovaně v celé
Unii a v souladu s používáním směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES 
ze dne 28. ledna 2003 o obchodování 
zasvěcených osob a manipulaci s trhem 
(zneužívání trhu). Jelikož zneužívání trhu 

(20) Agentura by měla zajistit, že se toto 
nařízení bude používat koordinovaně v celé 
Unii a měla by spolupracovat 
s příslušnými regulačními orgány, aby 
zajistila, že toto používání bude v souladu 
s používáním směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 
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na velkoobchodních trzích s energií se 
často dotýká více než jednoho členského 
státu, agentura by měla mít významnou 
úlohu v zajištění, že šetření se budou 
provádět účinným a koherentním 
způsobem. Aby toho bylo dosaženo, měla 
by být schopna koordinovat činnost 
vyšetřovacích skupin složených ze 
zástupců dotčených vnitrostátních 
regulačních orgánů, případně dalších 
orgánů.

28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených 
osob a manipulaci s trhem (zneužívání 
trhu). Jelikož zneužívání trhu na 
velkoobchodních trzích s energií se často 
dotýká více než jednoho členského státu, 
agentura by měla mít významnou úlohu 
v zajištění, že šetření se budou provádět 
účinným a koherentním způsobem. Aby 
toho bylo dosaženo, měla by být schopna 
koordinovat činnost vyšetřovacích skupin 
složených ze zástupců dotčených 
vnitrostátních regulačních orgánů, případně 
dalších orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány by měly 
spolupracovat za účelem zajištění 
koordinovaného přístupu k řešení 
zneužívání trhu na velkoobchodních trzích 
s energií, které zahrnují jak komoditní trhy, 
tak i trhy s deriváty.

(21) Agentura, vnitrostátní regulační 
orgány a příslušné finanční orgány by měly 
spolupracovat za účelem zajištění 
koordinovaného přístupu k řešení 
zneužívání trhu na velkoobchodních trzích 
s energií, které zahrnují jak komoditní trhy, 
tak i trhy s deriváty. Tato spolupráce by 
mohla mít také podobu regionálních 
seskupení, která by koordinovala 
agentura s ohledem na skutečný vývoj 
trhu v EU a dotčené případy.

Or. en

Odůvodnění

Zneužití trhu v jednom členském státě může často znamenat transakce s dopadem na ostatní 
členské státy. Tyto státy by pak měly regionálně spolupracovat pod záštitou ACER, aby 
přiměřeně vedly vyšetřování.
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Pozměňovací návrh 125
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány by měly 
spolupracovat za účelem zajištění 
koordinovaného přístupu k řešení 
zneužívání trhu na velkoobchodních trzích 
s energií, které zahrnují jak komoditní trhy, 
tak i trhy s deriváty.

(21) Vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány by měly 
pravidelně a operativně spolupracovat za 
účelem zajištění trvalého koordinovaného 
přístupu k řešení zneužívání trhu na 
velkoobchodních trzích s energií, které 
zahrnují jak komoditní trhy, tak i trhy 
s deriváty.

Or. pl

Odůvodnění

Spolupráce mezi finančními orgány musí být pravidelná a trvalá,

Pozměňovací návrh 126
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány by měly 
spolupracovat za účelem zajištění 
koordinovaného přístupu k řešení 
zneužívání trhu na velkoobchodních trzích 
s energií, které zahrnují jak komoditní trhy, 
tak i trhy s deriváty.

(21) Vnitrostátní regulační orgány, 
vnitrostátní orgány pro ochranu 
hospodářské soutěže a příslušné finanční 
orgány by měly spolupracovat za účelem 
zajištění koordinovaného přístupu k řešení 
zneužívání trhu na velkoobchodních trzích 
s energií, které zahrnují jak komoditní trhy, 
tak i trhy s deriváty.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Zigmantas Balčytis
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány by měly 
spolupracovat za účelem zajištění 
koordinovaného přístupu k řešení 
zneužívání trhu na velkoobchodních trzích 
s energií, které zahrnují jak komoditní trhy, 
tak i trhy s deriváty.

(21) Vnitrostátní regulační a příslušné 
finanční orgány by měly spolupracovat za 
účelem zajištění koordinovaného přístupu 
k řešení zneužívání trhu na 
velkoobchodních trzích s energií, které 
zahrnují jak komoditní trhy, tak i trhy 
s deriváty.

Or. lt

Pozměňovací návrh 128
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány by měly 
spolupracovat za účelem zajištění 
koordinovaného přístupu k řešení 
zneužívání trhu na velkoobchodních trzích 
s energií, které zahrnují jak komoditní 
trhy, tak i trhy s deriváty.

(21) Vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány by měly 
spolupracovat za účelem zajištění 
koordinovaného přístupu k řešení 
zneužívání trhu na velkoobchodních trzích 
s elektřinou a plynem, které zahrnují jak 
komoditní trhy, tak i trhy s deriváty.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je důležité, aby se služební tajemství 
vztahovalo na ty, kteří přijímají důvěrné 
informace v souladu s ustanoveními tohoto 

(22) Je důležité, aby se služební tajemství 
vztahovalo na ty, kteří přijímají důvěrné 
informace v souladu s ustanoveními tohoto 
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nařízení. nařízení. Agentura, vnitrostátní regulační 
orgány, vnitrostátní orgány pro ochranu 
hospodářské soutěže a příslušné finanční 
orgány by měly zajistit důvěrnost, 
integritu a ochranu informací, které 
obdrží.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
András Gyürk

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.
S ohledem na konzultace ohledně sdělení 
Komise ze dne COM(2010)716 nazvaného 
Posílení sankčních režimů v odvětví 
finančních služeb by měla Komise 
předložit návrhy za účelem další 
harmonizace systémů sankcí jednotlivých 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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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. Aby bylo 
dosaženo potřebné míry odrazování, měly 
by být stanoveny minimální sankce ve výši 
nejméně dvojnásobku přímých a 
nepřímých potenciálních finančních zisků 
a škody způsobené spotřebitelům 
vyplývajících z kroků, kterým se toto 
nařízení snaží zabránit.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být zohledňovány nejen přímé, ale i nepřímé zisky z porušení předpisů, protože často 
vedou k ziskům na spojených trzích a případně i ovlivňují ceny pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 132
Zigmantas Balčytis

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 

(23) Je důležité zřídit harmonizovaný 
systém sankcí a společných minimálních 
standardů v této oblasti. Sankce za 
porušení tohoto nařízení musí být úměrné a 
odrazující a aby odrážely závažnost 
porušení a potenciální zisky z obchodování 
na základě důvěrných informací a 
manipulace s trhem. S uznáním vzájemné 
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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.

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. lt

Pozměňovací návrh 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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. Postupně 
je nutné přejít na režim 
s harmonizovanými sankcemi.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli není možné zavést stejné sankce v krátké době, je třeba za dlouhodobý cíl považovat 
zajištění toho, aby mírné sankce nebyly prostředkem lákání investic na určitý trh.

Pozměňovací návrh 134
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
stanovení harmonizovaného rámce pro 
zajištění transparentnosti a integrity trhu 
s energií, nemůže být uspokojivě dosaženo 
na úrovni členských států, a proto jej může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedeného cíle,

(24) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
stanovení harmonizovaného rámce pro 
zajištění transparentnosti a integrity 
velkoobchodního trhu s energií, nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jej může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedeného cíle,

Or. ro

Odůvodnění

Za účelem jednotnosti.

Pozměňovací návrh 135
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Upozorňuje, že na úrovni EU jsou 
potřebná základní pravidla, jako je 
společná definice nepřijatelných situací 
střetu zájmů. Ochranná opatření na 
úrovni EU určená k zajištění 
transparentnosti a individuální 
odpovědnosti by mohla zahrnovat 
prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
András Gyürk

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 s ohledem 
na zvláštní rysy těchto trhů a která jsou 
v souladu s pravidly uplatňovanými na 
finančních trzích. Zajišťuje monitorování 
velkoobchodních trhů s energií prováděné 
Agenturou pro spolupráci regulačních 
orgánů v odvětví energetiky (dále jen 
„agentura“).

Or. en

Pozměňovací návrh 137
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 
na operace na burze, veškeré OTC 
obchody a dvoustranné smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení tohoto nařízení by měla platit pro všechny formy a systémy obchodování, aby byl 
plně pokryt trh a byly tak splněny cíle transparentnosti a integrity tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 138
Adina-Ioana Vălean

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 ovlivňující 
velkoobchodní trhy s energií v případech, 
kdy jsou tato pravidla v souladu s pravidly 
uplatňovanými na souvisejících finančních 
trzích a nepřekrývají se s nimi. Zajišťuje 
monitorování velkoobchodních trhů 
s energií prováděné agenturou.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Anni Podimata

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 a s konkurenční funkcí trhů 
s energií. Zajišťuje monitorování 
velkoobchodních trhů s energií prováděné 
agenturou.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
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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 elektřinou a 
plynem, shodná s pravidly uplatňovanými 
na finančních trzích. Zajišťuje 
monitorování velkoobchodních trhů 
s elektřinou a plynem prováděné 
agenturou.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije na obchodování 
s velkoobchodními energetickými 
produkty. Ustanovení článků 3 a 4 se 
nepoužijí na velkoobchodní energetické 
produkty, které jsou finančními nástroji a 
na které se vztahují ustanovení článku 9 
směrnice 2003/6/ES. Tímto nařízením 
zůstávají nedotčeny směrnice 2003/6/ES a 
2004/39/ES, jakož i použití ustanovení 
evropského soutěžního práva na praktiky, 
na něž se vztahuje toto nařízení.

Toto nařízení se použije na obchodování 
s velkoobchodními energetickými 
produkty. Ustanovení článků 3 a 4 se 
nepoužijí na velkoobchodní energetické 
produkty, které jsou finančními nástroji a 
na které se vztahují ustanovení článku 9 
směrnice 2003/6/ES. Zvláštní legislativní 
ustanovení by měla definovat pro daný 
sektor specifická porušování předpisů na 
trhu s povolenkami na emise CO2, a měla 
by být předložena do konce roku 2012. 
Tímto nařízením zůstávají nedotčeny 
směrnice 2003/6/ES a 2004/39/ES, jakož i 
použití ustanovení evropského soutěžního 
práva na praktiky, na něž se vztahuje toto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Legislativní nástroj pro zajištění integrity evropského trhu s uhlíkem by měl být součástí 
balíčku pro transparentnost a integritu, který zahrnuje nařízení o integritě a transparentnosti 
trhu s energií, směrnici o zneužívání trhu, nařízení o infrastruktuře evropských trhů a 
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směrnici o trzích finančních nástrojů. Komise by tedy měla neprodleně vypracovat svůj návrh, 
aby zacelila mezeru u trhů s uhlíkem.

Pozměňovací návrh 142
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije na všechny 
účastníky dotčených trhů bez ohledu na 
to, zda jsou z Unie či ze třetích zemí. 
Použije se na veškeré prodeje, nákupy, 
výrobu, nabídku, přepravu a dodávku 
velkoobchodních energetických produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura, vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány spolupracují za 
účelem zajištění, aby se uplatňoval 
koordinovaný přístup k vynucování 
příslušných pravidel, v případě že se 
opatření týkají jednoho nebo více 
finančních nástrojů, na které se vztahují 
ustanovení článku 9 směrnice 2003/6/ES, 
a také na jeden nebo více 
velkoobchodních energetických produktů, 
na které se vztahují ustanovení článku 3 a 
článku 4.

Agentura, vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány spolupracují za 
účelem zajištění, aby se uplatňoval 
koordinovaný přístup k vynucování 
příslušných pravidel.

Or. cs
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Odůvodnění

S cílem zajistit použití koordinovaného přístupu by příslušné vnitrostátní regulační orgány 
měly provádět monitorování souběžně s agenturou.

Pozměňovací návrh 144
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura, vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány spolupracují za 
účelem zajištění, aby se uplatňoval 
koordinovaný přístup k vynucování 
příslušných pravidel, v případě že se 
opatření týkají jednoho nebo více 
finančních nástrojů, na které se vztahují 
ustanovení článku 9 směrnice 2003/6/ES, a 
také na jeden nebo více velkoobchodních 
energetických produktů, na které se 
vztahují ustanovení článku 3 a článku 4.

Agentura, vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány spolupracují za 
účelem zajištění, aby se uplatňoval 
koordinovaný přístup k vynucování 
příslušných pravidel, v případě že se 
opatření týkají jednoho nebo více 
finančních nástrojů, na které se vztahují 
ustanovení článku 9 směrnice 2003/6/ES, a 
také na jeden nebo více velkoobchodních 
energetických produktů, na které se 
vztahují ustanovení článku 3 a článku 4.
Agentura zajistí, aby vnitrostátní orgány 
vymáhaly příslušná pravidla včetně 
pravidel týkajících se operací při 
stanovování cen pro veřejné zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura, vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány spolupracují za 
účelem zajištění, aby se uplatňoval 
koordinovaný přístup k vynucování 
příslušných pravidel, v případě že se 
opatření týkají jednoho nebo více 

Agentura, orgán ESMA, vnitrostátní 
regulační orgány, vnitrostátní orgány pro 
hospodářskou soutěž a příslušné finanční 
orgány spolupracují za účelem zajištění, 
aby se uplatňoval koordinovaný přístup 
k vynucování příslušných pravidel, 
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finančních nástrojů, na které se vztahují 
ustanovení článku 9 směrnice 2003/6/ES, a 
také na jeden nebo více velkoobchodních 
energetických produktů, na které se 
vztahují ustanovení článku 3 a článku 4.

v případě že se opatření týkají jednoho 
nebo více finančních nástrojů, na které se 
vztahují ustanovení článku 9 směrnice 
2003/6/ES, a také na jeden nebo více 
velkoobchodních energetických produktů, 
na které se vztahují ustanovení článku 3 a 
článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Zigmantas Balčytis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura, vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány spolupracují za 
účelem zajištění, aby se uplatňoval 
koordinovaný přístup k vynucování 
příslušných pravidel, v případě že se 
opatření týkají jednoho nebo více 
finančních nástrojů, na které se vztahují 
ustanovení článku 9 směrnice 2003/6/ES, a 
také na jeden nebo více velkoobchodních 
energetických produktů, na které se 
vztahují ustanovení článku 3 a článku 4.

Agentura a vnitrostátní regulační a 
příslušné finanční orgány spolupracují za 
účelem zajištění, aby se uplatňoval 
koordinovaný přístup k vynucování 
příslušných pravidel, v případě že se 
opatření týkají jednoho nebo více 
finančních nástrojů, na které se vztahují 
ustanovení článku 9 směrnice 2003/6/ES, a 
také na jeden nebo více velkoobchodních 
energetických produktů, na které se 
vztahují ustanovení článku 3 a článku 4.

Or. lt

Pozměňovací návrh 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura, vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány spolupracují za 
účelem zajištění, aby se uplatňoval 
koordinovaný přístup k vynucování 

Agentura, vnitrostátní regulační orgány, 
orgán ESMA a příslušné finanční orgány 
spolupracují za účelem zajištění, aby se 
uplatňoval koordinovaný přístup 
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příslušných pravidel, v případě že se 
opatření týkají jednoho nebo více 
finančních nástrojů, na které se vztahují 
ustanovení článku 9 směrnice 2003/6/ES, a 
také na jeden nebo více velkoobchodních 
energetických produktů, na které se 
vztahují ustanovení článku 3 a článku 4.

k vynucování příslušných pravidel, 
v případě že se opatření týkají jednoho 
nebo více finančních nástrojů, na které se 
vztahují ustanovení článku 9 směrnice 
2003/6/ES, a také na jeden nebo více 
velkoobchodních energetických produktů, 
na které se vztahují ustanovení článku 3 a 
článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura, vnitrostátní regulační orgány a 
příslušné finanční orgány spolupracují za 
účelem zajištění, aby se uplatňoval 
koordinovaný přístup k vynucování 
příslušných pravidel, v případě že se 
opatření týkají jednoho nebo více 
finančních nástrojů, na které se vztahují 
ustanovení článku 9 směrnice 2003/6/ES, a 
také na jeden nebo více velkoobchodních 
energetických produktů, na které se 
vztahují ustanovení článku 3 a článku 4.

Agentura, vnitrostátní regulační orgány, 
orgán ESMA a příslušné finanční orgány 
spolupracují za účelem zajištění, aby se 
uplatňoval koordinovaný přístup 
k vynucování příslušných pravidel, 
v případě že se opatření týkají jednoho 
nebo více finančních nástrojů, na které se 
vztahují ustanovení článku 9 směrnice 
2003/6/ES, a také na jeden nebo více 
velkoobchodních energetických produktů, 
na které se vztahují ustanovení článku 3 a 
článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Herbert Reul

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
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Seznam velkoobchodních produktů
Pro účely provádění článků 3 a 4 
agentura vypracuje a zveřejní seznam 
velkoobchodních produktů spadajících do 
oblasti působnosti článku 9 směrnice 
2003/06/ES.

Or. de

Odůvodnění

Články 3 a 4 se zabývají zákazem obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem. 
Ačkoli vypracování úplného seznamu možných transakcí není ani možné, ani žádoucí, měli by 
si být účastníci trhu přesně vědomi toho, jaké produkty jsou těmito články upraveny. V této 
oblasti je třeba poskytnout právní jistotu.

Pozměňovací návrh 150
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 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 
energetických produktů.

1. „Důvěrnými informacemi“ se rozumí 
informace určité povahy, které nebyly 
zveřejněny a týkají se přímo nebo nepřímo 
jednoho nebo více velkoobchodních 
energetických produktů a které by účastník 
trhu s přiměřenými odbornými znalostmi 
očekával v souladu se zákonnými 
požadavky a/nebo uznávanými tržními 
postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – pododstavec 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 
určité informace, které nebyly zveřejněny a 
týkají se přímo nebo nepřímo jednoho nebo 
více velkoobchodních energetických 
produktů a které by účastníci trhu 
očekávali v souladu se zavedenými tržními 
postupy.

Or. de

Odůvodnění

Cena není vhodný referenční údaj, protože je výsledkem složité souhry celé řady činitelů –
míra nejistoty by vedla pouze k záplavě žalob. To je i důvod, proč toto kritérium nepoužívá 
index NASDAQ.

Pozměňovací návrh 152
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 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 
energetických produktů.

1. „Důvěrnými informacemi“ se rozumí 
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 rozhodnutí přijímaná 
účastníky trhu ve věci stanovení cen
těchto velkoobchodních energetických 
produktů.

Or. pl

Odůvodnění

Důvěrné informace by měly zahrnovat veškeré informace, které nejsou zveřejněny, ale mohou 
ovlivnit rozhodnutí účastníků trhu.
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Pozměňovací návrh 153
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 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 
energetických produktů.

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 
energetických produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
důvěrnými informacemi rozumí 
informace:
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(a) které se musí zveřejnit v souladu 
s ustanoveními nařízení (ES) č. 714/2009, 
nařízení (ES) 715/2009 nebo tohoto
nařízení, včetně pokynů, kodexů sítí nebo 
aktů v přenesené pravomoci přijatých 
podle uvedených nařízení, nebo v souladu 
s jinými legislativními či regulačními 
ustanoveními na úrovni Evropské unie, 
zejména se směrnicí 200/72/ES nebo 
směrnicí 2009/73/ES; nebo
(b) pokud takové požadavky na zveřejnění 
podle písmene a) neexistují, informace, 
které nebyly zveřejněny a které, pokud by 
byly zveřejněny, by mohly podstatně 
ovlivnit ceny příslušných velkoobchodních 
energetických produktů. Takové důvěrné 
informace tvoří pouze:
informace, kterou by příslušný 
profesionální 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; 
nebo 
informace, kterou představuje cenově 
citlivá a určitá informace týkající se 
kapacity zařízení pro výrobu, skladování, 
spotřeby nebo přepravy elektřiny nebo 
zemního plynu nebo zařízení LNG a 
rovněž informace, které jsou pravidelně 
dávány k dispozici na příslušném 
velkoobchodním trhu s energií nebo které 
je nutné zveřejnit v souladu 
s vnitrostátními právními nebo 
regulačními ustanoveními, pravidly trhu a 
smlouvami nebo uznávanými tržními 
postupy na příslušných velkoobchodních 
trzích s energií.

Pro účely použití prvního pododstavce se 
informace považuje za určitou, pokud 
uvádí soubor okolností, jež existují nebo 
jejichž existenci lze důvodně 
předpokládat, nebo událost, k níž došlo 
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nebo kterou lze důvodně předpokládat, 
jestliže je tato informace dostatečně 
přesná, aby umožňovala vyvození závěru 
ohledně možného účinku daného souboru 
okolností nebo události na ceny 
velkoobchodních energetických produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

(a) informace, kterou by příslušný účastník 
trhu pravděpodobně použil jako součást 
základu svého rozhodnutí uzavřít jednu či 
více transakcí týkajících se 
velkoobchodního energetického produktu, 
s ohledem na právní předpisy či zvyklosti 
platné na příslušném velkoobchodním 
trhu; nebo
(b) informace, které je nutné zveřejnit 
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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.

Informace o obchodních strategiích se 
nepovažují za „důvěrné informace“ ve 
smyslu tohoto ustanovení.

Or. de

Pozměňovací návrh 156
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, 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.

To znamená informace včetně 
informacích týkajících se kapacity zařízení 
pro výrobu, skladování, spotřeby nebo 
přepravy elektřiny nebo zemního plynu a 
týkajících se kapacity zařízení LNG, které 
by příslušný účastník trhu pravděpodobně 
použil jako součást základu svého 
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rozhodnutí uzavřít transakci týkající se 
velkoobchodního energetického produktu 
a které
(a) je nutné zveřejnit v souladu 
s nařízením (ES) č. 714/2009, nařízením 
(ES) 715/2009, včetně pokynů a kodexů 
sítí přijatých podle uvedených nařízení, 
nebo 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, a
(b) které by mohly významně ovlivnit ceny 
takových velkoobchodních produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, 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 a využití zařízení pro výrobu, 
skladování, spotřeby nebo přepravy 
elektřiny nebo zemního plynu nebo týkající 
se kapacity a využití zařízení LNG 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 158
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, 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 a využití 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce, informace, 
kterou by příslušný účastník trhu 
pravděpodobně použil jako součást základu 
svého rozhodnutí uzavřít obchod týkající se 
velkoobchodního energetického produktu, 

Pro účely prvního pododstavce, informace, 
kterou by příslušný účastník trhu 
pravděpodobně použil jako součást základu 
svého rozhodnutí uzavřít obchod týkající se 
velkoobchodního energetického produktu, 
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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.

je taková informace, která, pokud by byla 
zveřejněna, by pravděpodobně měla 
značný vliv na ceny těchto 
velkoobchodních energetických produktů. 
Tyto informace zahrnují všechny 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna vypracovávat 
pokyny a definici důvěrných informací 
dále vyjasňovat pomocí aktů v přenesené 
pravomoci po konzultaci se zúčastněnými 
stranami, a zejména s agenturou.

Or. en

Odůvodnění

Protože trhy se vyvíjejí a mohou vzniknout nové formy porušení předpisů, měly by tyto nové 
formy spadat do působnosti stávajících definic, podléhat aktům v přenesené pravomoci, které 
navrhne a případně později bude revidovat Komise, aniž by bylo nutné revidovat právní 
předpis jako takový.

Pozměňovací návrh 161
Claude Turmes
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Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura stanoví kontaktní místo pro 
účastníky trhu, kteří budou chtít objasnit, 
zda konkrétní informace představuje 
důvěrnou informaci podle tohoto nařízení 
a příslušného aktu v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Toto je na burzách zavedený postup, srov. pravidla chování na trhu 2.2., spotový fyzický trh 
burzy Nord Pool.

Pozměňovací návrh 162
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako příklad, ty informace, které se musí 
zveřejnit v souladu s ustanoveními 
nařízení (ES) č. 714/2009 nebo nařízení 
(ES) č. 715/2009, včetně pokynů a kodexů 
sítí přijatých podle uvedených nařízení, 
mohou tvořit důvěrné informace.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako příklad, ty informace, které se musí Jako příklad, zvláště informace významné 
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zveřejnit v souladu s ustanoveními nařízení 
(ES) č. 714/2009 nebo nařízení (ES) 
č. 715/2009, včetně pokynů a kodexů sítí 
přijatých podle uvedených nařízení, mohou 
tvořit důvěrné informace.

pro zařízení na výrobu, spotřebu nebo 
přepravu elektřiny či plynu včetně

(a) veškerých plánovaných odstávek, 
omezení nebo demontáží kapacit 
přesahujících prahové hodnoty, které se 
musí zveřejnit v souladu s ustanoveními 
nařízení (ES) č. 714/2009 nebo nařízení 
(ES) č. 715/2009, včetně pokynů a kodexů 
sítí přijatých podle uvedených nařízení;
(a) veškerých neplánovaných odstávek 
nebo poruch přesahujících prahové 
hodnoty, které se musí zveřejnit v souladu 
s ustanoveními nařízení (ES) č. 714/2009 
nebo nařízení (ES) č. 715/2009, včetně 
pokynů a kodexů sítí přijatých podle 
uvedených nařízení;
(c) veškerých dalších informací, které, 
pokud by byly zveřejněny, by 
pravděpodobně měly významný vliv na 
ceny jednoho či více velkoobchodních 
energetických produktů;
tvoří důvěrné informace.

Níže uvedené informace nejsou 
považovány za důvěrné informace:
(a) informace o vlastních obchodních 
plánech a strategiích účastníka trhu;
(b) informace, které právní zástupce 
klienta získá o klientovi v rámci své 
funkce, jakož i veškeré ostatní informace, 
které klient svému zástupci předá.

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány se domnívají, že definice zneužívání trhu v nařízení by měly zůstat 
nezměněny, aby byl zachován soulad se přezkumem směrnice o zneužívání trhu a aby se 
předešlo jakémukoli roztříštění pravidel v oblasti zneužívání trhu pro konkrétní finanční 
nástroje podle uvedené směrnice na jedné straně a finančních nástrojů považovaných za 
velkoobchodní energetické produkty podle nařízení o integritě a transparentnosti trhu 
s energií na straně druhé. Pouze příklady použití těchto definic v článku 2 specifické pro dané 
odvětví by měly být pozměněny tak, aby dále objasnily použití tohoto nařízení na účastníky 
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trhu a regulační orgány.

Pozměňovací návrh 164
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako příklad, ty informace, které se musí 
zveřejnit v souladu s ustanoveními nařízení 
(ES) č. 714/2009 nebo nařízení (ES) 
č. 715/2009, včetně pokynů a kodexů sítí 
přijatých podle uvedených nařízení, mohou 
tvořit důvěrné informace.

Jako příklad, ty informace, které se musí 
zveřejnit v souladu s ustanoveními nařízení 
(ES) č. 714/2009 nebo nařízení (ES) 
č. 715/2009, včetně pokynů a kodexů sítí 
přijatých podle uvedených nařízení, mohou 
tvořit důvěrné informace, stejně jako jiné 
zneužívající chování na základě stávající a 
budoucí praxe na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Protože trhy se vyvíjejí a mohou vzniknout nové formy porušení předpisů, měly by tyto nové 
formy spadat do působnosti stávajících definic, aniž by bylo nutné revidovat právní předpis 
jako takový.

Pozměňovací návrh 165
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 – písm. a – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– které využívají nebo se snaží využít 
smyšlené prostředky nebo jakoukoli jinou 
formu klamání nebo lsti;

– které využívají nebo se snaží využít 
smyšlené prostředky nebo jakoukoli jinou 
formu klamání nebo lsti, které vydávají 
nebo jsou způsobilé vydávat nesprávné 
nebo zavádějící signály, pokud jde o 
nabídku velkoobchodních energetických 
produktů, poptávku po nich nebo jejich 
cenu; 

Or. de
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Odůvodnění

Tato formulace odráží fázi dosaženou v diskusích v Radě a stanoví vyšší míru právní jistoty.

Pozměňovací návrh 166
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) obchodování na spotových a 
derivátových trzích s energií, které vede 
k nepravdivým signálům o cenách, jakož i 
vzniku spekulativních bublin v cenové 
oblasti, jmenovitě: odpoutání fyzicky 
dostupné elektřiny a plynu na trhu od 
objemů obchodů, na které jsou uzavírány 
smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení musí předcházet spekulacím na velkoobchodních energetických trzích, které by 
nepříznivě ovlivnily nejen jejich integritu, ale i ceny pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 167
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – pododstavec 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.

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. Manipulací 
s trhem se rozumí jednání osoby či 
spolupracujících osob, jehož cílem je 
získat dominantní postavení při 
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obchodování na straně nabídky 
velkoobchodního energetického produktu 
či na straně poptávky po takovém 
produktu, včetně zadržování kapacity 
výroby elektřiny či plynu a včetně 
svévolného významného omezení 
dostupnosti své vlastní kapacity bez 
opodstatněných ekonomických nebo 
obchodních důvodů, jež přímo či nepřímo 
ovlivňuje kupní nebo prodejní ceny či 
vytváří jiné nerovné podmínky pro 
obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „Snahou manipulovat s trhem“ se 
rozumí:

vypouští se

(a) uzavírání obchodu, zadání objednávky 
na obchod nebo učinění jakéhokoli jiného 
opatření týkajícího se velkoobchodního 
energetického produktu s úmyslem:
– vydat nesprávné nebo zavádějící signály, 
pokud jde o nabídku velkoobchodních 
energetických produktů, poptávku po nich 
nebo jejich cenu;
– zaručit cenu jednoho nebo několika 
velkoobchodních energetických produktů 
na neobvyklé nebo uměle vytvořené 
úrovni; nebo
– využít smyšlené prostředky nebo 
jakoukoli jinou formu klamání nebo lsti 
týkající se velkoobchodního energetického 
produktu;
(b) šíření informací prostřednictvím 
sdělovacích prostředků, včetně internetu, 
nebo jakýmikoli jinými prostředky 
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s úmyslem vydat nesprávné nebo 
zavádějící signály, pokud jde o 
velkoobchodní energetické produkty.

Or. de

Odůvodnění

Pokus o manipulaci s trhem by měl být samozřejmě trestným činem, to však již upravuje 
článek 4. Povaha trestného činu je tatáž, bez ohledu na to, zda je manipulace s trhem úspěšná 
či nikoli. Proto není potřeba samostatná definice.

Pozměňovací návrh 169
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 – písm. a – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– využít smyšlené prostředky nebo 
jakoukoli jinou formu klamání nebo lsti 
týkající se velkoobchodního energetického 
produktu;

– využít smyšlené prostředky nebo 
jakoukoli jinou formu klamání nebo lsti 
týkající se velkoobchodního energetického 
produktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „Velkoobchodními energetickými 
produkty“ se rozumí tyto smlouvy a 
deriváty nezávisle na tom, kde a jak je 
s nimi obchodováno:

4. „Velkoobchodními energetickými 
produkty“ se rozumí tyto produkty
nezávisle na segmentu trhu, v němž je 
s nimi obchodováno:

Or. de
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Pozměňovací návrh 171
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „Velkoobchodními energetickými 
produkty“ se rozumí tyto smlouvy a 
deriváty nezávisle na tom, kde a jak je 
s nimi obchodováno:

4. „Velkoobchodními energetickými 
produkty“ se rozumí tyto smlouvy a 
deriváty nezávisle na tom, kde, jak a 
v jakém segmentu trhu je s nimi 
obchodováno:

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) smlouvy na dodávky zemního plynu 
nebo elektřiny;

(a) všechny smlouvy o dodávkách zemního 
plynu nebo elektřiny nezávisle na tom, kde 
a jak je s nimi obchodováno, včetně 
vyrovnávacích trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) smlouvy na dodávky zemního plynu 
nebo elektřiny;

(a) smlouvy na dodávky zemního plynu 
nebo elektřiny uzavřené v Unii mezi 
účastníky velkoobchodního trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) smlouvy na dodávky zemního plynu 
nebo elektřiny;

(a) smlouvy na dodávky zemního plynu 
nebo elektřiny s dodávkou v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) smlouvy na dodávky zemního plynu 
nebo elektřiny;

(a) standardizované obchodovatelné 
smlouvy na dodávky zemního plynu nebo 
elektřiny;

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) deriváty týkající se zemního plynu nebo 
elektřiny;

(d) standardizované obchodovatelné 
smlouvy a deriváty týkající se přepravy
zemního plynu nebo elektřiny;

Or. de
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Pozměňovací návrh 177
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) deriváty týkající se zemního plynu nebo 
elektřiny;

(b) deriváty týkající se zemního plynu nebo 
elektřiny vyráběných, obchodovaných 
nebo dodávaných v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) deriváty týkající se zemního plynu nebo 
elektřiny;

(b) deriváty týkající se zemního plynu nebo 
elektřiny uzavřené v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) smlouvy týkající se přepravy zemního 
plynu nebo elektřiny;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 180
András Gyürk



PE464.684v01-00 76/95 AM\865269CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) smlouvy týkající se přepravy zemního 
plynu nebo elektřiny;

(c) smlouvy týkající se přenosu zemního 
plynu nebo elektřiny v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) deriváty týkající se přepravy zemního 
plynu nebo elektřiny.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 182
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) deriváty týkající se přepravy zemního 
plynu nebo elektřiny.

(c) deriváty týkající se přepravy či přenosu 
zemního plynu nebo elektřiny v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Herbert Reul

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

Smlouvy o dodávkách zemního plynu 
nebo elektřiny využívané konečnými 
spotřebiteli nejsou velkoobchodní 
energetické produkty.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smlouvy o dodávkách zemního plynu nebo 
elektřiny využívané konečnými spotřebiteli 
nejsou velkoobchodní energetické 
produkty.

Velké smluvní objemy dodávek zemního 
plynu nebo elektřiny využívané konečnými 
spotřebiteli, nezávisle na tom, kde a jak 
jsou obchodovány, se považují za 
velkoobchodní energetické produkty.

Or. en

Odůvodnění

Smlouvy na velké objemy mohou ovlivnit velkoobchodní trh s energií, i pokud jsou smlouvy 
uzavřeny s konečnými spotřebiteli. Proto by měly být zařazeny do tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 185
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smlouvy o dodávkách zemního plynu nebo 
elektřiny využívané konečnými spotřebiteli 
nejsou velkoobchodní energetické 
produkty.

Smlouvy o dodávkách zemního plynu nebo 
elektřiny využívané konečnými spotřebiteli 
se spotřebou nižší než 100 GWh ročně 
nejsou velkoobchodní energetické 
produkty.
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Or. en

Odůvodnění

Koneční spotřebitelé, jako jsou velké průmyslové podniky, mají přímý přístup na 
velkoobchodní trh s energií. V důsledku toho by jejich smlouvy na dodávky měly být 
považovány za velkoobchodní energetické produkty.

Pozměňovací návrh 186
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smlouvy o dodávkách zemního plynu nebo 
elektřiny využívané konečnými spotřebiteli 
nejsou velkoobchodní energetické 
produkty.

Smlouvy o dodávkách a přepravě zemního 
plynu nebo elektřiny využívané konečnými 
spotřebiteli nejsou velkoobchodní 
energetické produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se smlouvy o 
dodávkách zemního plynu a elektřiny 
konečným spotřebitelům s kapacitou 
přesahující xx GWh MW (minimální 
práh) považují za velkoobchodní 
energetické produkty.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho malých obchodníků neprovozuje činnost, která by měla přeshraniční dopad. Aby na 
tyto subjekty nebyla kladena zbytečná zátěž, pokud jde o oznamovací povinnost, mělo by být 
stanoveno pravidlo de-minimis, podle nějž by se tato povinnost nevztahovala na 
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velkoobchodní energetické produkty, které nedosahují určité prahové hodnoty.

Pozměňovací návrh 188
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Níže uvedené produkty se nepovažují za 
velkoobchodní energetické produkty:
(a) smlouvy o dodávkách zemního plynu 
nebo elektřiny využívané konečnými 
spotřebiteli a 
(b) dlouhodobé smlouvy na fyzické 
dodávky elektřiny nebo zemního plynu.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dosahuje souladu mezi velkoobchodními energetickými produkty a 
velkoobchodním trhem s energií. Produkty, které nejsou obchodovány by neměly spadat do 
oblasti působnosti nařízení. K nim patří dlouhodobé dodavatelské smlouvy.

Pozměňovací návrh 189
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smlouvy na nákup či prodej emisních 
povolenek nejsou velkoobchodní 
energetické produkty.

Or. cs

Odůvodnění

Povolenky na emise CO2 jsou jednoznačně považovány za finanční nástroje. Z toho důvodu 
by obchodování s povolenkami na emise CO2 mělo být monitorováno v souladu se směrnicí o 
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trzích finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 190
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Deriváty týkající se emisních povolenek 
nejsou velkoobchodní energetické 
produkty.

Or. cs

Odůvodnění

Povolenky na emise CO2 jsou jednoznačně považovány za finanční nástroje. Z toho důvodu 
by obchodování s povolenkami na emise CO2 mělo být monitorováno v souladu se směrnicí o 
trzích finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 191
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. „Souvisejícím produktem“ se rozumí 
produkt, včetně derivátů, s nímž je obecně 
spojena cena elektřiny či plynu, zejména 
ropa a ropné produkty, nebo který se 
používá při výrobě elektřiny či je vedlejším 
produktem výroby elektřiny, nebo jakékoli 
jiné jednotky, u nichž bylo uznáno, že 
odpovídají směrnici 2003/87/ES.

Or. cs

Pozměňovací návrh 192
Bendt Bendtsen
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Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. „Účastníkem trhu“ se rozumí 
kterákoli osoba, která uzavírá transakce 
na jednom či více velkoobchodních trzích 
s elektřinou či plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 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, na kterém se 
obchoduje s velkoobchodními 
energetickými produkty. To zahrnuje 
přímé dvoustranné obchody i obchody 
prováděné prostřednictvím 
organizovaných burz a zprostředkované 
mimoburzovní (OTC) obchody.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 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, na kterém se 
obchoduje s velkoobchodními 
energetickými produkty; to mimo jiné 
zahrnuje regulované trhy, mnohostranné 
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systémy obchodování a přímé nebo 
zprostředkované mimoburzovní (OTC) 
transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 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 regulovaný i 
neregulovaný trh a trh pro mimoburzovní 
(OTC) transakce v Unii, na kterém se 
obchoduje s velkoobchodními 
energetickými produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. „Účastníkem trhu“ se rozumí jakákoli 
fyzická či právnická osoba včetně 
provozovatelů přenosových nebo 
přepravních soustav, která uzavírá 
transakce na jednom či více 
velkoobchodních trzích s energií, včetně 
zadávání příkazů k obchodování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. „Účastníkem trhu“ se rozumí jakákoli 
osoba včetně provozovatelů přenosových 
nebo přepravních soustav, která uzavírá 
transakce na jednom či více 
velkoobchodních trzích s energií, včetně 
zadávání příkazů k obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. „Účastníkem trhu“ se rozumí jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba včetně 
provozovatelů přenosových či přepravních 
sítí, která se účastní velkoobchodních 
transakcí s energií.

Or. de

Pozměňovací návrh 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. „Účastníkem trhu“ se rozumí jakákoli 
osoba, která uzavírá transakce na jednom 
čí více velkoobchodních trzích s energií.
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Or. en

Pozměňovací návrh 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. „Osobou“ se rozumí jakákoli fyzická 
nebo právnická osoba.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. „Systémy obchodování“ se rozumí 
organizované systémy obchodování 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, které jsou finančními nástroji, 
zejména regulované trhy a mnohostranné 
systémy obchodování ve smyslu směrnice 
2004/39/ES, a spotové trhy, včetně 
plynárenských uzlů, pro obchodování 
s fyzickými velkoobchodními 
energetickými produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. „Systémy obchodování“ se rozumí 
organizované systémy obchodování 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, které jsou finančními nástroji, 
zejména regulované trhy a mnohostranné 
systémy obchodování ve smyslu směrnice 
2004/39/ES, a spotové trhy, včetně 
plynárenských uzlů, pro obchodování 
s fyzickými velkoobchodními 
energetickými produkty.

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány navrhují, aby byl pojem „organizované trhy“ změněn na „systémy 
obchodování“. Termín „organizované trhy“ by znamenal regulované trhy a mnohostranné 
systémy obchodování ve smyslu směrnice o trzích finančních nástrojů. Při revizi této směrnice 
může být zavedena další kategorie organizovaných systémů obchodování. Jedná se o systémy, 
v nichž byly obchodovány pouze finanční nástroje. Na velkoobchodních trzích s energií však 
hrají důležitou úlohu i fyzické spotové obchody a systémy obchodování, v jejichž rámci se tyto 
obchody uskutečňují. Pojem „organizované trhy“ by proto měl být změněn na „systémy 
obchodování“.

Pozměňovací návrh 203
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. „Agenturou“ se rozumí Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů zřízená nařízením (ES) 
č. 713/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) použít tyto informace s cílem na vlastní 
účet nebo na účet třetí strany nabýt buď 
přímo, nebo nepřímo, velkoobchodní 
energetické produkty nebo nakládat s nimi 
či snažit se je nabýt nebo nakládat 
s velkoobchodními energetickými 
produkty, kterých se informace týkají;

(a) použít tyto informace při nabývání
velkoobchodních energetických produktů, 
kterých se informace týkají, nebo 
nakládání s nimi či při snaze je nabýt nebo 
nakládat s nimi, buď přímo, nebo nepřímo, 
na vlastní účet nebo na účet třetí strany, za 
účelem účasti nebo pokusu o účast na 
manipulaci s trhem;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje 
na tyto osoby, které mají důvěrné 
informace týkající se velkoobchodního 
energetického produktu:

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje 
pouze na tyto osoby, které mají důvěrné 
informace týkající se velkoobchodního 
energetického produktu a které vědí nebo 
by měly vědět, že se jedná o důvěrné 
informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li osoba, která má důvěrné informace 
týkající se velkoobchodního energetického 
produktu, právnickou osobou, použije se 

3. Je-li osoba, která má důvěrné informace 
týkající se velkoobchodního energetického 
produktu, právnickou osobou, použije se 
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zákaz stanovený v odstavci 1 rovněž na 
fyzické osoby, které se účastní 
rozhodování o provedení transakce na účet 
dotyčné právnické osoby.

zákaz stanovený v odstavci 1 rovněž na 
fyzické osoby, které se účastní 
rozhodování o provedení transakce 
jménem a na účet dotyčné právnické 
osoby.

Or. pl

Odůvodnění

Fyzické osoby, které zastupují právnické osoby, jednají jménem i na účet dotčené právnické 
osoby.

Pozměňovací návrh 207
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že je vyhlášen stav nouze 
podle písmene c) čl. 10 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 994/2010, bude se mít za to, že 
účastníci trhu, kteří jednají v souladu 
s definovanými povinnostmi a 
definovanými plány pro stav nouze, 
neporušují tento článek a nepodléhají 
sankcím podle článku 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že je vyhlášen stav nouze 
podle čl. 10 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 
č. 994/2010 a účastníci trhu jednají 
v souladu se svými povinnostmi a plány 
pro stav nouze, nelze proti nim zahájit 
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řízení na základě článku 13 tohoto 
nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vyloučit veškeré rozpory mezi tímto nařízením a nařízením o bezpečnosti dodávek 
zemního plynu v případě stavu nouze. V případě nouze musí být hlavní prioritou zachování 
bezpečnosti dodávek, nikoli transparentnost trhu.

Pozměňovací návrh 209
Teresa Riera Madurell

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 účinně a včas 
důvěrné informace o podniku nebo 
zařízení, které dotyčný účastník nebo jeho 
mateřský či spřízněný podnik vlastní nebo 
kontroluje, nebo u nichž buď úplně, nebo 
částečně, odpovídá za provozní záležitosti. 
Tyto zveřejněné informace zahrnují 
informace týkající se kapacity a využití 
zařízení pro výrobu, skladování, spotřeby 
nebo přepravy elektřiny či zemního plynu 
nebo týkající se kapacity a využití zařízení 
LNG, včetně plánované či neplánované 
nedostupnosti těchto zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účastníci trhu zveřejní důvěrné 
informace o podniku nebo zařízení, které 

4. Účastníci trhu dají veřejně k dispozici 
důvěrné informace o podniku nebo 
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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.

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 a využití 
zařízení pro výrobu, skladování, spotřeby 
nebo přepravy elektřiny či zemního plynu 
nebo týkající se kapacity a využití zařízení 
LNG.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Hannes Swoboda

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 účinně a 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 zařízení pro 
výrobu, skladování, spotřeby nebo 
přepravy elektřiny či zemního plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
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, 

4. Účastníci trhu zveřejní neprodleně a 
účinně důvěrné informace o podniku nebo 
zařízení, které dotyčný účastník vlastní 
nebo kontroluje, nebo u nichž buď úplně, 
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odpovídá za provozní záležitosti. Tyto 
informace zahrnují informace týkající se 
kapacity zařízení pro výrobu, skladování, 
spotřeby nebo přepravy elektřiny či 
zemního plynu.

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

Odůvodnění

Důvěrné informace musí být neprodleně dány k dispozici všem účastníkům trhu, aby se 
předešlo zneužitím.

Pozměňovací návrh 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastník trhu může na vlastní 
odpovědnost pozdržet zveřejnění 
důvěrných informací, aniž jsou dotčeny 
jeho oprávněné zájmy, pokud by nebylo 
pravděpodobné, že toto zdržení uvede 
veřejnost v omyl, a pokud by tento 
účastník trhu mohl zajistit důvěrnost 
těchto informací a neučinil by na základě 
těchto informací rozhodnutí týkající se 
obchodování s velkoobchodními 
energetickými produkty. Za takové situace 
účastník trhu poskytne tyto informace 
agentuře a příslušnému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu s ohledem na 
ustanovení čl. 7 odst. 4.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže jsou informace vyhodnoceny jako informace, které je nutné zveřejnit, nemělo by být 
potřeba, aby jejich vlastník zdržoval zveřejnění těchto informací. Takové jednání by mohlo u 
jiných účastníků trhu vyvolat obavy z pokusu o manipulaci s trhem.
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Pozměňovací návrh 214
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastník trhu může na vlastní odpovědnost 
pozdržet zveřejnění důvěrných informací, 
aniž jsou dotčeny jeho oprávněné zájmy, 
pokud by nebylo pravděpodobné, že toto 
zdržení uvede veřejnost v omyl, a pokud 
by tento účastník trhu mohl zajistit 
důvěrnost těchto informací a neučinil by na 
základě těchto informací rozhodnutí 
týkající se obchodování s velkoobchodními 
energetickými produkty. Za takové situace 
účastník trhu poskytne tyto informace 
agentuře a příslušnému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu s ohledem na 
ustanovení čl. 7 odst. 4.

Účastník trhu může na vlastní odpovědnost 
pozdržet zveřejnění důvěrných informací, 
aniž jsou dotčeny jeho oprávněné zájmy, 
pokud by nebylo pravděpodobné, že toto 
zdržení uvede veřejnost v omyl, a pokud 
by tento účastník trhu mohl zajistit 
důvěrnost těchto informací a neučinil by na 
základě těchto informací rozhodnutí 
týkající se obchodování s velkoobchodními 
energetickými produkty. Za takové situace 
účastník trhu poskytne tyto informace 
agentuře a příslušnému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu s ohledem na 
ustanovení čl. 7 odst. 4. S cílem dodržet 
tato ustanovení účastník trhu zřídí 
izolační mechanismy, které schválí 
příslušný orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastník trhu může na vlastní odpovědnost 
pozdržet zveřejnění důvěrných informací, 
aniž jsou dotčeny jeho oprávněné zájmy, 
pokud by nebylo pravděpodobné, že toto 
zdržení uvede veřejnost v omyl, a pokud 
by tento účastník trhu mohl zajistit 
důvěrnost těchto informací a neučinil by na 
základě těchto informací rozhodnutí 
týkající se obchodování s velkoobchodními 
energetickými produkty. Za takové situace 

Účastník trhu může na vlastní odpovědnost 
pozdržet zveřejnění důvěrných informací 
nejvýše o 30 dnů, aniž jsou dotčeny jeho 
oprávněné zájmy, pokud by nebylo 
pravděpodobné, že toto zdržení uvede 
veřejnost v omyl, a pokud by tento 
účastník trhu mohl zajistit důvěrnost těchto 
informací a neučinil by na základě těchto 
informací rozhodnutí týkající se 
obchodování s velkoobchodními 
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účastník trhu poskytne tyto informace 
agentuře a příslušnému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu s ohledem na 
ustanovení čl. 7 odst. 4.

energetickými produkty. Za takové situace 
účastník trhu poskytne tyto informace 
agentuře a příslušnému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu s ohledem na 
ustanovení čl. 7 odst. 4.

Or. pl

Odůvodnění

Nečestný účastník trhu může zveřejnění informací zdržovat.

Pozměňovací návrh 216
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se použije i v případě 
transakcí, kdy účastník trhu využívá 
důvěrné informace k pokrytí otevřených 
pozic, i pokud je přísně omezeno na 
fyzické ztráty vyplývající z neplánovaných 
výpadků.

Or. en

Odůvodnění

Účel zákazu je právě ten, aby žádný účastník nemohl těžit z důvěrných informací.

Pozměňovací návrh 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zákaz obchodování zasvěcených osob 
uvedený v odstavci 1 tohoto článku se 
nepoužije na:
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(a) operace provedené za účelem splnění 
povinnosti nabýt velkoobchodní 
energetické produkty či nakládat s nimi, 
která vyplývá z dohody uzavřené předtím, 
než dotyčná osoba získala důvěrnou 
informaci;
(b) transakce uzavřené výrobci plynu a 
elektřiny, provozovateli zařízení na 
skladování plynu, provozovateli zařízení 
pro dovoz LNG pokrývající bezprostřední 
fyzickou ztrátu vyplývající 
z neplánovaných odstávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě účastníka trhu, který má 
důvěrné informace a může se na vlastní 
odpovědnost účastnit obchodů s cílem 
uzavřít své otevřené pozice ve 
velkoobchodních energetických 
produktech, pokud by jeho nečinnost 
vedla k závažnému poškození technické či 
ekonomické stability systému a fungování 
trhu, musí daný účastník trhu tyto 
informace okamžitě předat agentuře a 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a po 
uzavření jeho otevřených pozic se použije 
odstavec 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát bude mít systém licencí 
nebo zřídí registr všech velkoobchodních 
firem obchodujících s energií s povolením 
v daném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že členský stát nemá systém 
licencí, zřídí vnitrostátní regulační orgán 
povinný registrační systém, aby měl úplný 
registr zahrnující každou velkoobchodní 
obchodní firmu činnou na trhu daného 
členského státu. Podrobnosti 
registračního systému by měla definovat 
Komise a vnitrostátní regulační orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgány zašlou 
příslušné údaje o velkoobchodnících 
agentuře. Agentura povede databázi 
s cílem zpřístupnit tyto údaje veřejnosti a 
bude pravidelně tuto databázi 
aktualizovat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 222
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný vnitrostátní regulační orgán je 
oprávněn odejmout registraci 
velkoobchodní firmy obchodující 
s energií.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Bendt Bendtsen

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 elektřinou a plynem.

Or. en


