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Pozměňovací návrh 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Komise za účelem zohlednění 
budoucího rozvoje velkoobchodních trhů s 
energií a zajištění souladu s ostatními 
příslušnými právními předpisy EU 
v oblasti finančních služeb a energie na 
základě rad agentury přijme akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
15 a při splnění podmínek článků 16 a 17, 
které uvádějí definice stanovené v čl. 2 
odst. 1 až 5. Při vypracování rad provede 
agentura veřejné konzultace zaměřené 
alespoň na vnitrostátní regulační orgány, 
účastníky trhu, provozovatele 
přenosových soustav a další 
zainteresované strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Komise za účelem zohlednění 
budoucího rozvoje velkoobchodních trhů s 
energií a zajištění souladu s ostatními 
příslušnými právními předpisy EU 
v oblasti finančních služeb a energie na 
základě konzultací s dotčenými stranami a 
v případě potřeby důkladně provedeného 
posouzení dopadu přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 15 a při 
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splnění podmínek článků 16 a 17, které 
uvádějí definice stanovené v čl. 2 odst. 1 až 
5.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Komise za účelem zohlednění 
budoucího rozvoje velkoobchodních trhů 
s elektřinou a zemním plynem a zajištění 
souladu s ostatními příslušnými právními 
předpisy EU v oblasti finančních služeb a 
energie na základě rad agentury přijme 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 15 a při splnění podmínek článků 
16 a 17, které uvádějí definice stanovené v 
čl. 2 odst. 1 až 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Komise za účelem zohlednění 
budoucího rozvoje velkoobchodních trhů s 
energií je oprávněna přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
15 týkající se definice stanovené v čl. 2 
odst. 1 až 5. Tyto akty v přenesené 
pravomoci jsou připraveny v úzké 
spolupráci s agenturou.
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Or. en

Odůvodnění

V důvodové zprávě k legislativnímu návrhu Komise se uvádí, že akty v přenesené pravomoci 
týkající se sběru údajů (článek 7) budou vycházet z návrhu pokynů zpracovaného agenturou. 
Bylo by účelné zapojit agenturu případně i do vytváření samotných aktů. Dále je nutné 
zajistit, aby byly při vytváření aktů zohledněny odborné podněty všech zainteresovaných 
stran, jež jsou uvedeny v nařízení, kterým se zřizuje agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (č. 713/2009).

Pozměňovací návrh 228
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Komise za účelem zohlednění 
budoucího rozvoje velkoobchodních trhů s 
energií přijme do 30 dnů od vstupu tohoto 
nařízení v platnost akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 15 a při 
splnění podmínek článků 16 a 17, které 
uvádějí definice stanovené v čl. 2 odst. 1 až 
5.

Or. pl

Odůvodnění

Úkolem Komise bude vyjasnit definice stanovené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení přijetím aktů 
v přenesené pravomoci. Z hlediska účinného uplatňování nařízení je proto důležité stanovit 
časové lhůty pro přijetí těchto aktů. 

Pozměňovací návrh 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Při vypracování rad provede agentura 
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důkladné veřejné konzultace.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) konkrétní fungování velkoobchodních 
trhů s energií a vzájemnou součinnost mezi 
komoditními trhy a trhy s deriváty;

a) rozdílné charakteristiky zemního plynu 
a elektřiny, konkrétní fungování 
velkoobchodních trhů s energií a 
vzájemnou součinnost mezi komoditními 
trhy a trhy s deriváty;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) konkrétní fungování velkoobchodních 
trhů s energií a vzájemnou součinnost mezi 
komoditními trhy a trhy s deriváty;

a) konkrétní fungování velkoobchodních 
trhů s energií včetně zvláštních 
charakteristik trhů s elektřinou a trhů se 
zemním plynem a vzájemnou součinnost 
mezi komoditními trhy a trhy s deriváty;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) konkrétní fungování velkoobchodních 
trhů s energií a vzájemnou součinnost mezi 
komoditními trhy a trhy s deriváty;

a) konkrétní fungování velkoobchodních 
trhů s elektřinou a zemním plynem a 
vzájemnou součinnost mezi komoditními 
trhy a trhy s deriváty;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

aa) vzájemnou provázanost vývoje a 
zneužití na trzích s ropou, uhlím a 
emisními povolenkami CO2
s velkoobchodními trhy s energiemi pro 
elektřinu a zemní plyn;

Or. en

Odůvodnění

I mají když trhy s ropou, s uhlím a emisními povolenkami CO2 odlišné vlastnosti než trhy 
s elektřinou a zemním plynem, navzájem se ovlivňují a účinnou ochranu proti zneužití trhu 
a manipulacím lze zajistit pouze v případě, že budou sledovány všechny příslušné trhy.

Pozměňovací návrh 234
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

aa) potřebu hlubší spolupráce 
s příslušnými orgány a zároveň zajištění 
účinného systému předkládání zpráv s 
cílem zabránit dvojímu vykazování 
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informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) stanovisko vydané agenturou na 
základě rozsáhlých konzultací s účastníky 
trhu a zainteresovanými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) stanovisko agentury vydané na 
základě veřejných konzultací.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) rozdílné vlastnosti trhu se zemním 
plynem a s elektřinou.
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Or. de

Odůvodnění

Je nezbytné rozlišovat mezi oběma produkty s ohledem na zásadní rozdíly v jejich 
vlastnostech.

Pozměňovací návrh 238
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5a
Povolení pro účastníky trhu

1. Každý členský stát vyžaduje, aby výkon 
služeb souvisejících s obchodem s 
velkoobchodními energetickými produkty 
v případě neexistence povolení pro 
investiční podnik podle směrnice 
2004/39/ES podléhal předchozímu 
povolení.
2. Členské státy vytvoří v souladu s tímto 
nařízením registr všech účastníků trhu s 
povolením. Tento registr je veřejně 
přístupný. Registr se pravidelně 
aktualizuje.
3. Povolení je platné pro celou Unii a 
umožňuje účastníkovi trhu poskytovat 
služby nebo vykonávat činnosti, ke kterým 
povolení získal, v celé Unii, a to buď 
prostřednictvím svobody usazování, nebo 
formou volného pohybu služeb. 
Hostitelský členský stát nesmí vyžadovat 
zřízení žádné místní firmy nebo 
přítomnost místního personálu.
4. Příslušný orgán nevydá účastníkovi 
trhu povolení, dokud nebude plně 
přesvědčen, že účastník trhu splňuje 
veškeré požadavky podle aktů v přenesené 
pravomoci přijatých v souladu s 
odstavcem 9 tohoto článku. Členské státy 
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zajistí:
a) zřízení právnické osoby;
b) aby členové správní rady neměli žádný 
záznam v trestním rejstříku;
c) aby měl žadatel technické a finanční 
možnosti a organizační schopnosti plnit 
své regulační povinnosti;
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
sledovaly činnost účastníků trhu, aby 
mohly posoudit plnění provozních 
podmínek stanovených v tomto nařízení.
5. Příslušný orgán může odejmout 
povolení vydané účastníku trhu, pokud 
tento účastník:
a) získal povolení na základě 
nepravdivého prohlášení nebo pomocí 
jakýchkoli jiných protiprávních 
prostředků;
b) již nesplňuje podmínky, za kterých bylo 
povolení vydáno;
c) závažným způsobem a systematicky 
porušoval provozní podmínky pro 
účastníky trhu stanovené v tomto 
nařízení.
6. Členské státy zajistí, aby jakýkoli 
účastník trhu, který získal povolení a 
podléhá dohledu příslušných orgánů 
jiného členského státu v souladu s tímto 
nařízením, mohl volně obchodovat s 
energií na velkoobchodním trhu na jejich 
území. Členské státy nekladou na 
takového účastníka trhu žádné další 
požadavky týkající se záležitostí 
spadajících do oblasti působnosti tohoto 
nařízení. Nesmí zejména:
a) ukládat dodatečné vnitrostátní 
požadavky na udělování licencí;
b) zatěžovat společnosti, které působí na 
velkoobchodních trzích s energií, 
vnitrostátními regulačními poplatky 
(jednorázovými nebo periodicky se 
opakujícími);
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c) ukládat vnitrostátní oznamovací 
povinnosti týkající se podávání zpráv o 
transakcích / účetní závěrce nebo 
uchovávání záznamů je přípustné s 
výjimkou případů uvedených v tomto 
nařízení;
d) vyžadovat různé zprávy o činnosti na 
vnitrostátní úrovni v hostitelských 
členských státech;
e) schvalovat distribuční sazby, které 
odrazují od dovozu i vývozu;
f) vyžadovat vnitrostátní přezkušování pro 
velkoobchodní obchodování;
g) ukládat výhradně velkoobchodním 
obchodním subjektům požadavky 
související s nabídkou (např. požadavek 
na zřízení zákaznické informační linky 
nebo měřicích stanic, zavedení 
zprostředkovatelských služeb pro koncové 
zákazníky, zveřejňování všeobecných 
obchodních podmínek pro dodávky 
koncovým zákazníkům).
7. Poplatky za povolení může domácí 
regulátor vybírat pouze na základě 
nákladů na udělování licencí.
8. Tento článek se nevztahuje na 
účastníky trhu, kteří obchodují méně, než 
je určitý objem energie (GWh pro 
elektřinu a cm2 pro zemní plyn) za rok.
9. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 15 s cílem 
určit:
a) požadavky a rozsah povolení;
b) postupy pro vydávání povolení a 
zamítnutí žádostí o povolení;
c) podmínky pro odnětí povolení; a dále
d) prahovou hodnotu pro účastníky trhu, 
jež je uvedena v odstavci 8 (pravidlo o 
prahové hodnotě de-minimis).

Or. en
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Odůvodnění

Komise nestanoví pro subjekty obchodující s energií licenční režim, který by byl formulován 
jen pro toto odvětví. To by znamenalo, že na firmy obchodující s energií, na něž se vztahuje 
nařízení Komise o integritě a transparentnosti trhu s energií (REMIT) a které nespadají pod 
právní předpisy MiFID, se nebudou vztahovat celoevropské registrační požadavky. Nařízení 
REMIT by tento rozdíl mělo překlenout a stanovit vypracování licenčního režimu šitého na 
míru obchodníkům s energií, což by umožnilo kontrolovat schopnost účastníků trhu a jejich 
úmysl dodržovat nařízení REMIT a vyhnout se uplatňování obtížných požadavků zahrnutých 
do finančních právních předpisů pro finanční obchodníky.

Pozměňovací návrh 239
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5a
Povolení pro účastníky trhu

1. Každý členský stát vyžaduje, aby 
výkonnost účastníků trhu v případě 
neexistence povolení pro investiční podnik 
podle směrnice 2004/39/ES podléhala 
předchozímu povolení.
2. Členské státy vytvoří v souladu s tímto 
nařízením registr všech účastníků trhu s 
povolením. Tento registr je veřejně 
přístupný. Registr se pravidelně 
aktualizuje.
3. Povolení je platné pro celou Unii a 
umožňuje účastníkovi trhu poskytovat 
služby nebo vykonávat činnosti, ke kterým 
povolení získal, v celé Unii, a to buď 
prostřednictvím zřízení pobočky, nebo 
formou volného pohybu služeb.
Hostitelský členský stát nesmí vyžadovat 
zřízení žádné místní firmy nebo 
přítomnost místního personálu.
4. Příslušný orgán účastníku trhu 
povolení nevydá, dokud nebude plně 
přesvědčen, že účastník trhu splňuje 
veškeré požadavky podle aktů v přenesené 
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pravomoci, přijatých v souladu s 
odstavcem 9 tohoto článku. Členské státy 
zajistí:
a) zřízení právnické osoby;
b) aby členové správní rady neměli žádný 
záznam v trestním rejstříku;
c) aby měl žadatel technické a finanční 
možnosti a organizační schopnosti plnit 
své regulační povinnosti;
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
sledovaly činnost účastníků trhu, aby 
mohly posoudit plnění provozních 
podmínek stanovených v tomto nařízení.
5. Příslušný orgán vydání může odejmout 
povolení vydané účastníkovi trhu, pokud 
tento účastník:
a) získal povolení na základě 
nepravdivého prohlášení nebo pomocí 
jakýchkoli jiných protiprávních 
prostředků; nebo
b) již nesplňuje podmínky, za kterých bylo 
povolení vydáno, a do 30 dnů neobnovil 
plnění podmínek; nebo
c) závažným způsobem a systematicky 
porušoval provozní podmínky pro 
účastníky trhu stanovené v tomto 
nařízení.
6. Členské státy zajistí, aby jakýkoli 
účastník trhu, který získal povolení a 
podléhá dohledu příslušných orgánů 
jiného členského státu v souladu s tímto 
nařízením, mohl volně obchodovat s 
energií na velkoobchodním trhu na jejich 
území. Členské státy nekladou na 
takového účastníka trhu žádné další 
požadavky týkající se záležitostí 
spadajících do oblasti působnosti tohoto 
nařízení. Nesmí zejména:
a) ukládat dodatečné vnitrostátní 
požadavky na udělování licencí;
b) zatěžovat společnosti, které působí na 
velkoobchodních trzích s energií, 
vnitrostátními regulačními poplatky 
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(jednorázovými nebo periodicky se 
opakujícími);
c) ukládat vnitrostátní oznamovací 
povinnosti týkající se podávání zpráv o 
transakcích / účetní závěrce nebo 
uchovávání záznamů je přípustné, s 
výjimkou případů uvedených v tomto 
nařízení;
d) vyžadovat různé zprávy o činnosti na 
vnitrostátní úrovni v hostitelských 
členských státech;
e) schvalovat distribuční sazby, které 
odrazují od dovozu i vývozu;
f) vyžadovat vnitrostátní přezkušování pro 
velkoobchodní obchodování;
g) ukládat výhradně velkoobchodním 
obchodním subjektům požadavky 
související s nabídkou (např. požadavek
na zřízení zákaznické informační linky 
nebo měřicích stanic, zavedení 
zprostředkovatelských služeb pro koncové 
zákazníky, zveřejňování všeobecných 
obchodních podmínek pro dodávky 
koncovým zákazníkům).
7. Poplatky za povolení může domácí 
regulátor vybírat pouze na základě 
nákladů na udělování licencí.
8. Tento článek se nevztahuje na 
účastníky trhu, kteří obchodují méně, než 
je určitý objem megawattů.
9. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 15 a za 
podmínek stanovených v článcích 16 a 17 
s cílem určit:
a) požadavky a rozsah povolení;
b) postupy pro vydávání povolení a 
zamítnutí žádostí o povolení;
c) podmínky pro odnětí povolení; a dále
d) prahovou hodnotu pro účastníky trhu, 
jež je uvedena v odstavci 8 (pravidlo o 
minimální prahové hodnotě de-minimis).



AM\866419CS.doc 15/73 PE464.685v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Claude Turmes

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5a
Registrace a povolení pro účastníky trhu 

1. Vnitrostátní energetické regulační 
orgány vytvoří s podporou agentury v 
souladu s tímto nařízením registr všech 
účastníků trhu s povolením v jednotném 
schváleném formátu. Tento registr je 
veřejně přístupný. Registr se pravidelně 
aktualizuje.
2. Vnitrostátní energetické regulační 
orgány udělují povolení k obchodování 
účastníkům trhu bez ohledu na 
skutečnost, zda je v členském státě zřízena 
místní firma nebo zda je přítomen místní 
personál.
3. Toto povolení se neudělí, pokud 
účastník trhu nesplňuje všechny 
požadavky podle aktu v přenesené 
pravomoci v souladu s tímto článkem. 
Členské státy zajistí:
a) zřízení právnické osoby;
b) aby členové správní rady neměli žádný 
záznam v trestním rejstříku;
c) aby měl žadatel technické a finanční 
možnosti a organizační schopnosti plnit 
své regulační povinnosti.
4. Vnitrostátní energetické regulační 
orgány mohou odejmout povolení vydané 
účastníku trhu, pokud tento účastník:
a) získal povolení na základě 
nepravdivého prohlášení nebo pomocí 
jakýchkoli jiných protiprávních 
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prostředků;
b) již nesplňuje podmínky, za kterých bylo 
povolení vydáno;
c) závažným způsobem a systematicky 
porušoval provozní podmínky pro 
účastníky trhu stanovené v tomto 
nařízení.
5. Komise po konzultacích s dotčenými 
subjekty, zejména s agenturou, přijme 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 15 a za podmínek stanovených v 
článcích 16 a 17 s cílem určit:
a) požadavky a rozsah povolení;
b) postupy pro vydávání povolení a 
zamítnutí žádostí o povolení;
c) podmínky pro odnětí povolení.

Or. en

Odůvodnění

Registrace a povolení pro účastníky trhu mohou významným způsobem posílit transparentnost 
velkoobchodního trhu s energiemi. Tento režim musí být důkladně vypracován a neměl by se 
míjet svým účelem tím, že by vyčleňoval některé aktéry nebo by nebránil vnitrostátním 
regulačním orgánům ve využívání jejich nástrojů. ACER může sehrát významnou úlohu při 
dohledu nad režimem registrace a schvalování a dále rozvíjet jeho ustanovení v aktech 
v přenesené pravomoci navrhovaných Komisí.

Pozměňovací návrh 241
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Agentura monitoruje obchodování s 
velkoobchodními energetickými produkty, 
emisními povolenkami a trhy s ropou a 
zemním plynem s cílem zjistit obchody 
založené na důvěrných informacích a 
manipulaci s trhem a zamezit jim stejně 
jako analyzovat vazby mezi tímto 
obchodem a událostmi na souvisejících 
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ustanovení článku 7. trzích s energetickými produkty. Sbírá 
údaje pro hodnocení a monitorování 
velkoobchodních trhů s energií podle 
ustanovení článku 7.

Or. en

Odůvodnění

I když mají trhy s ropou, s uhlím a emisními povolenkami CO2 odlišné vlastnosti než trhy 
s elektřinou a zemním plynem, navzájem se ovlivňují a účinnou ochranu proti zneužití trhu 
a manipulacím lze zajistit pouze v případě, že budou sledovány všechny příslušné trhy.

Pozměňovací návrh 242
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Odůvodnění

Agentura musí mít dokonalý přehled o všech trzích, vlivech a o omezeních, který jí umožní 
monitorovat a posuzovat údaje, které obdrží.

Pozměňovací návrh 243
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Odůvodnění

Údaje o obchodu nejsou z tohoto hlediska dostatečné, pokud agentura nemá informace o 
reálném stavu soustav.

Pozměňovací návrh 244
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní regulační orgány 
spolupracují s agenturou v monitorování 
velkoobchodních trhů s energií uvedeném 
v odstavci 1. Vnitrostátní regulační orgány 
mají za tímto účelem přístup k příslušným 
informacím drženým agenturou, které 
shromáždila v souladu s odstavcem 1 při 
splnění ustanovení čl. 8 odst. 2.

2. Vnitrostátní regulační orgány 
spolupracují s agenturou v monitorování 
velkoobchodních trhů s energií uvedeném 
v odstavci 1. Vnitrostátní regulační orgány 
mají za tímto účelem přístup k příslušným 
informacím drženým agenturou, které 
shromáždila v souladu s odstavcem 1 při 
splnění ustanovení čl. 8 odst. 2. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny požadavky 
vnitrostátních právních předpisů, které 
opravňují vnitrostátní regulační orgány 
nebo další příslušné vnitrostátní orgány 
ke shromažďování dodatečných údajů o 
velkoobchodním trhu s energiemi kromě 
údajů poskytnutých agentuře.

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní regulační orgány 
spolupracují s agenturou v monitorování 
velkoobchodních trhů s energií uvedeném 
v odstavci 1. Vnitrostátní regulační orgány 
mají za tímto účelem přístup k příslušným 
informacím drženým agenturou, které 
shromáždila v souladu s odstavcem 1 při 
splnění ustanovení čl. 8 odst. 2.

2. Vnitrostátní regulační orgány navzájem 
spolupracují v rámci regionů a s agenturou 
v monitorování velkoobchodních trhů s 
energií uvedeném v odstavci 1. 
Vnitrostátní regulační orgány mají za tímto 
účelem přístup k příslušným informacím 
drženým agenturou, které shromáždila 
v souladu s odstavcem 1 při splnění 
ustanovení čl. 8 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Zneužití trhu v jednom členském státě mohou často zahrnovat transakce, které mají dopad na 
další členské státy. Členské státy v regionu by proto měly spolupracovat v rámci agentury 
ACER s cílem provést odpovídající šetření.

Pozměňovací návrh 246
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je zvýšit transparentnost na velkoobchodním trhu s energiemi, a proto 
by zjištění měla být zveřejněna, což umožní novým účastníkům trhu, regulačním orgánům, 
vědeckým pracovníkům, spotřebitelům a dalším zainteresovaným stranám získat informace o 
stavu energetických trhů.

Pozměňovací návrh 248
Adina-Ioana Vălean

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Agentura nejméně jednou ročně předloží 
Komisi zprávu o svých činnostech podle 
tohoto nařízení. V těchto zprávách budou 
sděleny nedostatky Komise v tržních 

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

pravidlech, normách a postupech 
stanovených soukromými a veřejnými 
orgány nebo vnitrostátními regulačními 
orgány, které by mohly usnadnit 
obchodování zasvěcených osob a 
manipulaci s trhem nebo oslabit vnitřní trh. 
Zprávy mohou být spojeny se zprávou 
uvedenou v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 713/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. ro

Odůvodnění

Evropský parlament musí být informován.

Pozměňovací návrh 250
Zigmantas Balčytis

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. lt

Pozměňovací návrh 251
Ioan Enciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Bendt Bendtsen
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura bude měsíčně zveřejňovat 
zprávu o vývoji cen elektřiny a zemního 
plynu na velkoobchodních trzích Unie 
v jednotlivých zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Při vypracování výroční zprávy předloží 
agentura Evropskému parlamentu a 
Komisi svá doporučení, pokud jde o 
záznamy transakcí, včetně příkazů k 
obchodování, které považuje za nutné pro 
efektivní a účinné monitorování 
velkoobchodních trhů s energií. Před 
vydáním těchto doporučení agentura 
uskuteční konzultaci se zainteresovanými 
stranami v souladu s ustanoveními článku 
10 nařízení (ES) č. 713/2009. Agentura 
uskuteční konzultaci zejména s ESMA, 
vnitrostátními regulačními orgány a 
příslušnými finančními orgány v členských 
státech.

Or. ro

Odůvodnění

Agentura musí předložit svá doporučení a související dokumentaci Evropskému parlamentu a 
Komisi.



PE464.685v02-00 24/73 AM\866419CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 254
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

regulačními orgány a příslušnými 
finančními orgány v členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Pokud má toto nařízení zahrnovat všechny účastníky trhu a všechny transakce, musí se 
vztahovat i na dvoustranné smlouvy.

Pozměňovací návrh 256
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura by měla na základě svých 
zjištění zhodnotit, zda stanovení 
minimálních požadavků pro obchodní 
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platformu může přispět k vytvoření 
rovných podmínek mezi jednotlivými trhy 
a smluvními formami. Toto hodnocení 
může mít rovněž podobu zprávy nebo 
doporučení.

Or. en

Odůvodnění

Různé režimy regulace obchodních platforem mohou vést k přesunu transakčních toků do 
méně regulovaných míst. Harmonizace pravidel by proto mohla být prospěšná.

Pozměňovací návrh 258
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veškerá doporučení by měla být 
poskytnuta Evropskému parlamentu, 
Radě a Evropské komisi a měla by být 
zveřejněna.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je zvýšit transparentnost na velkoobchodním trhu s energiemi, a proto 
by zjištění měla být zveřejněna, což umožní novým účastníkům trhu, regulačním orgánům, 
vědeckým pracovníkům, spotřebitelům a dalším zainteresovaným stranám získat informace o 
stavu energetických trhů.

Pozměňovací návrh 259
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentuře budou poskytnuty záznamy o 
obchodech s energií na velkoobchodních 

1. Agentuře budou účastníky trhu v 
zastoupení některé z osob uvedené v odst. 
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trzích, včetně příkazů k obchodování. 
Komise přijme akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 15 a za podmínek 
článků 16 a 17, které stanoví termín, 
formu a obsah pro oznamování těchto 
informací, a případně určí konečný 
termín pro oznamování transakcí a druhy 
smluv, u nichž se oznamují transakce.

3 zkratka písm. b) až e) poskytnuty 
záznamy o obchodech s energií na 
velkoobchodních trzích s normalizovanými 
produkty. Informace o transakcích 
provedených výhradně v rámci skupiny se 
nepožadují. Pro splnění povinnosti 
oznamování účastníků trhu je zapotřebí, 
aby kdykoli je to možné, informace 
poskytovala jedna z osob uvedených v 
odst. 3 písm. b) až e).  Komise přijme akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 15 a za podmínek článků 16 a 17 
po rozsáhlých konzultacích s dotčenými 
stranami a provedení posouzení dopadu. 
Akty v přenesené pravomoci:
a) definují velkoobchodní energetické 
produkty, na něž se vztahuje povinnost 
oznamování;
b) stanoví obsah informací, které mají být 
oznamovány, včetně přesné identifikace 
produktu, se kterým se obchoduje, 
dohodnuté ceny a množství, termíny a 
lhůty dohodnutého plnění, jednotlivé 
strany transakce a příjemce transakce;
c) stanoví kdy a v jaké formě budou 
informace oznamovány;
d) stanoví odpovídající práh minimálního 
množství pro uplatňování povinnosti 
oznamování.

Or. de

Pozměňovací návrh 260
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentuře budou poskytnuty záznamy o
obchodech s energií na velkoobchodních 
trzích, včetně příkazů k obchodování. 
Komise přijme akty v přenesené 

1. Agentuře bude poskytnuto právo 
přístupu k obchodům s energií na 
velkoobchodních trzích, včetně příkazů k 
obchodování.
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pravomoci v souladu s článkem 15 a za 
podmínek článků 16 a 17, které stanoví 
termín, formu a obsah pro oznamování 
těchto informací, a případně určí konečný 
termín pro oznamování transakcí a druhy 
smluv, u nichž se oznamují transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Akty v přenesené pravomoci:
a) definují velkoobchodní energetické 
produkty, na něž se vztahuje povinnost 
oznamování;
b) stanoví minimální obsah informací, 
které má oznámení zahrnovat, včetně 
přesné identifikace velkoobchodního 
energetického produktu, který je 
nakupován nebo prodáván, dohodnuté 
ceny a množství, termínů a lhůty 
dohodnutého plnění, jednotlivých stran 
transakce a příjemců transakce;
c) stanoví kdy a v jaké formě (…) mají být 
informace oznamovány;
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d) stanoví odpovídající práh minimálního 
množství pro uplatňování povinnosti 
oznamování.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Agentuře budou poskytnuty záznamy o 
obchodech s energií na velkoobchodních 
trzích, včetně příkazů k obchodování. 
Komise přijme do 30 dní od vstupu tohoto 
nařízení v platnost akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 15 a za 
podmínek článků 16 a 17, které stanoví 
termín, formu a obsah pro oznamování 
těchto informací, a případně určí konečný 
termín pro oznamování transakcí a druhy 
smluv, u nichž se oznamují transakce.

Or. pl

Odůvodnění

Úkolem Komise bude stanovit lhůty a formy poskytování informací uvedených v čl. 7 odst. 1 
tohoto nařízení přijetím aktů v přenesené pravomoci. Je proto důležité stanovit časové lhůty 
pro přijetí těchto aktů s cílem zajistit účinné uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 263
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Agentuře budou bezprostředně do 24 
hodin poskytnuty záznamy o obchodech s 
energií na velkoobchodních trzích, včetně 
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Komise přijme akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 15 a za podmínek 
článků 16 a 17, které stanoví termín, formu 
a obsah pro oznamování těchto informací, 
a případně určí konečný termín pro 
oznamování transakcí a druhy smluv, u 
nichž se oznamují transakce.

příkazů k obchodování. Komise přijme 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 15 a za podmínek článků 16 a 17, 
které stanoví termín, formu a obsah pro 
oznamování těchto informací, a případně 
určí konečný termín pro oznamování 
transakcí a druhy smluv, u nichž se 
oznamují transakce.

Or. en

Odůvodnění

Agentura musí obdržet potřebné údaje do jednoho dne, aby byla schopná účinně posoudit 
údaje a plnit své funkce v rámci tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 264
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Akty v přenesené pravomoci uvedené v 
odstavci 1 zajistí, aby se na osoby uvedené 
v odst. 3 písm. a), b) a c), které oznámily 
transakce v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES  nebo nařízením Evropského 

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

parlamentu a Rady (ES) ---/---- o OTC 
derivátech, ústředních protistranách a 
registrech obchodních údajů [nařízení o 
infrastruktuře evropských trhů – 2010/0250 
(COD)], zároveň poskytly informace podle 
povinností oznamování´, jež jsou 
stanoveny v uvedených právních 
předpisech.

Or. en

Odůvodnění

I když administrativní zátěž pro účastníky trhu by měla být co nejnižší, agentura musí dostat 
veškeré potřebné informace. V době digitální komunikace a vyspělých informačních a 
komunikačních technologií nepředstavuje pro účastníky trhu žádné další náklady, pokud musí 
poskytovat údaje souběžně různým orgánům.

Pozměňovací návrh 266
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou 
akty v přenesené pravomoci uvedené v 
odstavci 1 stanovit nezávazný rámec, aby 
organizované trhy a systémy pro párování 
prodejních a kupních příkazů nebo systémy 
pro podávání zpráv mohly poskytovat 
agentuře záznam o velkoobchodních 
energetických transakcích.

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou 
akty v přenesené pravomoci uvedené v 
odstavci 1 stanovit závazný rámec, aby 
obchodní místa a organizované trhy a 
systémy pro párování prodejních a kupních 
příkazů nebo systémy pro podávání zpráv 
mohly poskytovat agentuře záznam o 
velkoobchodních energetických 
transakcích nebo základní informace, 
které vlastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou 
akty v přenesené pravomoci uvedené v 
odstavci 1 stanovit nezávazný rámec, aby 
organizované trhy a systémy pro párování 
prodejních a kupních příkazů nebo systémy 
pro podávání zpráv mohly poskytovat 
agentuře záznam o velkoobchodních 
energetických transakcích.

Aniž je dotčen první pododstavec, akty v 
přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 
stanoví závazný rámec, aby organizované 
trhy a systémy pro párování prodejních a 
kupních příkazů nebo systémy pro 
podávání zpráv mohly poskytovat agentuře 
včasný záznam o velkoobchodních 
energetických transakcích.

Or. en

Odůvodnění

Pouze závazný rámec umožní harmonizovaný přístup ke sběru údajů potřebných z hlediska 
jejich srovnatelnosti.

Pozměňovací návrh 268
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou 
akty v přenesené pravomoci uvedené v 
odstavci 1 stanovit nezávazný rámec, aby 
organizované trhy a systémy pro párování 
prodejních a kupních příkazů nebo systémy 
pro podávání zpráv mohly poskytovat 
agentuře záznam o velkoobchodních 
energetických transakcích.

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou 
akty v přenesené pravomoci uvedené v 
odstavci 1 stanovit nezávazný formát, aby 
organizované trhy a systémy pro párování 
prodejních a kupních příkazů nebo systémy 
pro podávání zpráv mohly poskytovat 
agentuře záznam o velkoobchodních 
energetických transakcích.

Or. ro

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 269
Jorgo Chatzimarkakis



AM\866419CS.doc 33/73 PE464.685v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Akty v přenesené pravomoci uvedené 
v odstavci 1 stanoví pravidla pro 
dobrovolné podávání zpráv o transakcích 
se souvisejícími produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Účastníci trhu poskytnou agentuře a 
vnitrostátním regulačním orgánům 
informace týkající se kapacity zařízení pro 
výrobu, skladování, spotřeby nebo 
přepravy elektřiny či zemního plynu pro 
účely monitorování obchodování na 
velkoobchodních trzích s energií.

4. Účastníci trhu poskytnou agentuře a 
vnitrostátním regulačním orgánům 
informace např. o kapacitě a využití 
zařízení pro výrobu, skladování, spotřebě
nebo přepravě elektřiny či zemního plynu 
nebo informace týkající se kapacity a 
využití zařízení pro LNG pro účely 
monitorování obchodování na 
velkoobchodních trzích s energií. Toto 
podávání zpráv se omezuje na údaje a 
informace, které nebyly doposud 
poskytnuty obchodním místům, 
provozovatelům přenosových soustav nebo 
dalším subjektům ke zveřejnění v rámci 
povinností souvisejících s transparentností 
informací. Povinnost podávání zpráv pro 
účastníky trhu by se měla pokud možno 
omezovat na sběr potřebných informací 
nebo jejích částí ze stávajících zdrojů, 
jako jsou například stávající regionální 
nebo vnitrostátní infrastruktury pro 
podávání zpráv. Údaje, které byly již 
oznámeny, by měli agentuře poskytnout 
provozovatelé přenosových soustav nebo 
jiné příslušné subjekty odpovědné za sběr 
údajů.



PE464.685v02-00 34/73 AM\866419CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Účastníci trhu poskytnou agentuře a 
vnitrostátním regulačním orgánům
informace týkající se kapacity zařízení pro 
výrobu, skladování, spotřeby nebo 
přepravy elektřiny či zemního plynu pro 
účely monitorování obchodování na 
velkoobchodních trzích s energií.

4. Účastníci trhu poskytnou agentuře 
příslušné informace v souladu 
s požadavkem na povinné zveřejňování 
údajů podle čl. 2 pododstavec 1 písm. a) a 
článku 5 týkající se kapacity a využití 
zařízení pro výrobu, skladování, spotřeby 
nebo přepravy elektřiny či zemního plynu, 
nebo informace týkající se kapacity a 
využití zařízení pro LNG, včetně 
plánované nebo neplánované 
nedostupnosti těchto zařízení, pro účely 
monitorování obchodování na 
velkoobchodních trzích s energií.
Povinnost podávání zpráv pro účastníky 
trhu by se měla pokud možno omezovat na 
sběr potřebných informací nebo jejich 
částí ze stávajících zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Účastníci trhu poskytnou agentuře a 
vnitrostátním regulačním orgánům 
informace týkající se kapacity zařízení pro 
výrobu, skladování, spotřeby nebo 
přepravy elektřiny či zemního plynu pro 
účely monitorování obchodování na 

4. Účastníci trhu poskytnou agentuře a 
vnitrostátním regulačním orgánům 
informace týkající se kapacity a využití 
zařízení pro výrobu, skladování, spotřeby 
nebo přepravy elektřiny či zemního plynu, 
nebo informace týkající se kapacity a 
využití zařízení pro LNG, včetně 
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velkoobchodních trzích s energií. plánované nebo neplánované 
nedostupnosti těchto zařízení, pro účely 
monitorování obchodování na 
velkoobchodních trzích s energií. Tyto 
informace jsou poskytovány přímo 
agentuře s výjimkou případů, kde již 
existují struktury pro podávání zpráv. 
Podávání zpráv v těchto případech se 
provádí souběžně s poskytováním údajů 
v rámci stávajících struktur pro podávání 
zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah informací o kapacitě by měl být rozšířen s ohledem na využití a předpokládanou 
kapacitu zařízení pro skladování LNG. I když administrativní zátěž pro účastníky trhu by měla 
být co nejnižší, agentura musí dostat veškeré potřebné informace. V době digitální 
komunikace a vyspělých informačních a komunikačních technologií nepředstavuje pro 
účastníky trhu žádné další náklady, pokud musí poskytovat údaje souběžně různým orgánům.

Pozměňovací návrh 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura vypracuje pokyny, které budou 
podrobně uvádět náležitosti oznámení o 
transakcích. Při přípravě těchto pokynů 
provede agentura důkladné veřejné 
konzultace zaměřené alespoň na 
vnitrostátní regulační orgány, účastníky 
trhu, provozovatele přenosových soustav a 
další zainteresované strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Fiona Hall
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Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 7a
Transparentnost

1. Informace, které nemají z obchodního 
hlediska citlivou povahu, agentura 
zpřístupní účastníkům trhu a široké 
veřejnosti.
2. Agentura může vypracovat a řídit se 
metodologií, která stanoví, jakým 
způsobem budou tyto informace 
zveřejněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Agentura vytvoří mechanismy pro 
sdílení informací, které obdrží v souladu s 
čl. 6 odst. 1 a článkem 7, s vnitrostátními 
regulačními orgány, příslušnými 
finančními orgány členských států, orgány 
pro hospodářskou soutěž členských států, 
ESMA a jinými příslušnými orgány. 
Agentura poskytne přístup k mechanismům 
uvedeným v odstavci 1 pouze orgánům, 
které vytvořily systémy umožňující 
agentuře plnit požadavky čl. 9 odst. 1.
Dříve, než agentura  tyto informace 
někomu předá, musí se nejdříve ujistit, že 
příjemce má odpovídající systémy a 
postupy zajišťující, že tyto informace 
zůstanou důvěrné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 276
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Pozměňovací návrh 278
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Registry obchodních údajů registrované 
nebo uznané podle nařízení (ES)---/----
[nařízení o infrastruktuře evropských trhů –
2010/0250 (COD)] dají všechny informace 
týkající se velkoobchodních energetických 
produktů, které shromáždily, k dispozici 
agentuře.

2. Registry obchodních údajů registrované 
nebo uznané podle nařízení (ES)---/----
[nařízení o infrastruktuře evropských trhů –
2010/0250 (COD)] dají všechny informace 
týkající se velkoobchodních energetických 
produktů a derivátů emisních povolenek,
které shromáždily, k dispozici agentuře.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Registry obchodních údajů registrované 
nebo uznané podle nařízení (ES)---/----
[nařízení o infrastruktuře evropských trhů –
2010/0250 (COD)] dají všechny informace 
týkající se velkoobchodních energetických 
produktů, které shromáždily, k dispozici 
agentuře.

2. Registry obchodních údajů registrované 
nebo uznané podle nařízení (ES)---/----
[nařízení o infrastruktuře evropských trhů –
2010/0250 (COD)] dají všechny informace 
týkající se velkoobchodních energetických 
produktů, které shromáždily, k dispozici 
agentuře včas a v příslušné formě.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Claude Turmes

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

Příslušné finanční orgány zašlou agentuře 
zprávy o transakcích ve velkoobchodních 
energetických produktech obdržené podle 
čl. 25 odst. 3 směrnice 2004/39/ES a čl. 6 
odst. 2 nařízení (ES)---/---- [nařízení o 
infrastruktuře evropských trhů – 2010/0250 
(COD)].

Příslušné finanční orgány, které podávají 
zprávy orgánu ESMA, zašlou souběžně
agentuře a orgánu ESMA zprávy o 
transakcích ve velkoobchodních 
energetických produktech obdržené podle 
čl. 25 odst. 3 směrnice 2004/39/ES a čl. 6 
odst. 2 nařízení (ES)---/---- [nařízení o 
infrastruktuře evropských trhů – 2010/0250 
(COD)].

Or. en

Odůvodnění

I když administrativní zátěž pro účastníky trhu by měla být co nejnižší, agentura musí dostat 
veškeré potřebné informace. V době digitální komunikace a vyspělých informačních a 
komunikačních technologií nepředstavuje pro účastníky trhu žádné další náklady, pokud musí 
poskytovat údaje souběžně různým orgánům.

Pozměňovací návrh 281
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží agentura návrh zprávy 
založené na svých zjištěních Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi a představí 
v ní výsledky zkoumání proveditelnosti 
přesunu OTC derivátů na obchodní 
platformu, včetně zúčtování a načasování 
tohoto přesunu.

Or. en

Odůvodnění

Obchodování s deriváty OTC představuje převážnou většinu transakcí na velkoobchodním 
energetickém trhu ve většině členských států. Pokud by tyto transakce byly obchodovány 
v rámci obchodních platforem, transparentnost trhu by se pravděpodobně výrazně zvýšila. 
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Zjištění agentury by mohla uvádět více informací ohledně načasování a proveditelnosti.

Pozměňovací návrh 282
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura a příslušné orgány odpovědné 
za dohled nad obchodováním s emisními 
povolenkami vytvoří mechanismus 
umožňující agentuře přístup k záznamům 
o transakcích s emisními povolenkami a 
deriváty souvisejícími s emisními 
povolenkami.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Orgány odpovědné za dohled nad 
obchodováním s emisními povolenkami a 
jejich deriváty předají záznamy o 
transakcích s těmito nástroji agentuře.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura zajistí důvěrnost, integritu a 
ochranu informací obdržených podle 
článku 7. Agentura učiní kroky k zamezení 
jakéhokoli zneužití informací 
uchovávaných v jejich systémech.

1. Agentura, vnitrostátní regulační 
orgány, příslušné finanční orgány, orgány 
pro hospodářskou soutěž členských států 
a další příslušné orgány zajistí důvěrnost, 
integritu a ochranu informací obdržených 
podle článku 7. Agentura učiní kroky k 
zamezení jakéhokoli zneužití informací 
uchovávaných v jejich systémech.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Ioan Enciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura zajistí důvěrnost, integritu a 
ochranu informací obdržených podle 
článku 7. Agentura učiní kroky k zamezení 
jakéhokoli zneužití informací 
uchovávaných v jejich systémech.

1. Agentura zajistí důvěrnost, integritu a 
ochranu informací obdržených podle 
článku 7. Agentura učiní kroky k zamezení 
jakéhokoli zneužití informací 
uchovávaných v jejich systémech údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura označí zdroje operačního rizika a 
minimalizuje je vypracováním vhodných 
systémů, kontrol a postupů.

Agentura označí zdroje operačního rizika a 
minimalizuje je vypracováním vhodných 
systémů, kontrol a postupů. Nástroje 
agentury v oblasti informačních 
technologií odpovídají nejlepším 
dostupným bezpečnostním standardům.
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Or. en

Pozměňovací návrh 287
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgány, příslušné 
finanční orgány, orgány hospodářské 
soutěže členských států, ESMA a další 
příslušné orgány zajistí důvěrnost, 
integritu a ochranu informací, které 
obdrží v souladu s čl. 6 odst. 2 nebo 
s článkem 8, a přijmou opatření, která 
zabrání jakémukoli zneužití těchto 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. V souladu s článkem 12 může agentura
rozhodnout, že zveřejní části informací, 
které má, ovšem za podmínky, že se 
nezveřejní informace, které mají z 
obchodního hlediska citlivou povahu a 
které se týkají jednotlivých účastníků trhu 
nebo jednotlivých transakcí nebo 
jednotlivých obchodních míst, ani není 
možné tyto informace odvodit. 
Agentura a veškeré vnitrostátní regulační 
orgány, s nimiž agentura některé z těchto 
informací sdílí podle článku 8, zveřejní 
pouze přehled nebo souhrnné informace o 
cenách transakcí, jejichž zveřejnění 
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prospěje velkoobchodnímu trhu 
s elektřinou a zemním plynem a nevyvolá 
žádné narušení hospodářské soutěže na 
trzích s elektřinou a zemním plynem ani 
na dalších trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Agentura může rozhodnout, že zveřejní 
v souhrnné formě a anonymně části 
informací, které má, ovšem za podmínky, 
že se nezveřejní informace, které mají z 
obchodního hlediska citlivou povahu a 
které se týkají jednotlivých účastníků trhu 
nebo jednotlivých transakcí a že jsou tyto 
informace prokazatelně potřebné z 
hlediska zlepšení transparentnosti 
velkoobchodních trhů s energiemi a že 
informace, které mají být zveřejněny, jsou 
interní informace poskytované na základě 
čl. 3 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Agentura může rozhodnout, že zveřejní 
části informací, které má, ovšem za 
podmínky, že se nezveřejní informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 

2. Agentura zveřejní části informací, které 
má – ve formě základních informací o 
údajích o trhu – v přístupném formátu, 
včetně informací souvisejících 
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povahu a které se týkají jednotlivých 
účastníků trhu nebo jednotlivých transakcí.

s dvoustrannými smlouvami s cílem zvýšit 
transparentnost trhu a důvěru, ovšem za 
podmínky, že se nezveřejní informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu a které se týkají jednotlivých 
účastníků trhu nebo jednotlivých transakcí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je zvýšit transparentnost na velkoobchodním trhu s energiemi, a proto 
by zjištění měla být zveřejněna, což umožní novým účastníkům trhu, regulačním orgánům, 
vědeckým pracovníkům, spotřebitelům a dalším zainteresovaným stranám získat informace o 
stavu energetických trhů.

Pozměňovací návrh 291
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Agentura může rozhodnout, že zveřejní 
části informací, které má, ovšem za 
podmínky, že se nezveřejní informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu a které se týkají jednotlivých 
účastníků trhu nebo jednotlivých transakcí.
Agentura a veškeré vnitrostátní orgány 
(které mají informace, jež případně 
získaly od agentury podle článku 8)
nezveřejní informace, které mají z 
hlediska současného trhu citlivou povahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Agentura může rozhodnout, že zveřejní 
části informací, které má, ovšem za 
podmínky, že se nezveřejní informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu a které se týkají jednotlivých 
účastníků trhu nebo jednotlivých transakcí.
Agentura poskytne údaje k dispozici 
výzkumným střediskům v souhrnné formě.

Or. pl

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti by agentura měla poskytovat informace veřejnosti neomezeně. 
Konkrétně by měla poskytovat informace v souhrnné formě výzkumným střediskům. Výzkumná 
střediska mohou zvýšit efektivitu energetického trhu.

Pozměňovací návrh 293
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Vnitrostátní regulační orgány zajistí 
s podporou agentury, aby se používaly 
zákazy stanovené v článcích 3 a 4.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít možnost plně využít přidané hodnoty evropské 
agentury, která má evropskou perspektivu a může jim pomoci účinným a kvalifikovaným 
způsobem při plnění jejich úkolu zajištění uplatňování zákazů.

Pozměňovací návrh 295
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 296
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 297
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ve spolupráci s jinými orgány nebo 
tržními podniky;

b) ve spolupráci s jinými orgány nebo 
tržními podniky včetně útvarů pro dohled 
nad trhem v místech pro obchodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ve spolupráci s jinými orgány nebo 
tržními podniky;

b) ve spolupráci s jinými orgány nebo 
tržními podniky, rovněž z ostatních 
členských států;

Or. en

Odůvodnění

Zneužití trhu v jednom členském státě mohou často zahrnovat transakce, které mají dopad na 
další členské státy. Členské státy v regionu by proto měly spolupracovat v rámci agentury 
ACER s cílem provést odpovídající šetření.

Pozměňovací návrh 299
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) na žádost agentury v případě, že její 
původní hodnocení poskytla rozsáhlé 
informace, které výkon pravomocí 
doporučují.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít možnost plně využít přidané hodnoty evropské 
agentury, která má evropskou perspektivu a může jim pomoci účinným a kvalifikovaným 
způsobem při plnění jejich úkolu zajištění uplatňování zákazů.

Pozměňovací návrh 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vyšetřovací pravomoci uvedené v 
odstavci 1 zahrnují právo:

2. Účastníci trhu, proti kterým je vedeno 
vyšetřování, by měly být informováni o 
podrobnostech tohoto vyšetřování. O 
rozsahu vyšetřování by měly písemně 
informovat vnitrostátní regulační orgány 
a mělo by odpovídat zákazu stanovenému 
v článcích 3 nebo 4 tohoto nařízení.
Vyšetřovací pravomoci uvedené 
v odstavci 1 se omezí na cíl vyšetřování a 
činnosti potřebné ke splnění povinností 
vnitrostátních regulačních orgánů podle 
tohoto nařízení a zahrnují právo:

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – úvodní část
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vyšetřovací pravomoci uvedené v 
odstavci 1 zahrnují právo:

2. Vyšetřovací pravomoci uvedené v 
odstavci 1 se omezí na cíl vyšetřování a 
činnosti potřebné ke splnění povinností 
vnitrostátních regulačních orgánů podle 
tohoto nařízení a zahrnují právo:

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) požadovat informace od každé osoby, 
včetně těch, které se postupně zapojily do 
předávání příkazů nebo provádění 
dotyčných operací, jakož i jejich 
zmocnitelů, a je-li třeba, předvolat a 
vyslechnout každou takovou osobu;

b) požadovat informace od každé příslušné 
osoby, včetně těch, které se postupně 
zapojily do předávání příkazů nebo 
provádění dotyčných operací, jakož i jejich 
zmocnitelů, a je-li to vhodné, požadovat od 
nich, aby poskytly informace osobně;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) požadovat informace od každé osoby, 
včetně těch, které se postupně zapojily do 
předávání příkazů nebo provádění 
dotyčných operací, jakož i jejich 
zmocnitelů, a je-li třeba, předvolat a 
vyslechnout každou takovou osobu;

b) požadovat informace od každé příslušné 
osoby, včetně těch, které se postupně 
zapojily do předávání příkazů nebo 
provádění dotyčných operací, jakož i jejich 
zmocnitelů, a je-li to vhodné, požadovat od 
nich, aby poskytly informace osobně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) provádět kontroly na místě; c) provádět kontroly na místě u subjektů, 
které spadají do tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

d) požadovat existující záznamy 
o telefonních hovorech a datovém provozu
související s velkoobchodními 
energetickými produkty, pokud existuje 
povinnost je uchovávat;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

d) požadovat existující záznamy 
o telefonních hovorech a datovém provozu
pořízené zákonným způsobem;

Or. ro
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je předcházet zneužití.

Pozměňovací návrh 307
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) požádat o dočasný zákaz profesionální 
činnosti.

g) požádat soud nebo jiný příslušný orgán
o dočasný zákaz profesionální činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 308
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) požádat o dočasný zákaz profesionální 
činnosti.

g) požádat soud nebo jiný příslušný orgán
o dočasný zákaz profesionální činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Vnitrostátní energetické regulační 
orgány používají vymáhací pravomoci 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy.
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Or. en

Odůvodnění

Vymáhání právních předpisů by mělo jednoznačně probíhat na úrovni členských států.

Pozměňovací návrh 310
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány plnily své úkoly podle 
tohoto nařízení koordinovaně.

1. Agentura zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány plnily své úkoly podle 
tohoto nařízení koordinovaně. Agentura by 
měla získat dodatečné finanční a lidské 
zdroje potřebné k plnění dodatečných 
úkolů oddělení v rámci tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány plnily své úkoly podle 
tohoto nařízení koordinovaně.

1. Agentura musí zajistit, aby vnitrostátní 
regulační orgány plnily své úkoly podle 
tohoto nařízení koordinovaně.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Vnitrostátní regulační orgány spolupracují 
s agenturou a vzájemně za účelem plnění 
svých povinností v souladu s tímto 
nařízením. Tato spolupráce může mít 
rovněž podobu regionální spolupráce 
vnitrostátních regulačních orgánů 
v rámci struktury agentury s cílem odrážet 
stav trhu.

Or. en

Odůvodnění

Zneužití trhu v jednom členském státě mohou často zahrnovat transakce, které mají dopad na 
další členské státy. Členské státy v regionu by proto měly spolupracovat v rámci agentury 
ACER s cílem provést odpovídající šetření.

Pozměňovací návrh 313
Zigmantas Balčytis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní regulační orgány informují 
agenturu podle možnosti co nejpřesněji, 
mají-li oprávněné důvody k podezření, že 
buď v tomto členském státě, nebo v jiném 
členském státě, dochází nebo došlo k 
jednání, které je v rozporu s ustanoveními 
tohoto nařízení.

2. Vnitrostátní regulační orgány informují 
bezodkladně agenturu v souladu 
se stanovenými postupy, mají-li oprávněné 
důvody k podezření, že buď v tomto 
členském státě, nebo v jiném členském 
státě, dochází nebo došlo k jednání, které je 
v rozporu s ustanoveními tohoto nařízení.

Or. lt

Pozměňovací návrh 314
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít možnost plně využít přidané hodnoty evropské 
agentury, která má evropskou perspektivu a může jim pomoci účinným a kvalifikovaným 
způsobem při plnění jejich úkolu zajištění uplatňování zákazů.

Pozměňovací návrh 315
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura by měla získat dodatečné 
finanční a lidské zdroje potřebné k plnění 
dodatečných úkolů oddělení v rámci 
tohoto nařízení. V případě potřeby může 
v blízkosti významných obchodních míst 
vytvořit kontaktní místa.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – úvodní část
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud má agentura podezření, že došlo k 
porušení ustanovení tohoto nařízení, má za 
účelem plnění svých úkolů podle odstavce 
1 oprávnění:

[Netýká se českého znění.]

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) požádat jeden nebo více vnitrostátních 
regulačních orgánů o poskytnutí všech 
informací týkajících se porušení, na něž 
existuje podezření;

a) požádat jeden nebo více vnitrostátních 
regulačních orgánů, a v případě potřeby 
všechny vnitrostátní energetické regulační 
orgány v regionu, o poskytnutí všech 
informací týkajících se porušení, na něž 
existuje podezření;

Or. en

Odůvodnění

Zneužití trhu v jednom členském státě mohou často zahrnovat transakce, které mají dopad na 
další členské státy. Členské státy v regionu by proto měly spolupracovat v rámci agentury 
ACER s cílem provést odpovídající šetření.

Pozměňovací návrh 318
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ba) provést první posouzení s využitím 
evropské perspektivy a informovaného 
přístupu k údajům;
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Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít možnost plně využít přidané hodnoty evropské 
agentury, která má evropskou perspektivu a může jim pomoci účinným a kvalifikovaným 
způsobem při plnění jejich úkolu zajištění uplatňování zákazů.

Pozměňovací návrh 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

c) osoby, které pracují nebo pracovaly pro 
vnitrostátní regulační orgány, orgán 
ESMA a příslušné finanční orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) auditory a experty určené vnitrostátními 
regulačními orgány, kteří přijímají důvěrné 
informace v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení.

d) auditory a experty určené vnitrostátními 
regulačními orgány, ESMA a příslušnými 
finančními orgány, kteří přijímají důvěrné 
informace v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) auditory a experty určené vnitrostátními 
regulačními orgány, kteří přijímají důvěrné 
informace v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení.

d) auditory a experty určené vnitrostátními 
regulačními orgány nebo dalšími 
příslušnými orgány, kteří přijímají důvěrné 
informace v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Žádné důvěrné informace, které osoby 
uvedené v odstavci 2 získaly při plnění 
svých povinností, nesmí být prozrazeny 
jiné osobě ani orgánu, kromě informací v 
celkové nebo souhrnné formě tak, aby 
jednotlivý účastník trhu nebo trh nemohl 
být identifikován, aniž jsou dotčeny 
případy, na které se vztahuje trestní právo 
nebo jiná ustanovení tohoto nařízení nebo 

3. Žádné důvěrné informace, které osoby 
uvedené v odstavci 2 získaly při plnění 
svých povinností, nesmí být prozrazeny 
jiné osobě ani orgánu, kromě informací v 
celkové nebo souhrnné formě 
a s přihlédnutím k omezením stanoveným 
v čl. 9 odst. 2 tak, aby jednotlivý účastník 
trhu nebo trh nemohl být identifikován, 
aniž jsou dotčeny případy, na které se 
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jiné příslušné právní předpisy Unie. vztahuje trestní právo nebo jiná ustanovení 
tohoto nařízení nebo jiné příslušné právní 
předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Žádné důvěrné informace, které osoby 
uvedené v odstavci 2 získaly při plnění 
svých povinností, nesmí být prozrazeny 
jiné osobě ani orgánu, kromě informací v 
celkové nebo souhrnné formě tak, aby 
jednotlivý účastník trhu nebo trh nemohl 
být identifikován, aniž jsou dotčeny 
případy, na které se vztahuje trestní právo 
nebo jiná ustanovení tohoto nařízení nebo 
jiné příslušné právní předpisy Unie.

3. Žádné důvěrné informace, které osoby 
uvedené v odstavci 2 získaly při plnění 
svých povinností, nesmí být prozrazeny 
jiné osobě ani orgánu, kromě informací v 
celkové nebo souhrnné formě tak, aby 
jednotlivý účastník trhu nebo trh či 
transakce nemohl být identifikován, aniž 
jsou dotčeny případy, na které se vztahuje 
trestní právo nebo jiná ustanovení tohoto 
nařízení nebo jiné příslušné právní 
předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
András Gyürk

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění uvedených pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. S ohledem na konzultace ke 
sdělení Komise KOM(2010)716 nazvané 
Posílení sankčních režimů v odvětví 
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změny, kterými budou tato ustanovení 
dotčena.

finančních služeb stanoví Komise 
doporučení s cílem usilovat o harmonizaci 
režimu sankcí členských států. Členské 
státy oznámí tato ustanovení Komisi 
nejpozději do ... a neprodleně jí sdělí i 
všechny následné změny, kterými budou 
tato ustanovení dotčena.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění uvedených pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Musí zohledňovat závažnost 
porušení předpisů a být výrazně vyšší než 
skutečný či potenciální zisk z 
nedovolených transakcí. V úzké 
spolupráci s agenturou a Komisí stanoví 
členské státy minimální standardy pro 
postihy a koordinují své režimy sankcí.
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do  ... a neprodleně jí 
sdělí i všechny následné změny, kterými 
budou tato ustanovení dotčena.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Claude Turmes

Návrh nařízení
Článek 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění uvedených pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující a musí odrážet škodu 
způsobenou spotřebitelům. Celoevropské 
minimální standardy pro sankce by měly 
být stanoveny alespoň ve výši dvojnásobku 
celkového přímého a nepřímého 
potenciálního finančního zisku 
plynoucího z činností, jimž se toto 
nařízení snaží předcházet. Členské státy 
oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději 
do  ... a neprodleně jí sdělí i všechny 
následné změny, kterými budou tato 
ustanovení dotčena.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být zohledněny nejen přímé, ale i nepřímé zisky z přestoupení předpisů, protože často 
vedou k ziskům na souvisejících trzích a v důsledku mají dopad i na spotřebitelské ceny.

Pozměňovací návrh 328
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Sankce musí převyšovat potenciální zisky.

Pozměňovací návrh 329
Zigmantas Balčytis

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Komise stanoví standardy pro ukládání 
sankcí a zajišťuje harmonizovaný systém 
pro ukládání sankcí v případě porušení 
tohoto nařízení. Členské státy přijímají 
veškerá opatření nezbytná pro uplatňování 
uvedených standardů. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do  ... a neprodleně jí 
sdělí i všechny následné změny, kterými 
budou tato ustanovení dotčena.

Or. lt

Pozměňovací návrh 330
Adam Gierek

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění uvedených pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a

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

odrazující a nediskriminační. Členské 
státy oznámí tato ustanovení Komisi 
nejpozději do  ... a neprodleně jí sdělí i 
všechny následné změny, kterými budou 
tato ustanovení dotčena.

Or. pl

Odůvodnění

Je třeba předejít tomu, aby členské státy stanovily odlišné sankce. Nejednotný systém sankcí 
by mohl vést k tomu, že transakce by se přesouvaly do míst s nižšími sankcemi.

Pozměňovací návrh 331
Claude Turmes

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž jsou dotčeny pravomoci institucí 
Unie, včetně Evropské služby pro vnější 
činnost, agentura muže navázat kontakty s 
orgány dohledu ze třetích zemí. Může 
uzavírat administrativní dohody s 
mezinárodními organizacemi i se 
správními orgány třetích zemí.

Aniž jsou dotčeny pravomoci institucí 
Unie, včetně Evropské služby pro vnější 
činnost, agentura může navázat kontakty s 
orgány dohledu ze třetích zemí, zejména 
s orgány, které mají vliv na velkoobchodní 
trh s energiemi, s cílem podporovat 
harmonizaci regulačního rámce. Může 
uzavírat administrativní dohody s 
mezinárodními organizacemi i se 
správními orgány třetích zemí.

Or. en

Odůvodnění

Transakce by se neměly přemisťovat do oblastí s nižší regulací. EU by proto měla usilovat o 
přijetí harmonizovaného regulačního rámce i mimo své hranice.

Pozměňovací návrh 332
Adam Gierek

Návrh nařízení
Článek 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž jsou dotčeny pravomoci institucí 
Unie, včetně Evropské služby pro vnější 
činnost, agentura muže navázat kontakty s 
orgány dohledu ze třetích zemí. Může 
uzavírat administrativní dohody s 
mezinárodními organizacemi i se 
správními orgány třetích zemí.

V míře potřebné pro dosažení cílů 
stanovených v tomto nařízení a aniž jsou 
dotčeny pravomoci institucí Unie, včetně 
Evropské služby pro vnější činnost, 
agentura může navázat kontakty s orgány 
dohledu ze třetích zemí. Může uzavírat 
administrativní dohody s mezinárodními 
organizacemi i se správními orgány třetích 
zemí.

Or. pl

Odůvodnění

Je důležité jednoznačně uvést, že pravomoci agentury uzavírat dohody a udržovat kontakty se 
třetími zeměmi by měly být omezeny potřebou dosažení cílů stanovených v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž jsou dotčeny pravomoci institucí 
Unie, včetně Evropské služby pro vnější 
činnost, agentura muže navázat kontakty s 
orgány dohledu ze třetích zemí. Může 
uzavírat administrativní dohody s 
mezinárodními organizacemi i se 
správními orgány třetích zemí.

Aniž jsou dotčeny pravomoci členských 
států a Unie, včetně Evropské služby pro 
vnější činnost, agentura může rozvíjet
kontakty s orgány dohledu ze třetích zemí. 
Může uzavírat administrativní dohody s 
mezinárodními organizacemi i se 
správními orgány třetích zemí bez 
právních závazků.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Společnosti ze třetích zemí, jejichž tržní 
pravidla neodpovídají ustanovením tohoto 
nařízení, nezískají povolení 
k obchodování na velkoobchodním trhu s 
energií.

Or. en

Odůvodnění

Evropská unie by měla plně využít svůj vliv na zvýšení transparentnosti a integrity 
velkoobchodních transakcí v oblasti energií i mimo své hranice.

Pozměňovací návrh 335
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článků 5 a 7 se Komisi 
svěřují na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi svěřena v souladu 
s podmínkami stanovenými v tomto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článků 5 a 7 se Komisi 
svěřují na dobu neurčitou.

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článků 5 a 7 se Komisi 
svěřují na období pěti let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Komise předloží 
zprávu o přenesené pravomoci nejpozději 
6 měsíců před skončením pětiletého 
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období od vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Přenesení pravomocí se 
automaticky prodlužuje na stejné období 
s výjimkou případu, kdy Evropský 
parlament nebo Rada vznesou námitky, a 
to 3 měsíce před vypršením uvedeného 
období.

Or. ro

Pozměňovací návrh 337
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Pokud má Komise v úmyslu přijmout 
akty v přenesené pravomoci, je zvláště 
důležité, aby během přípravných prací 
Komise provedla důkladné konzultace, 
které zahrnují agenturu, subjekty na 
energetickém trhu, vnitrostátní regulační 
orgány a orgán ESMA. Při přípravě aktů 
v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit souběžné, včasné a odpovídající 
předání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě a zajistit, 
aby Evropský parlament a Rada byly 
zapojeny do přípravné fáze, konkrétně aby 
byly přizvány k účasti na odborových 
zasedáních.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Před přijetím aktů v přenesené 
pravomoci musí Komise konzultovat 
subjekty činné na trhu ohledně obsahu a 
formátu povinností předkládání zpráv, 
mezi něž patří dotčené subjekty jako např. 
organizovaná tržní místa (např. 
energetické burzy) a účastníky trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
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Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

pravomoci uvedená v článcích 5, 5a a 7 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci jsou Komisi svěřeny za 
podmínek stanovených v článcích 16 a 17.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 5, 5a a 7 
mohou kdykoliv Evropský parlament nebo 
Rada zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm 
blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku dnem následujícím po dni 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v 
něm uveden. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu i Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 343
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3b. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 5, 5a a 7 vstoupí v platnost 
pouze tehdy, pokud Evropský parlament 
ani Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců 
od oznámení tohoto aktu Evropskému 
parlamentu a Radě námitku, nebo pokud 
před uplynutím této lhůty Evropský 
parlament i Rada uvědomí Komisi, že 
námitku proti tomuto aktu nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o 2 měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 16 vypouští se
Zrušení přenesení pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 5 
a 7 kdykoli zrušit.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
rozhodování o tom, zda zrušit přenesení 
pravomoci, o této skutečnosti v přiměřené 
lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí 
informuje druhou instituci a Komisi a 
uvede, kterých přenesených pravomocí by 
se zrušení mohlo týkat a možné důvody 
pro zrušení.
3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí vyjmenovaných v 
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daném rozhodnutí. Nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v 
něm upřesněn. Neovlivní platnost již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 17 vypouští se
Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada v 
této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví, je akt v přenesené 
pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstupuje v platnost dnem 
v něm stanoveným. Akt v přenesené 
pravomoci může být zveřejněn v Úředním 
věstníku Evropské unie a vstoupit v 
platnost před uplynutím této lhůty, pokud 
Evropský parlament i Rada uvědomí 
Komisi o svém rozhodnutí námitky 
nevyslovit.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v 
platnost v případě, že proti němu 
Evropský parlament nebo Rada vysloví 
námitky. Orgán vyslovující námitky proti 
aktu v přenesené pravomoci vysvětlí 
důvody takového jednání.
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Or. en

Pozměňovací návrh 346
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 349
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

[Netýká se českého znění]

Or. pl

Odůvodnění

Použití spojky „a“ by znamenalo, že oba orgány musí vznést námitku současně. To by bylo v 
rozporu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie a ustanovením čl. 17 odst. 2 a 
odst. 3.

Pozměňovací návrh 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 17a
Personální a finanční zdroje agentury

Agentura nejpozději do 31. prosince 2011 
posoudí personální a finanční potřeby s 
ohledem na své pravomoci a povinnosti 
vyplývající z tohoto nařízení a předloží 
zprávu Evropskému parlamentu, Radě a 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ustanovení tohoto nařízení, k jejichž 
uplatňování je zapotřebí přijetí aktu v 
přenesené pravomoci, vstoupí v platnost 
pouze v případě, že vstoupí v platnost i tyto 
akty v přenesené pravomoci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 353
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zákaz obchodování zasvěcených osob 
podle článku 3 a zákaz manipulace s 
trhem podle článku 4 vstupují v platnost 
pouze v případě, že byly přijaty příslušné 
akty v přenesené pravomoci podle článku 
5.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Požadavky na sběr údajů vstoupí v 
platnost, jakmile budou přijaty příslušné 
akty v přenesené pravomoci uvedené v 
článku 7.

Or. en


