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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o integritě a transparentnosti trhu 
s energií
(KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0726),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0407/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněná stanoviska zaslaná předsedovi Evropského parlamentu 
vnitrostátními parlamenty týkající se souladu návrhu aktu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ...1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
(A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C ... / dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C ... / dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Je potřebné upřesnit definici 
důvěrných informací a manipulace s trhem, 
aby se doložily specifika velkoobchodních 
trhů s energií, která jsou dynamická a 
podléhají změnám. Hlavní prvky těchto 
definic by měly být vymezeny v tomto 
nařízení. Komise by však měla mít 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o taková podrobná 
pravidla. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to mimo jiné 
i na odborné úrovni. Odborná doporučení 
by měli poskytnout mimo jiné odborní 
pracovníci Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, 
Evropského výboru regulátorů trhů s 
cennými papíry (CESR), Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, Evropské sítě 
provozovatelů soustav pro přepravu 
zemního plynu a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy (ESMA) a dále 
vnitrostátní regulační orgány, vnitrostátní 
orgány pro ochranu hospodářské soutěže, 
příslušné finanční orgány členských států 
a účastníci trhu. Při přípravě a 
navrhování aktů v přenesené pravomoci 
by měla Komise zajistit neprodlené, 
včasné a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě, stejně jako úzké zapojení 
Evropského parlamentu a Rady do 
přípravné fáze a oba orgány pravidelně 
zvát k účasti na schůzkách odborníků.

Or. en
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Odůvodnění

Toto nařízení předpokládá přenesení významných pravomocí na Komisi a poskytuje jí značný 
prostor pro rozhodování o velmi důležitých, avšak odborných otázkách. Zdá se, že akty v 
přenesené pravomoci jsou vhodným nástrojem, který umožňuje dostatečně pružně a rychle 
přizpůsobit pravidla novým okolnostem. Je však důležité zajistit široké a transparentní 
konzultace s různými odborníky a zainteresovanými stranami a umožnit oběma složkám 
legislativního orgánu proces rozhodování pečlivě sledovat.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Mohlo by být účelné, aby agentura, která sídlí v Lublani, zřídila styčné úřady v blízkosti 
významných trhů a míst obchodování, a mohla tedy být v pravidelném kontaktu s účastníky 
trhu a disponovat všemi potřebnými informacemi.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) S cílem zajistit potřebnou flexibilitu 
v shromažďování informací o obchodech 
s velkoobchodními energetickými produkty 
by Komise měla mít pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 

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

s článkem 290 Smlouvy stanovujícím 
termín, formu a obsah informací, které 
musejí předkládat účastníci trhu. 
Povinnosti oznamování by neměly 
účastníkům trhu způsobit zbytečné náklady 
ani vytvářet administrativní překážky, a 
proto by měla být předem provedena 
analýza jejich nákladů a přínosů. Osoby 
oznamující transakce příslušnému orgánu 
podle ustanovení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. 
dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, a 
registrům obchodních údajů a příslušným 
orgánům v souladu s ustanovením nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. ../.. o 
OTC derivátech, ústředních protistranách a 
registrech obchodních údajů by tudíž 
neměly spadat pod duplicitní povinnosti 
oznamování. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to mimo jiné 
i na odborné úrovni. Při přípravě a 
navrhování aktů v přenesené pravomoci 
by měla Komise zajistit neprodlené, 
včasné a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě, stejně jako úzké zapojení 
Evropského parlamentu a Rady do 
přípravné fáze, zejména přizváním obou 
orgánů k účasti na schůzkách odborníků.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení předpokládá přenesení významných pravomocí na Komisi a poskytuje jí značný 
prostor pro rozhodování o velmi důležitých, avšak odborných otázkách. Zdá se, že akty v 
přenesené pravomoci jsou vhodným nástrojem, který umožňuje dostatečně pružně a rychle 
přizpůsobit pravidla novým okolnostem. Je však důležité zajistit široké a transparentní 
konzultace s různými odborníky a zainteresovanými stranami a umožnit oběma složkám 
legislativního orgánu proces rozhodování pečlivě sledovat.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) V rozsahu, v němž jsou 
monitorování a transparentnost trhu 
založeny na stejném souboru údajů, by 
měla agentura zajistit, aby mohla být 
infrastruktura pro oznamování využívána 
pro oba účely. Tyto údaje zaručí 
konzistentnost a zabrání duplicitnímu 
předkládání informací. V tomto ohledu by 
měla být zajištěna jednotnost tohoto 
nařízení a obecných zásad 
transparentnosti základních 
elektroenergetických údajů, které vydala 
Skupina evropských regulačních orgánů 
pro elektroenergetiku a plynárenství 
(ERGEG).

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost a monitorování by měly být založeny na společném souboru údajů: zatímco 
orgány pro sledování trhu by měly mít plný přístup také k citlivým údajům, transparentnost 
má zajistit rovné podmínky pro všechny účastníky trhu. Zatímco nařízení o integritě a 
transparentnosti trhu s energií se zabývá monitorováním, návrh obecných zásad 
transparentnosti základních elektroenergetických údajů vypracovaný orgánem ERGEG se 
zabývá otázkami transparentnosti. Ačkoli pro účely sledování trhu by mohl být zapotřebí širší 
okruh údajů, velké množství údajů (např. instalovaný, plánovaný, skutečný elektrický výkon) 
je třeba jak pro účely sledování trhu, tak pro zajištění jeho transparentnosti. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Agentura by měla zajistit provozní 
bezpečnost údajů, které přijímá, zamezit 
neoprávněnému přístupu k informacím, 
které agentura má, a stanovit postupy 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Systém IT je klíčovým prvkem pro zajištění vysoké úrovně provozní bezpečnosti a důvěrnosti. 
Proto by měl být kladen zvláštní důraz na požadavky na bezpečnost tohoto systému. V tomto 
ohledu by mohla být účelná spolupráce s agenturou ENISA, a proto je třeba k ní vybízet.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Vnitrostátní regulační orgány by měly 
odpovídat za zajištění, že toto nařízení je 
v členských státech prováděno. Za tímto 
účelem by měly mít potřebné vyšetřovací 
pravomoci, aby mohly tento úkol efektivně 
plnit. Agentura by měla zajistit, aby tyto 
vyšetřovací pravomoci byly vždy 
uplatňovány obdobně a přiměřeně. Za 
tímto účelem může Komise vydat pro 
vnitrostátní regulační orgány nebo určený 
orgán vhodná doporučení.

Or. en
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Odůvodnění

Za provádění šetření neodpovídá agentura ACER, tento úkon jednoznačně patří mezi 
povinnosti příslušných vnitrostátních orgánů. Aby byly zajištěny rovné podmínky pro 
účastníky trhu a aby nebylo nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií prováděno 
v členských státech EU rozdílně, měla by Komise nebo agentura ACER vydat doporučení 
ohledně toho, jakým způsobem mají být tyto vyšetřovací pravomoci uplatňovány.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Manipulace s velkoobchodními trhy s energií, týkají-li se omezování kapacity, spadají 
zejména do působnosti kartelového práva. V případě podezření na porušení předpisů, týká-li 
se dominantních účastníků trhu, provádějí šetření vnitrostátní orgány pro ochranu 
hospodářské soutěže (porušení článku 102 SFEU).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je důležité, aby sankce za porušení 
tohoto nařízení byly úměrné a odrazující a 
aby odrážely závažnost porušení a 
potenciální zisky z obchodování na základě 
důvěrných informací a manipulace s trhem. 
S uznáním vzájemné součinnosti mezi 

(23) Je důležité, aby sankce za porušení 
tohoto nařízení byly úměrné, odrazující a 
ve všech členských státech jednotné, aby 
nedocházelo k tomu, že se ti, kteří toto 
nařízení poruší, přemístí do nejméně 
přísného členského státu, přičemž by měly 
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obchodováním s deriváty na elektřinu a 
zemní plyn a obchodováním se skutečnou 
elektřinou a plynem by sankce za porušení 
tohoto nařízení měly být v souladu 
se sankcemi, které členské státy přijaly 
v provádění směrnice 2003/6/ES.

odrážet závažnost porušení a potenciální 
zisky z obchodování na základě důvěrných 
informací a manipulace s trhem. S uznáním 
vzájemné součinnosti mezi obchodováním 
s deriváty na elektřinu a zemní plyn a 
obchodováním se skutečnou elektřinou 
a plynem by sankce za porušení tohoto 
nařízení měly být v souladu se sankcemi, 
které členské státy přijaly v provádění 
směrnice 2003/6/ES. S ohledem na 
konzultace ohledně sdělení Komise ze dne 
....  o posílení režimů sankcí v odvětví 
finančních služeb by měla Komise 
předložit návrhy za účelem další 
harmonizace systémů sankcí jednotlivých 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit rovné podmínky a zabránit tomu, aby obchodníci využívali slabá místa 
řízení pro porušení předpisů a sankcí méně přísných členských států. To by bylo v rozporu se 
záměrem vytvořit integrovaný trh s energií na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Toto nařízení stanoví pravidla, která
zakazují nekalé praktiky na 
velkoobchodních trzích s energií s ohledem 
na zvláštní rysy těchto trhů a která jsou v 
souladu s pravidly uplatňovanými na 
finančních trzích. Zajišťuje monitorování 
velkoobchodních trhů s energií prováděné 
agenturou.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií by mělo být 
uplatňováno jako „lex specialis“ na celý velkoobchodní trh s energií, a mělo by se tedy 
vztahovat na všechny velkoobchodní energetické produkty. To zajistí právní jistotu a větší 
jednoznačnost pro účastníky trhu. Nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií by 
mělo zohledňovat zvláštní rysy velkoobchodních trhů s energií, což napomůže dalšímu rozvoji 
vnitřního trhu s energií.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Toto nařízení se použije na obchodování s 
velkoobchodními energetickými produkty. 
Ustanovení článků 3 a 4 se nepoužijí na 
finanční nástroje, které nejsou 
velkoobchodními energetickými produkty.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií by mělo být 
uplatňováno jako „lex specialis“ na celý velkoobchodní trh s energií, a mělo by se tedy 
vztahovat na všechny velkoobchodní energetické produkty. To zajistí právní jistotu a větší 
jednoznačnost pro účastníky trhu. Nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií by 
mělo zohledňovat zvláštní rysy velkoobchodních trhů s energií, což napomůže dalšímu rozvoji 
vnitřního trhu s energií.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Agentura, vnitrostátní regulační orgány, 
vnitrostátní orgány pro ochranu 
hospodářské soutěže, je-li to relevantní, a 
příslušné finanční orgány spolupracují za 
účelem zajištění, aby se uplatňoval 
koordinovaný přístup k vynucování 
příslušných pravidel.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií by mělo být 
uplatňováno jako „lex specialis“ na celý velkoobchodní trh s energií, a mělo by se tedy 
vztahovat na všechny velkoobchodní energetické produkty. To zajistí právní jistotu a větší 
jednoznačnost pro účastníky trhu. Nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií by 
mělo zohledňovat zvláštní rysy velkoobchodních trhů s energií, což napomůže dalšímu rozvoji 
vnitřního trhu s energií.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vykonává-li agentura úkoly stanovené 
tímto nařízením, přijímá akty agentury, 
včetně žádostí a doporučení podle čl. 11 
odst. 4, její ředitel. Ředitel agentury 
zohledňuje pokyny vydané Radou 
regulačních orgánů v souladu s čl. 15 
odst. 1 nařízení (ES) č. 713/2009.

Or. en
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Odůvodnění

Má-li agentura ACER jednat v zájmu Evropy a plnit úlohu účinného orgánu dohledu, je nutné 
zajistit nezávislost a autonomii jejího ředitele. Je však důležité, aby ředitel této agentury plnil 
své povinnosti v úzké spolupráci s Radou regulačních orgánů a využíval jejích doporučení. To 
odráží ustanovení a smysl nařízení o agentuře ACER, které regulačním orgánům svěřuje ve 
vztahu k úkolům agentury ACER poradní úlohu.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Pro uplatňování tohoto nařízení ze strany regulačních orgánů je nezbytné uvést praktické 
příklady jednání, které se rozumí pod pojmem „zneužívání trhu“. Další příklad upřesní oblast 
působnosti tohoto nařízení jak pro potřeby regulačních orgánů, tak pro potřeby účastníků 
trhu. K čl. 2 odst. 2 písm. a) by měl být uveden ještě alespoň jeden příklad, který by ilustroval 
rovněž manipulativní jednání, jako je zneužití postavení k vytlačení konkurence z trhu, a to 
mimo jiné zadržováním kapacit. Tento příklad vychází z příkladu ilustrujícího pojem 
„manipulace s trhem“, který je uveden ve směrnici o zneužívání trhu (2003/6/ES) v kontextu 
finančních nástrojů, avšak je přizpůsoben prostředí trhu s velkoobchodními energetickými 
produkty.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V zájmu větší právní jistoty a jednoznačnosti by mělo být doplněno, že se definice týká všech 
segmentů trhu. Tím je zřejmé, že definice velkoobchodních energetických produktů se vztahuje 
i na vyrovnávací trh.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) smlouvy na koupi nebo prodej 
emisních povolenek;

Or. en

Odůvodnění

Trh s CO2 je úzce propojen s trhy s elektřinou a plynem, neboť mají společných několik 
základních rysů (např. míru poptávky po elektřině, ceny uhlí a plynu), což vede k vzájemné 
provázanosti cen CO2 a velkoobchodních cen energie. Významný počet účastníků trhů 
s uhlíkem je současně účastníky velkoobchodních trhů s elektřinou a plynem, zejména 
elektrárenské společnosti. Proto by měl odvětvový regulační režim pro velkoobchodní trh 
s energií zahrnovat i smlouvy týkající se systému EU pro obchodování s emisemi.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) deriváty týkající se emisních 
povolenek;

Or. en

Odůvodnění

Trh s CO2 je úzce propojen s trhy s elektřinou a plynem, neboť mají společných několik 
základních rysů (např. míru poptávky po elektřině, ceny uhlí a plynu), což vede k vzájemné 
provázanosti cen CO2 a velkoobchodních cen energie. Významný počet účastníků trhů 
s uhlíkem je současně účastníky velkoobchodních trhů s elektřinou a plynem, zejména 
elektrárenské společnosti. Proto by měl odvětvový regulační režim pro velkoobchodní trh 
s energií zahrnovat i smlouvy týkající se systému EU pro obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Smlouvy o dodávkách zemního plynu nebo 
elektřiny využívané konečnými 
spotřebiteli, kteří neuzavírají transakce 
prostřednictvím systémů obchodování ani 
smlouvy na standardizované produkty 
přijaté k obchodování v systémech 
obchodování, nejsou velkoobchodní 
energetické produkty. 

Or. en

Odůvodnění

Účastníky velkoobchodních trhů s energií mohou být i průmyslové podniky, které jsou 
konečnými spotřebiteli, přičemž tito účastníci mohou na trhu získat významné postavení, které 
představuje riziko zneužívání trhu prostřednictvím velkých průmyslových odběratelů.
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Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se smlouvy o 
dodávkách zemního plynu a elektřiny 
konečným spotřebitelům s kapacitou 
přesahující určitý počet megawattů 
považují za velkoobchodní energetické 
produkty. Příslušný počet megawattů 
(prahovou hodnotu de-minimis) stanoví 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci, jež přijme v souladu s článkem 
15 a za podmínek stanovených v článcích 
16 a 17.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. „Emisní povolenkou“ se rozumí 
povolenka definovaná v čl. 3 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství a o změně směrnice Rady 
96/61/ES1.
1 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32

Or. en
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Odůvodnění

Pojem „emisní povolenky“ je definován odkazem na definici tohoto pojmu ve směrnici 
2003/87/ES.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. „Účastníkem trhu“ se rozumí jakákoli 
osoba zapojená do obchodování s 
velkoobchodními energetickými produkty, 
zejména dodavatelé, obchodníci a výrobci.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „účastník trhu“ je zmiňován v několika ustanoveních – např. v článku 7, kde se jedná 
o osoby, jež jsou povinny oznamovat transakce a objednávky podle tohoto nařízení. Tento 
pojem však není definován. V zájmu právní jistoty a jednoznačnosti by  měl být pojem 
„účastník trhu“ vymezen.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Pojem „organizované trhy“ by měl být změněn na „systémy obchodování“. Termín 
„organizované trhy“ by znamenal regulované trhy a mnohostranné systémy obchodování ve 
smyslu směrnice o trzích finančních nástrojů. Při revizi této směrnice může být zavedena další 
kategorie organizovaných systémů obchodování. Na velkoobchodních trzích s energií však 
hrají zásadní úlohu i fyzické spotové obchody a systémy obchodování, v jejichž rámci se tyto 
obchody uskutečňují. Aby bylo zřejmé, že toto nařízení se vztahuje jak na trhy s finančními 
nástroji, tak na spotové trhy, měl by být pojem „organizované trhy“ nahrazen pojmem 
„systémy obchodování“ a definován v článku 2.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Tento článek se nevztahuje na operace 
provedené za účelem splnění povinnosti 
nabýt velkoobchodní energetické produkty 
či nakládat s nimi, která vyplývá z dohody 
uzavřené předtím, než dotyčná osoba 
získala důvěrnou informaci.

5. Tento článek se nevztahuje na operace 
provedené za účelem splnění povinnosti 
nabýt velkoobchodní energetické produkty 
či nakládat s nimi, která vyplývá z dohody 
uzavřené předtím, než dotyčná osoba 
získala důvěrnou informaci, ani na 
transakce uzavřené za účelem krytí 
fyzických pozic, jež se omezují výhradně 
na ztráty vzniklé v důsledku 
neplánovaných výpadků, předtím, než 
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byla příslušná informace předána 
účastníkům trhu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zahrnout také zajišťování; nicméně v případě neplánovaných výpadků by mělo být 
možné výpadek výroby bez zbytečného prodlení kompenzovat, aby nedocházelo 
k nežádoucímu růstu cen, nebo dokonce k selhání celého systému. Aby bylo možné takové 
situace využít, měla by být tato výjimka omezena výhradně na objem ztrát vzniklých 
neplánovaným výpadkem. Avšak pojem „závažné poškození“ lze ještě upřesnit: „závažné 
poškození technické či ekonomické stability systému“.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odst. 1 písm. a) a c) se nevztahují na 
účastníka trhu, který má důvěrné 
informace a může se na vlastní 
odpovědnost účastnit obchodů s cílem 
uzavřít své otevřené pozice ve 
velkoobchodních energetických 
produktech, pokud by jeho nečinnost 
vedla k závažnému poškození technické či 
ekonomické stability systému a fungování 
trhu. V takovém případě musí účastník 
trhu tyto informace zveřejnit okamžitě po 
uzavření svých pozic a podat o této 
záležitosti zprávu agentuře a 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu.

Or. en

Odůvodnění
Je třeba zahrnout také zajišťování; nicméně v případě neplánovaných výpadků by mělo být 
možné výpadek výroby bez zbytečného prodlení kompenzovat, aby nedocházelo 
k nežádoucímu růstu cen, nebo dokonce k selhání celého systému. Aby bylo možné takové 
situace využít, měla by být tato výjimka omezena výhradně na objem ztrát vzniklých 
neplánovaným výpadkem. Avšak pojem „závažné poškození“ lze ještě upřesnit: „závažné 
poškození technické či ekonomické stability systému“.
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Pozměňovací návrh 25

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 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. Komise může přijmout akty v přenesené 
pravomoci vypracované v úzké spolupráci 
s agenturou. Je obzvláště důležité, aby 
agentura či Komise vedla během 
přípravné činnosti náležité konzultace se 
zainteresovanými stranami v souladu s 
ustanoveními článku 10 nařízení (ES) č. 
713/2009 a s Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy, vnitrostátními 
regulačními orgány, vnitrostátními 
orgány pro ochranu hospodářské soutěže 
a příslušnými finančními orgány 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

V důvodové zprávě k legislativnímu návrhu Komise uvádí, že akty v přenesené pravomoci 
týkající se sběru údajů (článek 7) budou vycházet z návrhu pokynů zpracovaného agenturou. 
Bylo by účelné zapojit agenturu i do vytváření samotných aktů, je-li to relevantní. 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).
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Pozměňovací návrh 26

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 účastníku 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 
pravomoci přijatých v souladu 
s odstavcem 10 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 
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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. Nesmějí 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);
c) ukládat vnitrostátní oznamovací 
povinnosti týkající se podávání zpráv o 
transakcích/účetní závěrce nebo
uchovávání záznamů je přípustné, s 
výjimkou případů uvedených v článku 17;

d) vyžadovat různé zprávy o činnosti na 
vnitrostátní úrovni v hostitelských 
členských státech;
e) schvalovat distribuční sazby, které 
odrazují od dovozu i vývozu;
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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, které obchodují méně než
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 9 (pravidlo o 
minimální prahové hodnotě).

Or. en

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.
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Pozměňovací návrh 27

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. Tím 
nejsou dotčeny požadavky vyplývající z 
vnitrostátních právních předpisů, které
opravňují vnitrostátní regulační orgány či
jiné příslušné vnitrostátní orgány, aby 
shromažďovaly další údaje o 
velkoobchodních trzích s energií, a to jiné 
údaje než údaje vykazované agentuře.

Or. en

Odůvodnění

Řádné sledování trhu může vyžadovat dodatečnou flexibilitu na vnitrostátní úrovni s cílem
usnadnit lepší a bližší dohled nad obchodováním s velkoobchodními energetickými produkty.

Pozměňovací návrh 28

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 

3. Agentura nejméně jednou ročně předloží 
Evropskému parlamentu a Komisi zprávu 
o svých činnostech podle tohoto nařízení a 
zveřejní ji. 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 
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nařízení (ES) č. 713/2009. nařízení (ES) č. 713/2009.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla podávat zprávu Komisi a Parlamentu, který je rovněž zastoupen ve správní 
radě ACER, a mělo by být zajištěno, aby byla tato zpráva zveřejněna.

Pozměňovací návrh 29

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 
místa pro obchodování a systémy pro 
párování prodejních a kupních příkazů 
nebo systémy pro podávání zpráv mohly 
poskytovat agentuře záznam o 
velkoobchodních energetických 
transakcích a/nebo základní údaje, které 
mají k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Místa, v nichž probíhá obchodování, budou důležitým zdrojem pro sledování velkoobchodních
trhů s energií. Velkoobchodní energetické produkty obchodované na organizovaných místech 
pro obchodování jsou obvykle nejlikvidnější, s nejširší účastí uživatelů a investorů, a mohou
sloužit ke stanovování  orientačních cen a určování cen energie pro uživatele a spotřebitele 
v EU. Pro účely monitorování velkoobchodních energetických produktů by agentura měla mít 
úplný přístup k takovým údajům. Pokud mají místa pro obchodování k dispozici základní
údaje, měla by mít povinnost předkládat tyto údaje agentuře ACER.
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Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci musí umožnit
podávat hlášení o transakcích se 
souvisejícími produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci stanoví 
placení poplatků ze strany účastníků trhu, 
kteří vykazují údaje v souladu s tímto 
nařízením. Tyto poplatky musí odrážet
náklady vynaložené agenturou na provoz
a údržbu systémů sloužících ke 
shromažďování nezbytných údajů a k 
řízení, aby mohla plnit své úkoly podle 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) určený orgán, který obdržel příslušné 
informace v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy s cílem shromažďovat
konkrétní údaje o trzích s výrobou 
energie.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud vnitrostátní orgány již disponují informacemi o vnitrostátním trhu s energií, nebude 
stanovena žádná další byrokratická zátěž, tedy ohlašovací povinnost.

Pozměňovací návrh 33

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/nebo vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu informace, jako např. informace
týkající se kapacity zařízení pro výrobu, 
včetně svých mezních nákladů,
skladování, spotřeby nebo přepravy 
elektřiny či zemního plynu pro účely 
monitorování obchodování na 
velkoobchodních trzích s energií. Toto
podávání zpráv se omezí na údaje a
informace, o nichž dosud nebyla
informována místa pro obchodování, 
provozovatelé přenosových soustav nebo 
jiné subjekty a jež mají být zveřejněny v 
rámci povinností týkajících se
transparentnosti informací. Povinnosti
oznamování u účastníků trhu musí být
minimalizovány, a to shromažďováním
požadovaných informací nebo jejich částí
ze stávajících zdrojů, jako jsou např. 
stávající regionální nebo vnitrostátní 
infrastruktury pro oznamování, tam, kde 
je to možné. Již vykázané údaje musí
agentuře zprostředkovat provozovatelé 
přenosové soustavy nebo jiné subjekty 
příslušné pro sběr údajů, které za sběr 
údajů odpovídají.

Or. en
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Odůvodnění

Vykazování základních údajů by mělo být v co největší míře standardizováno – s cílem omezit
zatěžování účastníků trhu – a harmonizováno se systémem vykazování základních údajů
provozovatelů přenosové soustavy a dalších platforem.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aby se zabránilo dvojímu podávání 
zpráv a zbytečné administrativní zátěži, 
musí se akty v přenesené pravomoci 
přijaté Komisí podle tohoto článku
vyhnout překrývání a musí zajistit 
slučitelnost s požadavky na podávání 
zpráv podle jiných relevantních právních 
předpisů, např. nařízení Rady (EU, 
Euratom) č. 617/2010 ze dne 24. červa 
2010 o povinnosti informovat Komisi o 
investičních projektech do energetické 
infrastruktury v Evropské unii. Musí
rovněž objasnit, jak se má použít výjimka 
stanovená v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty podléhající povinnosti oznamování by neměly vykazovat stejné informace dvakrát a
do různých evropských orgánů, případně i v různých formátech a s různým obsahem a 
načasováním. Evropská komise by měla těmto aspektům při vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci věnovat pozornost.
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Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Agentura může v souladu s článkem
51 ustanovení [EMIR 2010/0250 (COD)] 
zaregistrovat registr obchodních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Agentura může, pokud to považuje za
vhodné, zřizovat styčné úřady v blízkosti
důležitých míst pro obchodování, aby se
usnadnilo plnění jejích úkolů podle 
článků 7 a 11.

Or. en

Odůvodnění

Mohlo by být účelné, aby agentura, která sídlí v Lublani, zřídila styčné úřady v blízkosti 
významných trhů a míst obchodování, a mohla tedy být v pravidelném kontaktu s účastníky 
trhu a disponovat všemi potřebnými informacemi.

Pozměňovací návrh 37

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 

1. Agentura, vnitrostátní regulační 
orgány, příslušné finanční orgány, 
vnitrostátní orgány pro hospodářskou 
soutěž, registry obchodních údajů a jiné 
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uchovávaných v jejich systémech. 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

Odůvodnění

Měla by být zaručena maximální úroveň důvěrnosti, a proto je nezbytné, aby tato přísná
ustanovení platila pro všechny veřejné orgány, které jsou zapojeny do systému zaměřeného na 
zvýšení transparentnosti a integrity velkoobchodního trhu s energií.

Pozměňovací návrh 38

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 
informačních technologií agentury musí 
být v souladu s nejlepšími dostupnými
bezpečnostními normami.

Or. en

Odůvodnění

Zpracovávání obrovského množství obchodních údajů, které jsou vysoce citlivé, vystavuje 
agenturu riziku, že se stane obětí hackerů nebo dalších forem počítačových útoků. Nedávný 
podvod a manipulace s emisními povolenkami upozornily na zranitelnost obchodních údajů. 
Proto je zapotřebí posílit ustanovení o bezpečnosti informačních technologií, aby byla v 
souladu s nejvyššími dostupnými bezpečnostními normami.
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Pozměňovací návrh 39

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 nebo mohou 
být jen naznačeny informace, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu 
a které se týkají jednotlivých účastníků 
trhu nebo jednotlivých transakcí.

Or. en

Odůvodnění

Posílení požadavků týkajících se důvěrnosti.

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Konečné rozhodnutí o určení orgánu, který ponese odpovědnost za uplatňování ustanovení 
REMIT, by mělo vzít v úvahu specifickou strukturu vnitrostátních institucí odpovědných za 
dohled nad hospodářskou soutěží. Členské státy by měly mít možnost určit vnitrostátní orgán, 
který bude odpovídat za uplatňování ustanovení REMIT.



PE460.835v01-00 34/44 PR\860344CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 41

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 nebo určené orgány měly 
vyšetřovací pravomoci potřebné pro plnění 
tohoto úkolu. Pravomoci jsou vykonávány 
přiměřeným způsobem. Tyto pravomoci 
jsou vykonávány:

Or. en

Odůvodnění

Konečné rozhodnutí o určení orgánu, který ponese odpovědnost za uplatňování ustanovení 
REMIT, by mělo vzít v úvahu specifickou strukturu vnitrostátních institucí odpovědných za 
dohled nad hospodářskou soutěží. Členské státy by měly mít možnost určit vnitrostátní orgán, 
který bude odpovídat za uplatňování ustanovení REMIT.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – 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

Odůvodnění

Pro zajištění účinného dohledu nad trhem je velmi důležité, aby agentura při monitorování 
velkoobchodních trhů s energií spolupracovala s vnitrostátními regulačními orgány, 
příslušnými finančními orgány a útvary pro dohled nad trhem v místech pro obchodování. 
Proto by měla být vyjasněna možnost spolupracovat s útvary pro dohled nad trhem v místech 
pro obchodování.
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 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 nebo určené orgány 
plnily své úkoly podle tohoto nařízení 
koordinovaně.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pokud mají členské státy nést konečnou odpovědnost za určení orgánu, který bude dohlížet na 
uplatňování ustanovení REMIT, je třeba rovněž pozměnit článek 11. Do spolupráce 
regulačních orgánů na evropské úrovni by měly být zapojeny všechny příslušné vnitrostátní
orgány.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

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 nebo 
určené 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.

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 

Má-li vnitrostátní regulační orgán nebo 
určený 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 učinila kroky
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s odstavcem 4. v souladu s odst. 3 písm. b), pokud se akty 
týkají finančních nástrojů podléhajících 
ustanovením článku 9 směrnice 
2003/6/ES a/nebo odstavci 4 tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Pokud mají členské státy nést konečnou odpovědnost za určení orgánu, který bude dohlížet na 
uplatňování ustanovení REMIT, je třeba rovněž pozměnit článek 11. Do spolupráce 
regulačních orgánů na evropské úrovni by měly být zapojeny všechny příslušné vnitrostátní
orgány.

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentuře musí být poskytnuty dodatečné
finanční a lidské zdroje nezbytné k tomu, 
aby mohla odpovídajícím způsobem plnit
další úkoly, které jí podle tohoto nařízení 
byly svěřeny.

Or. en

Odůvodnění

Agentura ACER nebyla původně zřízena k tomu, aby se v takové míře zabývala 
monitorováním velkoobchodního trhu s energií. Aby mohla řádně plnit své funkce, měla by
mít k dispozici požadované dodatečné zdroje.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vnitrostátní regulační orgány informuji 
příslušný finanční orgán svého členského 

a) vnitrostátní regulační orgány nebo 
určený orgán informují příslušný finanční 
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státu a agenturu, pokud mají oprávněné 
důvody k podezření, že k jednání, které 
představuje zneužívání trhu ve smyslu 
směrnice 2003/6/ES a které se dotýká 
finančních nástrojů podléhajících 
ustanovením článku 9 uvedené směrnice, 
dochází nebo došlo na velkoobchodních 
trzích s energií;

orgán svého členského státu a agenturu, 
pokud mají oprávněné důvody k podezření, 
že k jednání, které představuje zneužívání 
trhu ve smyslu směrnice 2003/6/ES a které 
se dotýká finančních nástrojů podléhajících 
ustanovením článku 9 uvedené směrnice, 
dochází nebo došlo na velkoobchodních 
trzích s energií; k těmto účelům mohou 
vnitrostátní regulační orgány nebo určené 
orgány navázat vhodné formy spolupráce 
s finančním orgánem ve svém členském 
státě;

Or. en

Odůvodnění

Pokud mají členské státy nést konečnou odpovědnost za určení orgánu, který bude dohlížet na 
uplatňování ustanovení REMIT, je třeba rovněž pozměnit článek 11. Do spolupráce 
regulačních orgánů na evropské úrovni by měly být zapojeny všechny příslušné vnitrostátní
orgány.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příslušný finanční orgán členského státu 
informuje ESMA a agenturu, pokud má 
oprávněné důvody k podezření, že k 
jednání, které porušuje ustanovení článků 3 
a 4, dochází nebo došlo na 
velkoobchodních trzích s energií v jiném 
členském státě.

c) příslušný finanční orgán členského státu 
informuje vnitrostátní regulační orgán, 
ESMA a agenturu, pokud má oprávněné 
důvody k podezření, že k jednání, které 
porušuje ustanovení článků 3 a 4, dochází 
nebo došlo na velkoobchodních trzích 
s energií v jiném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco článek 11 stanoví spolupráci mezi agenturou, ESMA, příslušnými vnitrostátními
regulačními orgány a příslušnými vnitrostátními finančními orgány na úrovni EU, čl. 11 odst. 
3 písm. c) předpokládá, že příslušný finanční úřad informuje ESMA a agenturu, pokud má 
podezření, že došlo k jednání, které porušuje ustanovení článků 3 a 4 o trzích. V případě, že je 
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příslušný finanční orgán vnitrostátní, měl by rovněž informovat příslušný vnitrostátní 
regulační orgán, aby se usnadnilo monitorování zneužívání trhu ve smyslu ustanovení 
REMIT.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgány, které obdrží 
žádost o informace v souladu s odst. 4 
písm. a) nebo žádost o zahájení vyšetřování 
porušení, na něž existuje podezření, 
v souladu s odst. 4 písm. b), učiní 
neprodleně potřebná opatření k vyhovění 
této žádosti. Jestliže vnitrostátní regulační 
orgán není schopen neprodleně poskytnout 
požadované informace, sdělí agentuře bez 
dalšího odkladu důvody.

Vnitrostátní regulační orgány nebo určené 
orgány, které obdrží žádost o informace 
v souladu s odst. 4 písm. a) nebo žádost o 
zahájení vyšetřování porušení, na něž 
existuje podezření, v souladu s odst. 4 
písm. b), učiní neprodleně potřebná 
opatření k vyhovění této žádosti. Jestliže 
vnitrostátní regulační orgán není schopen 
neprodleně poskytnout požadované 
informace, sdělí agentuře bez dalšího 
odkladu důvody.

Or. en

Odůvodnění

Pokud mají členské státy nést konečnou odpovědnost za určení orgánu, který bude dohlížet na 
uplatňování ustanovení REMIT, je třeba rovněž pozměnit článek 11. Do spolupráce 
regulačních orgánů na evropské úrovni by měly být zapojeny všechny příslušné vnitrostátní
orgány.

Pozměňovací návrh 49

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 ... 

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. Minimální standardy pro
sankce musí být stanoveny do 31. prosince 
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a neprodleně jí sdělí i všechny následné 
změny, kterými budou tato ustanovení 
dotčena.

2012 s cílem usilovat o zavedení plně
harmonizovaného systému sankcí.
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do … a neprodleně jí 
sdělí i všechny následné změny, kterými 
budou tato ustanovení dotčena.

Or. en

Odůvodnění

Za manipulaci s trhem by měly být v celé EU ukládány stejné sankce, aby se společnostem, 
které porušují ustanovení REMIT, zabránilo usazovat se v členských státech s nejmírnějšími 
postihy. V současné době vede Komise konzultace ohledně posílení režimů sankcí v odvětví 
finančních služeb (KOM (2010) 716). Po ukončení těchto konzultací Komise předloží návrh 
na další harmonizaci sankcí a stanovení minimálních požadavků pro sance na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 50

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

Odůvodnění

Během jednání o ustanoveních týkajících se aktů v přenesené pravomoci se Rada a Parlament
dohodly, že jako standardní metodu použijí řešení 2 + 2 měsíce. Tato metoda by měla být
zachována, protože to má své výhody a umožňuje rychlý vstup aktu v přenesené pravomoci v 
platnost, pokud se tento akt v přenesené pravomoci nejeví jako problematický, ale stejně tak
umožňuje Parlamentu, aby měl dostatek času na vznesení námitky (tento postup je třeba 
zahájit ve výboru, s hlasováním, a poté musí být potvrzen na plenárním zasedání).



PE460.835v01-00 40/44 PR\860344CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky na shromažďování údajů 
podle článku 7 se použijí po vstupu
příslušných aktů v přenesené pravomoci v 
platnost, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a čl. 7 
odst. 4. Agentura by měla k uplatňování 
požadavků na shromažďování údajů 
poskytnout návod.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na shromažďování údajů mohou být prováděny až po přijetí aktů v přenesené 
pravomoci. Jakmile budou požadavky a formát pro přenos údajů stanoveny, je nutno 
poskytnout regulačním orgánům a účastníkům trhu dostatek času na to, aby se mohli tomuto 
režimu přizpůsobit. Agentura ACER by měla k používání těchto pravidel poskytnout návod.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Výchozí informace

Návrh nařízení Komise o integritě a transparentnosti trhu s energií (REMIT – Regulation on 
Energy Market Integrity and Transparency) vytváří pro celou EU právní rámec, který má 
zabránit zneužívání trhu a manipulaci v odvětví energetiky (plynárenství a výroba a distribuce 
elektřiny).

Proč toto odvětví vyžaduje individuální přístup?

Velkoobchodní trhy s energií potřebují kromě platných předpisů pro finanční trhy1 i zvláštní 
právní rámec. Mimořádná povaha energetických produktů, specifická pochybení na trzích 
s energií (jako je zadržování výrobních aktiv), jakož i odlišné regulační cíle vyžadují 
zaujmout k tomuto odvětví zvláštní přístup a současně zajistit, aby příslušné zásady byly 
v souladu s předpisy pro finanční trhy. V souvislosti s integrací vnitrostátních trhů s energií 
do jednotného evropského trhu je nutné stanovit rámec na úrovni EU.

Nekalé praktiky na velkoobchodních trzích s energií ovlivňují ceny takovým způsobem, že 
nemohou elektrárnám, domácnostem a podnikům poskytovat jasné signály pro optimalizaci 
spotřeby energie, sloužit jako orientační ukazatele pro vhodné investice do energetické 
infrastruktury a podporovat účinné využívání energie. Tyto praktiky mohou naopak způsobit 
značné kolísání cen, vést ke zvyšování cen energií pro konečné spotřebitele (občany 
i podniky) a podrývat důvěru potenciálních investorů do projektů v oblasti energetické 
infrastruktury. Transparentnost trhů s energií je podmínkou pro další integraci trhu s energií 
na úrovni EU, od níž se očekávají významné výhody pro spotřebitele. Nařízení REMIT by 
tedy mělo být hlavním nástrojem k dosažení cíle Evropské rady, jímž je dotvoření vnitřního 
trhu do roku 20142.

Toto nařízení zakazuje zneužívat trh formou „obchodování zasvěcených osob“ (čl. 1 odst. 1 
a 3) a „manipulace s trhem“ (čl. 2 odst. 2 a 4), pokud jde o velkoobchodní energetické 
produkty (elektřina a plyn). Účastníkům trhu ukládá zveřejňování důvěrných informací (čl. 4 
odst. 4).

Nad transakcemi probíhajícími na tomto trhu dohlíží hlavně nedávno zřízená Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Článek 7 tohoto nařízení požaduje, aby 
účastníci trhu poskytovali agentuře záznamy o svých obchodech s velkoobchodními 
energetickými produkty. Agentura tyto údaje sleduje a každoročně předkládá zprávu 
Evropské komisi (článek 6). Získané informace sdílí s jinými orgány, zejména 
s vnitrostátními regulačními orgány, finančními orgány a orgány pro hospodářskou soutěž 
v jednotlivých členských státech (článek 8).

Za dodržování zákazu obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem odpovídají 
příslušné vnitrostátní orgány, jimž členské státy musí udělit náležité pravomoci (článek 10). 

                                               
1 Zejména směrnice o zneužívání trhu (2003/6/ES) a směrnice o trzích finančních nástrojů (2004/39/ES). 
2 Závěry Evropské rady ohledně energie ze dne 4. února 2011, odstavec 4.
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Členské státy rovněž stanoví sankce za porušení tohoto nařízení (článek 13).

Toto nařízení zavádí systém spolupráce a koordinace mezi agenturou a vnitrostátními 
regulačními orgány (článek 11). Mají-li vnitrostátní regulační orgány důvodné podezření, že 
je nařízení porušováno, informují o tom ostatní regulační orgány a agenturu ACER. Agentura 
ACER je pak oprávněna požádat vnitrostátní orgány o informace, vyzvat je k zahájení 
vyšetřování nebo v případě přeshraničních případů svolat vyšetřovací skupinu složenou ze 
zástupců více regulačních orgánů. Pokud mají regulační orgány podezření, že dochází 
k porušování směrnice o zneužívání trhu, měly by o tom také informovat finanční orgány, 
a naopak.

Návrh nařízení obsahuje ustanovení na ochranu a zabezpečení důvěrných informací, které 
jsou shromažďovány a zveřejňovány agenturou, i služebního tajemství v souvislosti 
s důvěrnými informacemi.

Komise navrhuje,  že by mohla aktualizovat nebo upřesnit požadavky tohoto nařízení 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, zejména pokud jde o definice a formu a obsah 
shromažďování údajů. Postup pro přijímání aktů v přenesené pravomoci je stanoven 
v článcích 15, 16 a 17.

Nařízení bude přímo použitelné ve všech členských státech, aniž by jej bylo nutné provést ve 
vnitrostátním právu.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj vítá návrh Komise a její individuální přístup k odvětví energetiky, jenž má zabránit 
zneužívání trhu. Struktura návrhu a navržený mechanismus pro uplatňování nařízení jsou 
velmi dobré, nicméně lze provést několik zlepšení, která jsou popsána v návrhu zprávy.

Oblast působnosti

Nařízení by se mělo vztahovat také na trhy s CO2 v rámci systému EU pro obchodování 
s emisemi. Trh s CO2 je totiž úzce propojen s trhy s elektřinou a plynem. Mají několik 
společných základních rysů, jako je např. míra poptávky po elektřině, ceny uhlí a plynu 
hospodářská činnost. CO2 a velkoobchodní ceny energie proto navzájem souvisejí. Významný 
počet účastníků trhů s uhlíkem (jedná se zejména o elektrárenské společnosti), je současně
účastníky velkoobchodních trhů s elektřinou a plynem. Z tohoto důvodu by měl odvětvový 
regulační režim pro velkoobchodní trh s energií zahrnovat i smlouvy uzavírané v rámci 
systému EU pro obchodování s emisemi.

Trhy s plynem a elektřinou jsou propojeny také s trhem s ropou a uhlím, jehož vývoj má na ně 
dopad. Trhy s ropou a uhlím však mají celosvětový charakter, a proto je nelze náležitě 
regulovat na úrovni EU. Účastníci tohoto trhu by měli být vyzváni k poskytování informací, 
jež by zvýšily transparentnost a integritu regulovaných trhů EU s elektřinou a plynem, aniž by 
se na ně vztahovaly kontroly a donucovací mechanismus.

Pravidlo o minimální prahové hodnotě
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Toto nařízení by se nemělo týkat velmi malých účastníků trhu, a tedy obchodů pod určitý 
objem, aby se nebránilo další liberalizaci trhů s energií. Tím se zamezí tomu, aby noví 
účastníci čelili zátěži, která by je odrazovala od vstupu na trh s energií. Účastnící trhu, jejichž 
obchody nedosahují určité prahové hodnoty, by nemuseli své transakce ohlašovat, ani by se 
na ně nevztahovaly požadavky na udělování licencí (pravidlo o minimální prahové hodnotě).

Výklad pojmů

Několik definic lze vylepšit, neboť většina z nich byla převzata ze směrnice o zneužívání trhu, 
která mezitím zastarala.  Bylo by vhodné zejména uvést příklad, který by vyjasnil, co se chápe 
pod pojem „manipulace s trhem“. Dodatečné definice pak mohou zvýšit právní jasnost textu: 
bylo by zřejmě vhodné přidat definici pojmů „účastník trhu“ a „místa pro obchodování“.

Úloha agentury

Při uplatňování tohoto nařízení hraje klíčovou úlohu Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů. Z tohoto důvodu by jí měly být poskytnuty dostatečné finanční a lidské 
zdroje a měla by být schopna zřídit styčné úřady v blízkosti míst, kde jsou uzavírány 
významné obchody. Zkušenosti, které získá při sledování trhu, by jí měly umožnit vypracovat 
návrh aktů v přenesené pravomoci, jež předloží Komisi k přijetí. Své výroční zprávy 
o sledování velkoobchodního trhu podle tohoto nařízení by měla předkládat i Evropskému 
parlamentu a zveřejnit v zájmu posílení veřejné odpovědnosti.

Kromě toho by agentura mohla v budoucnu plnit funkci registru obchodních údajů pro 
finanční operace spojené s energií. Zjednodušilo by to činnost obchodníků s energií, protože 
by nemuseli poskytovat záznamy do registru obchodních údajů pro finanční sektor 
vytvořeného v rámci nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), a agentura by získala 
účinný nástroj k zajištění dostatečného financování nových činností v rámci nařízení REMIT.

Režim licencí

V zájmu posílení nástrojů určených k prosazování tohoto nařízení navrhl zpravodaj zavést pro 
obchodníky s energií režim licencí, přičemž by bylo možné v případě porušení tohoto nařízení 
příslušnou licenci odebrat. Licence schválená v jednom členském státě by měla být platná na 
celém území Unie. Režim licencí by neměl zvyšovat administrativní zátěž a licence by měly 
být vyžadovány pouze pro obchodní subjekty, které provádějí transakce překračující 
stanovenou prahovou hodnotu.

Poskytování záznamů

Komise (a agentura) by měla snížit zátěž spojenou s oznamováním na minimum tím, že dle 
možností bude využívat dostupné údaje a jasně stanoví, jakým způsobem by společnosti měly 
poskytovat informace podle různých platných nařízení a směrnic. Současně mohou
vnitrostátní právní předpisy opravňovat vnitrostátní regulační orgány či jiné příslušné 
vnitrostátní orgány ke shromažďování dalších údajů o velkoobchodních trzích s energií kromě 
údajů, které předávají agentuře.

Harmonizované sankce v celé EU
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Za manipulaci s trhem by měly být v celé EU ukládány stejné sankce, aby se společnostem, 
které porušují ustanovení REMIT, zabránilo ve zřizování sídel v členských státech 
s nejmírnějšími postihy. Komise by proto měla do konce roku 2012 předložit návrhy na další 
harmonizaci sankcí a na úrovni EU stanovit minimální požadavky na sankce.

Důvěrnost a systémy IT

Zpravodaj předložil několik návrhů s cílem zvýšit ochranu citlivých obchodních údajů, které 
jsou oznamovány příslušným orgánům. Agentura by navíc měla – pokud možno v úzké 
spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) – ve svých 
systémech IT, které používá ke zpracování těchto údajů, používat nejlepší dostupné 
bezpečnostní normy. 

Akty v přenesené pravomoci

Používání aktů v přenesené pravomoci by mělo být náležitě vymezeno a případy, v nichž je to 
možné a proveditelné, by měl uvádět text nařízení. Před přijetím aktů v přenesené pravomoci 
by navíc měly proběhnout adekvátní konzultace. Oba zákonodárné orgány by měly mít 
možnost prodloužit řádnou lhůtu pro vznesení námitky proti aktu v přenesené pravomoci 
o maximálně dva měsíce.  V zájmu zajištění právní jasnosti, která je nezbytná pro uplatňování 
nařízení, by se mělo uvést, že nařízení REMIT je plně použitelné, jakmile akty v přenesené 
pravomoci vstoupí v platnost.

Toto nařízení by mělo po provedení výše navržených úprav a změn navržených během 
legislativního procesu plnit svou úlohu a zlepšit transparentnost, celistvost a stabilitu 
velkoobchodních trhů s energií. Vzhledem k významu a naléhavé potřebě tohoto nástroje pro 
fungování vnitřního trhu EU s energií bude zpravodaj usilovat o rychlé přijetí návrhu.


