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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrite a transparentnosti trhu 
s energiou
(KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0726),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0407/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko národného parlamentu adresované predsedovi 
Európskemu parlamentu týkajúce sa súladu návrhu aktu so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z xxx1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z xxx2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre hospodárske a menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
(A7-0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Je potrebné spresniť vymedzenia (11) Je potrebné spresniť vymedzenia 
                                               
1 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0./Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0./Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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pojmov dôverných informácií a 
manipulácie s trhom, aby sa zohľadnili 
špecifické črty veľkoobchodných trhov 
s energiou, ktoré sú dynamické 
a podliehajú zmenám. Komisii by sa mala 
udeliť právomoc prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide 
o takéto podrobné pravidlá.

pojmov dôverných informácií a 
manipulácie s trhom, aby sa zohľadnili 
špecifické črty veľkoobchodných trhov 
s energiou, ktoré sú dynamické 
a podliehajú zmenám. V tomto nariadení 
by mali byť stanovené hlavné prvky 
vymedzení pojmov. Komisii by sa však 
mala udeliť právomoc prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy, 
pokiaľ ide o takéto podrobné pravidlá. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočňovala 
náležité konzultácie vrátane konzultácií 
s odborníkmi. Odborné znalosti by 
predovšetkým  mohli poskytnúť okrem 
iných odborníci z Agentúry pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky, Výboru európskych 
regulačných orgánov pre cenné papiere 
(CESR), Európskej siete 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy pre 
zemný plyn a elektrickú energiu, 
Európskeho orgánu pre cenné papiere a 
trhy (ESMA), národných regulačných 
orgánov, národných orgánov pre 
hospodársku súťaž, príslušných 
finančných orgánov v členských štátoch 
a z radov účastníkov trhu. Komisia by pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov mala zabezpečiť, aby príslušné 
dokumenty boli súbežne, včas a náležite 
postúpené Európskemu parlamentu a 
Rade, a zabezpečiť, aby Európsky 
parlament a Rada boli úzko zapojení do 
prípravnej fázy a aby boli pravidelne 
pozývaní zúčastniť sa na stretnutiach 
odborníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie predpokladá delegovanie dôležitých právomocí na Komisiu, čím sa jej 
poskytne rozsiahly priestor na rozhodovanie o veľmi dôležitých, no odborných otázkach. 
Delegované akty sa zdajú byť vhodnými nástrojmi, pokiaľ ide o dostatočnú pružnosť rýchlo 
prispôsobiť pravidlá novému vývoju. Je však dôležité zabezpečiť rozsiahle a transparentné 
konzultácie rôznych odborníkov a zainteresovaných strán a umožniť legislatívnym orgánom 
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pozorne sledovať rozhodovací proces.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Účinné monitorovanie trhu si 
vyžaduje pravidelný prístup k záznamom o 
transakciách. Z tohto dôvodu by sa od 
účastníkov trhu, ktorí obchodujú s 
veľkoobchodnými energetickými 
produktmi, malo požadovať, aby agentúre 
tieto informácie poskytovali.

(14) Účinné monitorovanie trhu si 
vyžaduje pravidelný prístup k záznamom o 
transakciách. Z tohto dôvodu by sa od 
účastníkov trhu, ktorí obchodujú s 
veľkoobchodnými energetickými 
produktmi, malo požadovať, aby agentúre 
poskytovali tieto informácie. Agentúra 
môže v blízkosti významných obchodných 
miest zriadiť styčné úrady.

Or. en

Odôvodnenie

Pre agentúru, ktorá sídli v Ľubľane, by mohlo byť užitočné zriadiť styčné úrady v blízkosti 
významných trhov a obchodných miest, s cieľom podporiť pravidelné kontakty s účastníkmi 
trhu a disponovať všetkými potrebnými informáciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) S cieľom zaistiť potrebnú flexibilitu 
v zhromažďovaní informácií o transakciách 
s veľkoobchodnými energetickými 
produktmi by sa Komisii mala udeliť 
právomoc prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy, ktorými by 
sa stanovili termíny poskytovania, forma 
a obsah informácií, ktoré musia predkladať 
účastníci trhu. Tieto oznamovacie 
povinnosti by nemali účastníkom trhu 
spôsobiť zbytočné výdavky. Na osoby, 
ktoré oznamujú informácie o transakciách 

(15) S cieľom zaistiť potrebnú flexibilitu 
v zhromažďovaní informácií o transakciách 
s veľkoobchodnými energetickými 
produktmi by sa Komisii mala udeliť 
právomoc prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy, ktorými by 
sa stanovili termíny poskytovania, forma 
a obsah informácií, ktoré musia predkladať 
účastníci trhu. Tieto oznamovacie 
povinnosti by nemali účastníkom trhu 
spôsobiť zbytočné výdavky alebo 
administratívnu záťaž, a preto by mali byť 
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príslušnému orgánu v súlade s 
ustanoveniami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 
2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, ako 
aj registrom obchodov a príslušným 
orgánom v súlade s ustanoveniami 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
č. ../..o mimoburzových (OTC) derivátoch, 
centrálnych zmluvných stranách a 
registroch obchodných údajov, by sa preto 
nemali vzťahovať ďalšie oznamovacie 
povinnosti podľa tohto nariadenia.

vopred podrobené analýze nákladov a 
prínosov. Na osoby, ktoré oznamujú 
informácie o transakciách príslušnému 
orgánu v súlade s ustanoveniami smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s 
finančnými nástrojmi, ako aj registrom 
obchodov a príslušným orgánom v súlade s 
ustanoveniami nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady č. ../..o mimoburzových 
(OTC) derivátoch, centrálnych zmluvných 
stranách a registroch obchodných údajov, 
by sa preto nemali vzťahovať dvojnásobné
oznamovacie povinnosti. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia počas svojich 
prípravných prác uskutočňovala náležité 
konzultácie vrátane konzultácií 
s odborníkmi. Komisia by pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov mala 
zabezpečiť, aby príslušné dokumenty boli 
súbežne, včas a náležite postúpené 
Európskemu parlamentu a Rade, a 
zabezpečiť, aby Európsky parlament a 
Rada boli úzko zapojení do prípravnej 
fázy a aby boli pravidelne pozývaní na 
stretnutia odborníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie predpokladá delegovanie dôležitých právomocí na Komisiu, čím sa jej 
poskytne rozsiahly priestor na rozhodovanie o veľmi dôležitých, no odborných otázkach. 
Delegované akty sa zdajú byť vhodnými nástrojmi, pokiaľ ide o dostatočnú pružnosť rýchlo 
prispôsobiť pravidlá novému vývoju. Je však dôležité zabezpečiť rozsiahle a transparentné 
konzultácie rôznych odborníkov a zainteresovaných strán a umožniť legislatívnym orgánom 
pozorne sledovať rozhodovací proces.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Do tej miery, pokiaľ sú 
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monitorovanie trhu a transparentnosť 
založené na rovnakom súbore údajov, by 
agentúra mala zabezpečiť, aby sa 
infraštruktúra na oznamovanie mohla 
využívať na oba účely. Týmito údajmi sa 
zabezpečuje konzistentnosť a zamedzuje 
sa dvojitému oznamovaniu informácií. V 
tejto súvislosti by sa toto nariadenie malo 
uviesť do súladu s usmerneniami v rámci 
postupu komitológie týkajúcimi sa 
transparentnosti základných 
elektroenergetických údajov, ktoré vydala 
Európska skupina regulačných úradov 
pre elektrickú energiu a zemný plyn 
(ERGEG).

Or. en

Odôvodnenie

Pri zabezpečovaní transparentnosti a monitorovaní by sa mal využívať spoločný súbor 
údajov: orgány by pri monitorovaní mali mať plný prístup aj k citlivým údajom, pričom 
transparentnosť slúži na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov trhu. 
Zatiaľ čo sa nariadenie o integrite a transparentnosti trhu s energiou (REMIT) zaoberá 
monitorovaním, návrh usmernení ERGEG týkajúcich sa transparentnosti základných 
elektroenergetických údajov sa zaoberá otázkami transparentnosti. Hoci na účely 
monitorovania môže byť potrebná širšia škála údajov, veľké množstvo údajov (napríklad 
inštalovaný, plánovaný a skutočný elektrický výkon) je potrebné tak pre monitorovanie, ako aj 
transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Agentúra by mala zaistiť prevádzkovú 
bezpečnosť údajov, ktoré dostáva, 
zamedzovať neoprávnenému prístupu 
k informáciám, ktoré agentúra má, a 
ustanoviť postupy zabezpečujúce, že
zozbierané údaje nezneužijú osoby, ktoré 
k nim majú oprávnený prístup. Agentúra 
by sa mala taktiež uistiť, že orgány, ktoré 
majú prístup k údajom vo vlastníctve 

(17) Agentúra by mala zaistiť prevádzkovú 
bezpečnosť údajov, ktoré dostáva, 
zamedzovať neoprávnenému prístupu 
k informáciám, ktoré agentúra má, a 
ustanoviť postupy zabezpečujúce, aby
zozbierané údaje nezneužili osoby, ktoré 
k nim majú oprávnený prístup. Agentúra 
by sa mala taktiež uistiť, že orgány, ktoré 
majú prístup k údajom vo vlastníctve 
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agentúry, budú schopné zachovávať 
rovnako vysokú úroveň bezpečnosti.

agentúry, budú schopné zachovávať 
rovnako vysokú úroveň bezpečnosti. Preto 
je potrebné zaistiť aj prevádzkovú 
bezpečnosť informačných systémov 
používaných na spracovanie a prenos 
údajov. Pri vytváraní informačného 
systému, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú 
úroveň dôvernosti údajov, by agentúra 
mala byť nabádaná k úzkej spolupráci 
s Európskou agentúrou pre bezpečnosť 
sietí a informácií (ENISA).

Or. en

Odôvodnenie
Informačný systém je rozhodujúcim prvkom na zabezpečenie vysokej úrovne prevádzkovej 
bezpečnosti a dôvernosti. Preto by sa mal klásť osobitný dôraz na požiadavky na bezpečnosť 
informačného systému. V tejto súvislosti by mohla byť užitočná spolupráca s agentúrou 
ENISA, ku ktorej treba nabádať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Národné regulačné orgány by mali byť 
zodpovedné za zabezpečenie 
presadzovania tohto nariadenia v členských 
štátoch. Na tieto účely by mali mať 
potrebné vyšetrovacie právomoci, aby 
mohli túto úlohu efektívne plniť.

(19) Národné regulačné orgány by mali byť 
zodpovedné za zabezpečenie 
presadzovania tohto nariadenia v členských 
štátoch. Na tieto účely by mali mať 
potrebné vyšetrovacie právomoci, aby 
mohli túto úlohu efektívne plniť. Agentúra 
by mala zabezpečiť, aby tieto vyšetrovacie 
právomoci boli dôsledne vykonávané 
podobným a primeraným spôsobom. Na 
tento účel môže Komisia poskytnúť 
poradenstvo národným regulačným 
orgánom alebo určenému orgánu.

Or. en

Odôvodnenie

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) nie je zodpovedná 
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za vykonávanie vyšetrovaní, ktoré jednoznačne patrí do právomoci príslušných národných 
orgánov. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre účastníkov trhu a zamedziť nesúladu pri 
uplatňovaní nariadenia REMIT v celej EÚ, by Komisia alebo agentúra ACER mali poskytovať 
poradenstvo, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto vyšetrovacích právomocí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Národné regulačné orgány a príslušné 
finančné orgány by mali spolupracovať 
s cieľom zaistiť koordinovaný prístup 
k riešeniu otázky zneužívania trhu 
na veľkoobchodných trhoch s energiou, 
ktoré zahŕňajú komoditné trhy, ako aj trhy 
s derivátmi.

(21) Národné regulačné orgány, národné 
orgány pre hospodársku súťaž a príslušné 
finančné orgány by mali spolupracovať 
s cieľom zaistiť koordinovaný prístup 
k riešeniu otázky zneužívania trhu 
na veľkoobchodných trhoch s energiou, 
ktoré zahŕňajú komoditné trhy, ako aj trhy 
s derivátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Manipulácie s veľkoobchodnými trhmi s energiou patria najmä do rozsahu pôsobnosti 
kartelového práva, ak sa týkajú obmedzení kapacity. Za vyšetrovanie predpokladaného 
porušenia predpisov – v prípade, že ide o účastníkov trhu s dominantným postavením – sú 
zodpovedné národné regulačné orgány pre hospodársku súťaž (porušenie článku 102 ZFEÚ).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Je dôležité, aby sankcie za porušenie 
tohto nariadenia boli primerané a mali 
odrádzajúci účinok, a aby zohľadňovali 
závažnosť porušení a potenciálne zisky 
z obchodovania na základe dôverných 
informácií a manipulácie s trhom. 
S uznaním vzájomného pôsobenia medzi 
obchodovaním s derivátmi elektriny a 
zemného plynu a obchodovaním so 

(23) Je dôležité, aby sankcie za porušenie 
tohto nariadenia boli primerané, mali 
odrádzajúci účinok a boli harmonizované 
vo všetkých členských štátoch, aby sa 
predišlo tomu, že porušovatelia tohto 
nariadenia sa premiestnia do najmenej 
prísneho členského štátu, a aby 
zohľadňovali závažnosť porušení a 
potenciálne zisky z obchodovania na 
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skutočnou elektrinou a plynom by sankcie 
za porušenia tohto nariadenia mali byť 
v súlade so sankciami, ktoré členské štáty 
prijali pri vykonávaní smernice 2003/6/ES.

základe dôverných informácií a 
manipulácie s trhom. S uznaním 
vzájomného pôsobenia medzi 
obchodovaním s derivátmi elektriny a 
zemného plynu a obchodovaním so 
skutočnou elektrinou a plynom by sankcie 
za porušenia tohto nariadenia mali byť 
v súlade so sankciami, ktoré členské štáty 
prijali pri vykonávaní smernice 2003/6/ES. 
So zreteľom na konzultácie v súvislosti 
s oznámením Komisie z ... s názvom 
Posilňovanie sankčných režimov v odvetví 
finančných služieb by Komisia mala 
predložiť návrhy na ďalšiu harmonizáciu 
systému sankcií členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť rovnaké podmienky a zabrániť tomu, aby obchodníci využívali 
nedostatky v konaniach vo veci porušenia právnych predpisov a sankcie v menej prísnych 
členských štátoch. To by bolo v rozpore so zámerom vytvoriť integrovaný trh s energiou na 
úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá 
zakazujúce nezákonné praktiky na 
veľkoobchodných trhoch s energiou, 
zhodné s pravidlami uplatňovanými na 
finančných trhoch. Zabezpečuje sa ním 
monitorovanie veľkoobchodných trhov 
s energiou uskutočňované agentúrou.

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá 
zakazujúce nezákonné praktiky na 
veľkoobchodných trhoch s energiou so 
zohľadnením špecifických vlastností 
týchto trhov, zhodné s pravidlami 
uplatňovanými na finančných trhoch. 
Zabezpečuje sa ním monitorovanie 
veľkoobchodných trhov s energiou 
uskutočňované agentúrou.

Or. en
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Odôvodnenie

Treba spresniť, že nariadenie REMIT by sa malo uplatňovať ako "lex specialis" na všetky 
veľkoobchodné trhy s energiou, a vzťahovať sa tak na všetky veľkoobchodné energetické 
produkty. To účastníkom trhu poskytne právnu istotu a zlepší zrozumiteľnosť. Nariadenie 
REMIT by malo zohľadňovať osobitné črty veľkoobchodných trhov s energiou, čo umožní 
podporiť ďalší rozvoj vnútorného trhu s energiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
obchodovanie s veľkoobchodnými 
energetickými produktmi. Ustanovenia 
článkov 3 a 4 sa neuplatňujú na 
veľkoobchodné energetické produkty, 
ktoré sú finančnými nástrojmi, a na ktoré 
sa vzťahujú ustanovenia článku 9 
smernice 2003/6/ES. Týmto nariadením 
nie je dotknutá smernica 2003/6/ES a 
smernica 2004/39/ES ani uplatňovanie 
ustanovení európskeho práva 
hospodárskej súťaže na praktiky, na ktoré 
sa vzťahuje toto nariadenie.

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
obchodovanie s veľkoobchodnými 
energetickými produktmi. Ustanovenia 
článkov 3 a 4 sa neuplatňujú na finančné 
nástroje, ktoré nie sú veľkoobchodnými 
energetickými produktmi.

Or. en

Odôvodnenie

Treba spresniť, že nariadenie REMIT by sa malo uplatňovať ako "lex specialis" na všetky 
veľkoobchodné trhy s energiou, a vzťahovať sa tak na všetky veľkoobchodné energetické 
produkty. To účastníkom trhu poskytne právnu istotu a zlepší zrozumiteľnosť. Nariadenie 
REMIT by malo zohľadňovať osobitné črty veľkoobchodných trhov s energiou, čo umožní 
podporiť ďalší rozvoj vnútorného trhu s energiou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Agentúra, národné regulačné orgány a 
príslušné finančné orgány spolupracujú 
s cieľom zaistiť, aby sa uplatňoval 
koordinovaný prístup pri presadzovaní 
príslušných pravidiel, ak sa opatrenia 
týkajú jedného nebo niekoľkých 
finančných nástrojov, na ktoré sa 
vzťahujú ustanovenia článku 9 smernice 
2003/6/ES, a tiež jedného alebo 
niekoľkých veľkoobchodných 
energetických produktov, na ktoré sa 
vzťahujú ustanovenia článku 3 a článku 
4.

Agentúra, národné regulačné orgány, 
prípadne národné orgány pre 
hospodársku súťaž a príslušné finančné 
orgány spolupracujú s cieľom zaistiť, aby 
sa uplatňoval koordinovaný prístup pri 
presadzovaní príslušných pravidiel.

Or. en

Odôvodnenie

Treba spresniť, že nariadenie REMIT by sa malo uplatňovať ako "lex specialis" na všetky 
veľkoobchodné trhy s energiou, a vzťahovať sa tak na všetky veľkoobchodné energetické 
produkty. To účastníkom trhu poskytne právnu istotu a zlepší zrozumiteľnosť. Nariadenie 
REMIT by malo zohľadňovať osobitné črty veľkoobchodných trhov s energiou, čo umožní 
podporiť ďalší rozvoj vnútorného trhu s energiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak agentúra vykonáva úlohy podľa tohto 
nariadenia, akty agentúry vrátane žiadostí 
a odporúčaní uvedených v článku 11 ods. 
4 prijíma riaditeľ. Riaditeľ zohľadní 
usmernenia poskytnuté Radou pre 
reguláciu v súlade s článkom 15 ods. 1 
nariadenia (ES) č 713/2009.
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Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť nezávislosť a autonómiu riaditeľa agentúry ACER s cieľom zaručiť, 
aby agentúra ACER mohla konať v európskom záujme ako účinný orgán dohľadu. Je však 
dôležité, aby riaditeľ agentúry ACER vykonával svoju úlohu v úzkej spolupráci s Radou pre 
reguláciu a využíval jej odporúčania. Odzrkadľuje to ustanovenia a duch nariadenia 
o agentúre ACER, ktoré regulačným orgánom priznáva poradnú úlohu, pokiaľ ide o úlohy, 
ktoré vykonáva agentúra ACER.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Manipuláciu s trhom predstavuje 
napríklad konanie osoby alebo 
spolupracujúcich osôb, ktorého cieľom je 
zabezpečiť dominantné postavenie nad 
ponukou veľkoobchodného energetického 
produktu alebo nad dopytom po ňom, a to 
aj prostredníctvom zadržiavania kapacity 
výroby elektriny alebo plynu alebo 
obmedzením dostupnosti prenosovej 
kapacity, alebo svojvoľne a výrazne bez 
legitímnych ekonomických alebo 
obchodných dôvodov znižovaním 
dostupnosti svojej vlastnej kapacity, ktoré 
priamo alebo nepriamo ovplyvňuje 
stanovovanie kúpnych alebo predajných 
cien alebo vytvára iné nespravodlivé 
obchodné podmienky.

Or. en

Odôvodnenie

Z hľadiska uplatňovania nariadenia regulačnými orgánmi je kľúčové uviesť príklady konania, 
ktoré sa rozumie pod pojmom „zneužívanie trhu“. Akýkoľvek ďalší príklad spresní rozsah 
pôsobnosti nariadenia REMIT tak pre regulačné orgány, ako aj účastníkov trhu. V článku 2 
ods. 2 písm. a) by sa mal uviesť aspoň jeden ďalší príklad, s cieľom vymenovať príklady 
manipulačného správania, ako je zneužívanie trhu prostredníctvom stláčania trhu (tzv. market 
squeezes), a to aj prostredníctvom zadržiavania kapacity. Tento príklad je založený na 
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príklade manipulácie s trhom v smernici o zneužívaní trhu (smernica 2003/6/ES), namiesto 
finančných nástrojov je však upravený pre veľkoobchodné energetické produkty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. „Veľkoobchodné energetické produkty“ 
znamenajú tieto zmluvy a deriváty 
nezávisle od toho, kde a ako sa s nimi 
obchoduje:

4. „Veľkoobchodné energetické produkty“ 
znamenajú tieto zmluvy a deriváty 
nezávisle od toho, kde, ako a v ktorom 
segmente trhu sa s nimi obchoduje:

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia právnej istoty a jednoznačnosti by sa malo doplniť, že vymedzenie pojmu 
sa vzťahuje na  všetky segmenty trhu. Spresňuje sa tým, že vymedzenie pojmu veľkoobchodný 
energetický produkt sa vzťahuje aj na vyrovnávací trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4 – pododsek 1 –  písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) zmluvy na nákup alebo predaj 
emisných kvót;

Or. en

Odôvodnenie

Trh s uhlíkom je úzko spätý s trhom s elektrinou a s trhom s plynom, pretože majú spoločných 
niekoľko základných znakov (napríklad úroveň dopytu po elektrine, ceny uhlia a plynu), čo 
vedie k prepojenosti cien CO2 a veľkoobchodných cien energií. Významný podiel trhových  
účastníkov na trhu s uhlíkom tvoria aj trhoví účastníci na veľkoobchodnom trhu s elektrickou 
energiou a plynom, najmä so zariadeniami na výrobu elektriny. V dôsledku toho by mal 
regulačný režim pre veľkoobchodný trh s energiou špecifický pre dané odvetvie zahŕňať 
zmluvy pre systém EÚ na obchodovanie s emisiami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4 – pododsek 1 –  písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

db) deriváty týkajúce sa emisných kvót;

Or. en

Odôvodnenie

Trh s uhlíkom je úzko spätý s trhom s elektrinou a s trhom s plynom, pretože majú spoločných 
niekoľko základných znakov (napríklad úroveň dopytu po elektrine, ceny uhlia a plynu), čo 
vedie k prepojenosti cien CO2 a veľkoobchodných cien energií. Významný podiel trhových  
účastníkov na trhu s uhlíkom tvoria aj trhoví účastníci na veľkoobchodnom trhu s elektrickou 
energiou a plynom, najmä so zariadeniami na výrobu elektriny. V dôsledku toho by mal 
regulačný režim pre veľkoobchodný trh s energiou špecifický pre dané odvetvie zahŕňať 
zmluvy pre systém EÚ na obchodovanie s emisiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zmluvy o dodávkach zemného plynu alebo 
elektriny využívanej konečnými 
spotrebiteľmi nie sú veľkoobchodné 
energetické produkty.

Zmluvy o dodávkach zemného plynu alebo 
elektriny využívanej konečnými 
spotrebiteľmi, ktorí neuzatvárajú 
transakcie prostredníctvom obchodných 
miest ani zmluvy na štandardizované 
produkty prijaté na obchodovanie 
na obchodných miestach, nie sú 
veľkoobchodné energetické produkty.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže koneční spotrebitelia z oblasti priemyslu sa tiež môžu zúčastňovať na veľkoobchodných 
trhoch s energiou, môžu nadobudnúť trhovú silu, ktorá môže predstavovať riziko zneužívania 
trhu prostredníctvom veľkých priemyselných odberateľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa však zmluvy 
na dodávky zemného plynu a elektriny 
konečným spotrebiteľom s kapacitou viac 
ako určité množstvo megawattov považujú 
za veľkoobchodné energetické produkty. 
Komisia prijme delegované akty v súlade 
s článkom 15 a za podmienok uvedených 
v článkoch 16 a 17, ktoré spresňujú výšku 
megawattov (hranicu de minimis).

Or. en

Odôvodnenie

Existuje veľa malých obchodníkov, ktorých činnosť nemá cezhraničný dosah. Aby sa 
zamedzilo zbytočnému zaťaženiu týchto subjektov v súvislosti s oznamovaním, malo by 
existovať pravidlo de-minimis, na základe ktorého by veľkoobchodné energetické produkty 
pod určitou hranicou boli vyňaté z požiadavky týkajúcej sa oznamovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. „emisná kvóta“ znamená kvótu, ako je 
vymedzená v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. 
októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
96/61/ES1;
1 Ú. v. L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en
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Odôvodnenie

Výraz emisné kvóty je vymedzený odkazom na vymedzenie emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. „súvisiaci produkt“ znamená produkt 
vrátane derivátov, do súvislosti s ktorým 
sa zvyčajne dáva cena elektriny alebo 
plynu, najmä ropy a ropných produktov, 
alebo ktorý sa používa pri výrobe elektriny 
alebo je vedľajším produktom z výroby 
elektrickej energie vrátane emisnej kvóty 
alebo akýchkoľvek iných jednotiek, 
v prípade ktorých bolo uznané, že sú 
v súlade so smernicou 2003/87/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8b. „účastník trhu“ znamená akákoľvek 
osoba, ktorá sa zaoberá obchodovaním s 
veľkoobchodnými energetickými 
produktmi, najmä dodávatelia, obchodníci 
a výrobcovia;

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „účastník trhu“ sa spomína vo viacerých ustanoveniach, napríklad v článku 7 ako 
osoby, ktoré sú podľa tohto nariadenia povinné oznamovať transakcie a objednávky. Výraz 
„účastník trhu“ však nie je vymedzený. Z dôvodov právnej istoty a jednoznačnosti by mal byť 
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výraz „účastník trhu“ vymedzený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 8c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8c. „obchodné miesta“ znamenajú 
organizované obchodné miesta pre 
veľkoobchodné energetické produkty, 
ktoré sú finančnými nástrojmi, najmä 
regulované trhy a multilaterálne 
obchodné systémy (MTF), ako sú 
vymedzené v smernici 2004/39/ES, a 
spotové trhy vrátane plynárenských 
obchodných hubov, pre fyzické 
veľkoobchodné energetické produkty.

Or. en

Odôvodnenie

Namiesto výrazu „organizované trhy“ by sa mal používať výraz „obchodné miesta“. Výraz 
„organizované trhy“ by znamenal regulované trhy a multilaterálne obchodné systémy, ako sú 
definované v smernici o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID). Revíziou smernice MiFID sa 
môže zaviesť ďalšia kategória organizovaných obchodných systémov. Na veľkoobchodných 
trhoch s energiou však zohráva rozhodujúcu úlohu aj fyzické spotové obchodovanie 
a obchodné miesta, kde takéto obchodovanie prebieha. Aby sa objasnilo, že do vymedzenia 
pojmu patria aj finančné aj spotové obchodné miesta, výraz „organizované trhy“ by mal byť 
nahradený výrazom „obchodné miesta“ a mal by sa vymedziť v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Tento článok sa nevzťahuje na 
transakcie uskutočnené pri výkone 
povinnosti, ktorej splnenie si vyžaduje 
získať veľkoobchodné energetické 
produkty alebo sa ich zbaviť, ak táto 
povinnosť vyplýva z dohody uzavretej 
skôr, než dotknutá osoba vlastnila dôverné 

5. Tento článok sa nevzťahuje na 
transakcie uskutočnené pri výkone 
povinnosti, ktorej splnenie si vyžaduje 
získať veľkoobchodné energetické 
produkty alebo sa ich zbaviť, ak táto 
povinnosť vyplýva z dohody uzavretej 
skôr, než dotknutá osoba vlastnila dôverné 



PR\860344SK.doc 21/44 PE460.835v01-00

SK

informácie. informácie, ani na transakcie uzavreté na 
účely pokrytia fyzických pozícií, ktoré sa 
obmedzujú výhradne na straty vyplývajúce 
z neplánovaných výpadkov predtým, ako 
boli trhu oznámené príslušné informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Mal byť sa sem zahrnúť aj hedging. V prípade neplánovaných výpadkov by však malo byť 
možné kompenzovať výpadok výroby bez zbytočného odkladu, aby sa zabránilo nežiaducim 
cenovým výkyvom alebo dokonca zlyhaniu systému. Aby bolo možné túto situáciu využiť, táto 
výnimka by mala byť prísne obmedzená na objem strát z neplánovaného výpadku. Výraz 
„značné škody“ však možno spresniť: „značné škody na technickej alebo ekonomickej 
stabilite systému“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Písmená a) a c) odseku 1 sa nevzťahujú 
na účastníka trhu, ktorý má dôverné 
informácie a môže sa na vlastnú 
zodpovednosť zúčastňovať na obchodoch 
s cieľom uzavrieť svoje otvorené pozície 
vo veľkoobchodných energetických 
produktoch, pokiaľ by v prípade, že tak 
neurobí, vznikli značné škody na 
technickej alebo ekonomickej stabilite 
systému a fungovaní trhu. V takom 
prípade účastník trhu musí zverejniť 
informácie bezprostredne po uzavretí 
svojej pozície a poskytnúť v tejto súvislosti 
správu agentúre a národnému 
regulačnému orgánu.

Or. en

Odôvodnenie
Mal byť sa sem zahrnúť aj hedging. V prípade neplánovaných výpadkov by však malo byť 
možné kompenzovať výpadok výroby bez zbytočného odkladu, aby sa zabránilo nežiaducim 
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cenovým výkyvom alebo dokonca zlyhaniu systému. Aby bolo možné túto situáciu využiť, táto 
výnimka by mala byť prísne obmedzená na objem strát z neplánovaného výpadku. Výraz  
„značné škody“ však možno spresniť. „značné škody na technickej alebo ekonomickej 
stabilite systému“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia s cieľom zohľadniť budúci 
vývoj na veľkoobchodných trhoch 
s energiou prijíma delegované akty 
v súlade s článkom 15 a na základe 
podmienok v článkoch 16 a 17, v ktorých 
sa uvádzajú vymedzenia pojmov 
ustanovené v článku 2 ods. 1 až 5.

1. Komisia s cieľom zohľadniť budúci 
vývoj na veľkoobchodných trhoch 
s energiou prijíma delegované akty 
v súlade s článkom 15 a na základe 
podmienok v článkoch 16 a 17, v ktorých 
sa uvádzajú vymedzenia pojmov 
ustanovené v článku 2 ods. 1 až 5. Komisia 
môže prijímať delegované akty 
vypracované v úzkej spolupráci 
s agentúrou. Je mimoriadne dôležité, aby 
agentúra alebo Komisia počas svojich 
prípravných prác uskutočňovala náležité 
konzultácie so zainteresovanými stranami 
v súlade s ustanoveniami článku 10 
nariadenia (ES) č 713/2009, ako aj s 
ESMA, vnútroštátnymi regulačnými 
orgánmi, národnými orgánmi pre 
hospodársku súťaž a príslušnými 
finančnými orgánmi v členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

V dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu Komisia uvádza, že delegované akty o zbere 
údajov (článok 7) budú vychádzať z návrhu usmernení vypracovaných agentúrou. Bolo by 
užitočné rozšíriť v prípade potreby zapojenie agentúry aj na vypracovanie delegovaných 
aktov. Ďalej treba zabezpečiť, aby sa v postupe vypracúvania zohľadnili odborné znalosti 
všetkých zainteresovaných strán, ako sa uvádza v nariadení, ktorým sa zriaďuje agentúra 
ACER (č 713/2009).



PR\860344SK.doc 23/44 PE460.835v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Povolenie účastníkov trhu

1. Každý členský štát vyžaduje, aby 
výkonnosť účastníkov trhu v prípade, že 
nemajú povolenie ako investičná 
spoločnosť podľa smernice 2004/39/ES, 
podliehala predchádzajúcemu povoleniu.
2. Členské štáty zriadia register všetkých 
účastníkov trhu povolených v súlade 
s týmto nariadením. Tento register je 
verejne prístupný a je pravidelne 
aktualizovaný.
3. Povolenie je platné v celej Únii a 
umožňuje účastníkovi trhu poskytovať 
služby alebo vykonávať činnosti, na ktoré 
získal povolenie, v celej Únii, a to buď 
prostredníctvom zriadenia pobočky alebo 
na základe slobody poskytovať služby. 
Hostiteľský členský štát nesmie vyžadovať 
zriadenie žiadnej miestnej firmy či 
prítomnosť miestnych zamestnancov.
4. Príslušný orgán neudelí povolenie 
účastníkovi, pokým nebude úplne
presvedčený, že účastník trhu spĺňa všetky 
požiadavky vyplývajúce z delegovaných 
aktov prijatých v súlade s odsekom 10 
tohto článku. Členské štáty zabezpečia: 
a) existenciu právnickej osoby;
b) aby členovia rady nemali žiadny 
záznam v registri trestov;
c) aby žiadateľ mal technické, finančné a 
organizačné schopnosti plniť svoje 
regulačné povinnosti;
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány monitorovali činnosti účastníkov 
trhu na posúdenie súladu s podmienkami 
výkonu činnosti ustanovenými v tomto 
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nariadení.
5. Príslušný orgán môže odňať povolenie 
vydané účastníkovi trhu, ktorý:
a) získal povolenie na základe 
nepravdivých vyhlásení alebo 
akýmkoľvek iným nezákonným 
spôsobom;
b) prestal spĺňať podmienky, za ktorých 
bolo udelené povolenie;
c) závažne a systematicky porušoval 
prevádzkové podmienky pre účastníkov 
trhu ustanovené v tomto nariadení.
6. Členské štáty zabezpečia, aby 
akýkoľvek účastník trhu, ktorý získal 
povolenie od príslušných orgánov iného 
členského štátu a podlieha ich dohľadu v 
súlade s týmto nariadením, mohol voľne 
obchodovať s energiou 
na veľkoobchodnom trhu v rámci ich 
územia. Členské štáty nekladú na 
takéhoto účastníka trhu žiadne ďalšie 
požiadavky v oblasti predmetu úpravy tejto 
smernice. Obzvlášť nesmú:
a) ukladať dodatočné vnútroštátne 
požiadavky na udeľovanie licencií;
b) ukladať trhovým účastníkom 
veľkoobchodných trhoch s energiou 
vnútroštátne regulačné poplatky 
(jednorazové alebo opakujúce sa)
c) ukladať vnútroštátne oznamovacie 
povinnosti oznamovať transakcie/výkazy 
príjmov alebo uchovávať záznamy je 
prípustné, s výnimkou prípadov 
uvedených v článku 17.

d) vyžadovať rôzne národné správy o 
činnosti v hostiteľských členských 
štátoch;
e) schvaľovať sieťové tarify, ktoré 
odrádzajú od dovozu a vývozu;
f) vyžadovať štátne skúšky v oblasti 
veľkoobchodu;
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g) ukladať požiadavky súvisiace s 
ponukou na čistých veľkoobchodníkov 
(napríklad požiadavku vytvoriť centra 
zákaznícke kontaktné centrá alebo 
meracie stanice, zriadiť sprostredkovacie 
služby pre koncových zákazníkov, 
zverejniť všeobecné  podmienky pre 
dodávku koncových zákazníkov).

7. Poplatky za povolenie môže vyberať len 
domáci regulačný orgán na základe 
nákladov na postup udeľovania licencií.
8. Tento článok sa nevzťahuje na 
účastníkov trhu, ktoré obchodujú s menej 
než určitým objemom megawattov.
9. Komisia prime delegované akty v súlade 
s článkom 15 a za podmienok uvedených v 
článkoch 16, 17 a 28 s cieľom určiť:
a) požiadavky a rozsah povolenia;
b) postupy na schválenie a zamietnutie 
žiadostí o povolenie; 
c) podmienky na odňatie povolenia; a
d) hranicu pre účastníkov trhu uvedenú 
v odseku 9 (tzv. pravidlo de-minimis).

Or. en

Odôvodnenie

Komisia nestanovuje licenčný režim pre obchodníkov s energiou špecifický pre daný sektor. 
Znamenalo by to, že na firmy obchodujúce s energiou, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
REMIT a ktoré nespadajú pod právne predpisy MiFID, sa nebudú vzťahovať požiadavky na 
registráciu v celej EÚ. Nariadenie REMIT by malo zaplniť túto medzeru a zabezpečiť 
prispôsobený licenčný režim pre obchodníkov s energiou, čo by umožnilo skúmať kapacitu 
účastníkov trhu a zámer rešpektovať nariadenie REMIT a zamedziť uplatňovaniu 
zaťažujúcich požiadaviek na finančných obchodníkov zahrnutých do právnych predpisov v 
oblasti financií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Národné regulačné orgány spolupracujú 
s agentúrou pri monitorovaní 
veľkoobchodných trhov s energiou podľa 
odseku 1. Národné regulačné orgány majú 
na tieto účely prístup k príslušným 
informáciám vo vlastníctve agentúry, ktoré 
zhromaždila v súlade s odsekom 1, a to s 
výhradou ustanovení článku 8 ods. 2.

2. Národné regulačné orgány spolupracujú 
s agentúrou pri monitorovaní 
veľkoobchodných trhov s energiou podľa 
odseku 1. Národné regulačné orgány majú 
na tento účel prístup k príslušným 
informáciám vo vlastníctve agentúry, ktoré 
zhromaždila v súlade s odsekom 1, a to s 
výhradou ustanovení článku 8 ods. 2. 
Týmto nie sú dotknuté požiadavky 
vnútroštátnych právnych predpisov 
oprávňujúce vnútroštátne regulačné 
orgány alebo iné príslušné vnútroštátne 
orgány zbierať ďalšie údaje 
o veľkoobchodných trhoch s energiou, 
ktoré sú iné ako údaje oznamované 
agentúre.

Or. en

Odôvodnenie

Náležité monitorovanie trhu si môže vyžadovať dodatočnú flexibility na národnej úrovni s 
cieľom uľahčiť lepší a bližší dohľad nad obchodovaním s veľkoobchodnými energetickými 
produktmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Agentúra najmenej raz ročne predloží 
Komisii správu o svojej činnosti podľa 
tohto nariadenia. V týchto správach sa 
Komisii oznámia nedostatky v trhových 
pravidlách, normách a postupoch, ktoré by 
mohli uľahčiť zneužívanie dôverných 
informácií v obchodnom styku 
a manipuláciu s trhom, alebo oslabiť 

3. Agentúra najmenej raz ročne predloží 
Európskemu parlamentu a Komisii správu 
o svojej činnosti podľa tohto nariadenia 
a túto správu zverejní. V týchto správach 
sa Komisii oznámia nedostatky v trhových 
pravidlách, normách a postupoch, ktoré by 
mohli uľahčiť zneužívanie dôverných 
informácií v obchodnom styku 
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vnútorný trh. Tieto správy môžu byť 
spojené so správou uvedenou v článku 11 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 713/2009.

a manipuláciu s trhom, alebo oslabiť 
vnútorný trh. Tieto správy môžu byť 
spojené so správou uvedenou v článku 11 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 713/2009.

Or. en

Odôvodnenie

Agentúra by sa mala zodpovedať Komisii a Parlamentu, ktorý je tiež zastúpený v správnej 
rade ACER, a malo by sa zabezpečiť, aby správa bola zverejnená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
prvého pododseku, delegovanými aktmi 
uvedenými v odseku 1 sa môže ustanoviť 
nezáväzný rámec umožňujúci 
organizovaným trhom a systémom 
párovania obchodov alebo systémov 
oznamovania obchodov poskytovať 
agentúre záznamy o transakciách na 
veľkoobchodných trhoch s energiou.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
prvého pododseku, delegovanými aktmi 
uvedenými v odseku 1 sa môže ustanoviť 
záväzný rámec umožňujúci obchodným 
miestam a systémom párovania obchodov 
alebo systémov oznamovania obchodov 
poskytovať agentúre záznamy o 
transakciách na veľkoobchodných trhoch 
s energiou alebo zásadné údaje, ktoré 
vlastnia.

Or. en

Odôvodnenie

Obchodné miesta budú dôležitým zdrojom na monitorovanie veľkoobchodných trhoch s 
energiou. Veľkoobchodné energetické produkty obchodované na organizovaných obchodných 
miestach sú zvyčajne najlikvidnejšie, majú najširšiu účasť používateľov a investorov a môžu 
slúžiť na stanovovanie referenčnej ceny a plniť funkciu pri stanovovaní cien energií pre 
užívateľov a spotrebiteľov EÚ. Na účel monitorovania veľkoobchodných energetických 
produktov by agentúra mala mať plný prístup k takýmto údajom. Pokiaľ obchodné miesta 
majú základné údaje, mali by byť povinné sprístupniť tieto základné údaje agentúre ACER.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Delegované akty umožnia oznamovanie 
transakcií so súvisiacimi produktmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Delegovanými aktmi sa prijmú 
ustanovenia týkajúce sa platenia 
poplatkov účastníkmi trhu, ktorí 
oznamujú údaje v súlade s týmto 
nariadením. Tieto poplatky odzrkadľujú 
náklady agentúry na prevádzku 
a uchovávanie potrebného zberu údajov a 
systémov riadenia, aby mohla plniť svoje 
úlohy podľa tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) určený orgán, ktorý získal príslušné 
informácie v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi s cieľom zhromaždiť 
konkrétne údaje o trhoch na výrobu 
energie.
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Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ národné orgány už majú informácie o národnom trhu s energiou, nemala by sa 
vytvárať žiadna dodatočná byrokratická záťaž povinného oznamovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Účastníci trhu poskytujú agentúre 
a národným regulačným orgánom
informácie týkajúce sa kapacity zariadení 
na výrobu a skladovanie, spotreby alebo 
prenosu elektriny či zemného plynu na účel 
monitorovania obchodovania na 
veľkoobchodných trhoch s energiou.

4. Účastníci trhu poskytujú agentúre 
a/alebo národnému regulačnému orgánu
informácie, ako sú informácie týkajúce sa 
kapacity zariadení na výrobu vrátane
hraničných nákladov a skladovanie, 
spotreby alebo prenosu elektriny či 
zemného plynu na účel monitorovania 
obchodovania na veľkoobchodných trhoch 
s energiou. Toto oznamovanie sa obmedzí 
na údaje a informácie, ktoré doposiaľ 
neboli oznámené obchodným miestam, 
prevádzkovateľom prenosových sústav 
alebo iným subjektom na zverejnenie v 
rámci povinnosti v súvislosti 
s transparentnosťou informácií. 
Oznamovacie povinnosti stanovené 
účastníkom trhu sa musia, pokiaľ možno, 
obmedzovať na minimum, a to 
zhromažďovaním požadovaných 
informácií alebo ich častí z existujúcich 
zdrojov, ako je existujúca regionálna 
alebo národná infraštruktúra na 
oznamovanie. Údaje, ktoré už boli 
oznámené, agentúre sprístupnia 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy alebo 
iné príslušné subjekty zberu údajov, ktoré 
sú zodpovedné za zhromažďovanie 
údajov.

Or. en
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Odôvodnenie

Oznamovanie základných údajov by sa malo čo najviac štandardizovať, aby sa obmedzila 
záťaž na účastníkov trhu, a harmonizovať so  štruktúrou oznamovania základných údajov 
prevádzkovateľov prenosových sústav a ďalších platforiem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. S cieľom zamedziť dvojitému 
oznamovaniu a zbytočnej administratívnej 
záťaži sa delegovanými aktmi prijatými 
Komisiou podľa tohto článku zamedzí 
prekrývaniu a zabezpečí sa kompatibilita 
s oznamovacími požiadavkami podľa 
ďalších príslušných právnych predpisov, 
ako je nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č 
617/2010 z 24 júna 2010 o oznamovaní 
investičných projektov v oblasti 
energetickej infraštruktúry v rámci 
Európskej únie. Delegovanými aktmi sa 
tiež objasní, ako sa má uplatňovať
výnimka ustanovená v odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Subjekty, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, by nemali mať povinnosť oznamovať 
tie isté informácie dvakrát a rôznym európskym orgánom, prípadne aj v rôznych formátoch, 
s rôznym obsahom a v rozdielnom čase. Európska komisia by mala v delegovaných aktoch 
venovať pozornosť týmto aspektom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Agentúra môže zaregistrovať archív 
obchodných údajov v súlade s článkom 51 
[EMIR 2010/0250 (COD)].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Agentúra môže zriadiť kontaktné 
miesta v blízkosti dôležitých obchodných 
miest, ak to agentúra považuje za vhodné, 
aby sa uľahčilo plnenie jej úloh podľa 
článkov 7 a 11.

Or. en

Odôvodnenie

Pre agentúru, ktorá sídli v Ľubľane, by mohlo byť užitočné zriadiť styčné úrady v blízkosti 
významných trhov a obchodných miest, s cieľom podporiť pravidelné kontakty s účastníkmi 
trhu a disponovať všetkými potrebnými informáciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Agentúra zabezpečuje zachovanie 
dôvernosti, integritu a ochranu informácií 
prijatých podľa článku 7. Agentúra prijme 
kroky na zamedzenie akémukoľvek 

1. Agentúra, národné regulačné orgány, 
príslušné finančné orgány, národné 
orgány pre hospodársku súťaž, registre 
obchodných údajov a ďalšie príslušné 
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zneužitiu informácií uchovávaných v jej 
systémoch.

orgány zabezpečujú zachovanie 
dôvernosti, integritu a ochranu informácií 
prijatých podľa článku 7. Agentúra prijme 
kroky na zamedzenie akémukoľvek 
zneužitiu informácií uchovávaných v jej 
systémoch.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa zaručiť čo najvyšší stupeň utajenia, a preto je nevyhnutné, aby sa tieto prísne 
predpisy uplatňovali na všetky orgány verejnej moci zapojené do režimu na zvýšenie 
transparentnosti a integrity veľkoobchodného trhu s energiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Agentúra určí zdroje rizík týkajúcich sa 
prevádzky a minimalizuje ich 
vybudovaním vhodných systémov, 
kontrolných mechanizmov a postupov.

Agentúra určí zdroje rizík týkajúcich sa 
prevádzky a minimalizuje ich 
vybudovaním vhodných systémov, 
kontrolných mechanizmov a postupov. 
Informačné nástroje agentúry musia byť 
v súlade s najlepšími dostupnými 
bezpečnostnými normami.

Or. en

Odôvodnenie

Nakladanie s veľkým množstvom obchodných údajov, ktoré je veľmi citlivé, vystavuje 
agentúru riziku, že sa stane obeťou počítačového pirátstva a iných foriem kybernetických 
útokov. Nedávne podvody a manipulácia s emisnými povoleniami ukázali zraniteľnosť údajov 
týkajúcich sa obchodovania. Ustanovenia o bezpečnosti informačných technológií preto treba 
posilniť, aby boli v súlade s najvyššími dostupnými bezpečnostnými normami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Za predpokladu, že sa nezverejnia citlivé 
obchodné informácie o jednotlivých 
účastníkoch trhu alebo transakciách, môže 
agentúra rozhodnúť, že zverejní časti 
informácií, ktorými disponuje.

2. Za predpokladu, že sa nezverejnia citlivé 
obchodné informácie o jednotlivých 
účastníkoch trhu alebo transakciách alebo 
ich nemožno vydedukovať, môže agentúra 
rozhodnúť, že zverejní časti informácií, 
ktorými disponuje.

Or. en

Odôvodnenie

Posilnenie požiadavky na dôvernosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Národné regulačné orgány zabezpečia, 
aby sa uplatňovali zákazy ustanovené 
v článkoch 3 a 4.

1. Národné regulačné orgány alebo určené 
orgány zabezpečia, aby sa uplatňovali 
zákazy ustanovené v článkoch 3 a 4.

Or. en

Odôvodnenie

Konečná zodpovednosť za určenie vykonávacieho orgánu na uplatňovanie nariadenia REMIT 
by mala zohľadňovať osobitnú vnútroštátnu inštitucionálnu štruktúru na presadzovanie 
súťažného práva. Členské štáty by mali mať možnosť určiť národný orgán na vykonávanie 
nariadenia REMIT.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby národné 
regulačné orgány mali vyšetrovacie 
právomoci potrebné na výkon tejto 
funkcie. Tieto právomoci sa vykonávajú 
primeraným spôsobom. Tieto právomoci sa 
môžu vykonávať:

Každý členský štát zabezpečí, aby národné 
regulačné orgány alebo určené orgány 
mali vyšetrovacie právomoci potrebné na 
výkon tejto funkcie. Tieto právomoci sa 
vykonávajú primeraným spôsobom. Tieto 
právomoci sa môžu vykonávať:

Or. en

Odôvodnenie

Konečná zodpovednosť za určenie vykonávacieho orgánu na uplatňovanie nariadenia REMIT 
by mala zohľadňovať osobitnú vnútroštátnu inštitucionálnu štruktúru na presadzovanie 
súťažného práva. Členské štáty by mali mať možnosť určiť národný orgán na vykonávanie 
nariadenia REMIT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) v súčinnosti s ostatnými orgánmi alebo 
trhovými subjektmi; 

b) v súčinnosti s ostatnými orgánmi alebo 
trhovými subjektmi vrátane oddelení 
dohľadu nad trhom obchodných miest;

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie efektívneho dohľadu nad trhom je veľmi dôležité, aby agentúra pri 
monitorovaní veľkoobchodných trhov s energiou spolupracovala s národnými regulačnými 
orgánmi, príslušnými finančnými orgánmi a oddeleniami dohľadu nad trhom obchodných 
miest. Preto by sa mala objasniť možnosť spolupracovať s oddeleniami dohľadu nad trhom 
obchodných miest.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Agentúra zabezpečí, aby národné 
regulačné orgány koordinovaným 
spôsobom plnili svoje úlohy podľa tohto 
nariadenia.

1. Agentúra zabezpečí, aby národné 
regulačné orgány alebo určené orgány 
koordinovaným spôsobom plnili svoje 
úlohy podľa tohto nariadenia.

Národné regulačné orgány spolupracujú s 
agentúrou a navzájom s cieľom plniť svoje 
povinnosti v súlade s týmto nariadením.

Národné regulačné orgány alebo určené 
orgány spolupracujú s agentúrou 
a navzájom s cieľom plniť svoje povinnosti 
v súlade s týmto nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Ak členské štáty majú konečnú zodpovednosť za určenie vykonávacieho orgánu na 
uplatňovanie nariadenia REMIT, je potrebné zmeniť aj článok 11. Všetky príslušné národné 
orgány by mali byť zapojené do európskej spolupráce regulačných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Národné regulačné orgány čo 
najpresnejšie informujú agentúru v prípade, 
ak majú dôvodné podozrenie, že sa buď 
v tomto členskom štáte, alebo v inom 
členskom štáte vykonávajú alebo sa 
vykonávali činnosti, ktoré sú v rozpore 
s ustanoveniami tohto nariadenia.

2. Národné regulačné orgány alebo určené 
orgány čo najpresnejšie informujú 
agentúru v prípade, ak majú dôvodné 
podozrenie, že sa buď v tomto členskom 
štáte, alebo v inom členskom štáte 
vykonávajú alebo sa vykonávali činnosti, 
ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto 
nariadenia.

Ak má národný regulačný orgán 
podozrenie, že činnosti, ktoré ovplyvňujú 
veľkoobchodné trhy s energiou alebo ceny 
veľkoobchodných energetických produktov 
v tomto členskom štáte, sa vykonávajú 
v inom členskom štáte, môže agentúru 
požiadať, aby prijala opatrenia v súlade 

Ak má národný regulačný orgán alebo 
určený orgán podozrenie, že činnosti, 
ktoré ovplyvňujú veľkoobchodné trhy s 
energiou alebo ceny veľkoobchodných 
energetických produktov v tomto členskom 
štáte, sa vykonávajú v inom členskom 
štáte, môže agentúru požiadať, aby prijala 
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s odsekom 4. opatrenia v súlade s odsekom 3 písm. b), 
ak činnosti ovplyvňujú finančné nástroje, 
s výhradou ustanovení článku 9 smernice 
2003/6/ES, a/alebo s odsekom 4 tohto 
článku.

Or. en

Odôvodnenie

Ak členské štáty majú konečnú zodpovednosť za určenie vykonávacieho orgánu na 
uplatňovanie nariadenia REMIT, je potrebné zmeniť aj článok 11. Všetky príslušné národné 
orgány by mali byť zapojené do európskej spolupráce regulačných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Agentúre sa musia poskytnúť dodatočné 
finančné prostriedky a ľudské zdroje 
potrebné na to, aby zodpovedajúcim 
spôsobom plnila ďalšie úlohy, ktoré jej 
podľa tohto nariadenia boli pridelené.

Or. en

Odôvodnenie

Agentúra ACER nebola pôvodne zriadená na to, aby sa do takej miery zaoberala 
monitorovaním veľkoobchodného trhu s energiou. Aby mohla riadne plniť svoje funkcie, mala 
by mať potrebné dodatočné zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) národné regulačné orgány informujú 
príslušný finančný orgán svojho členského 
štátu a agentúru, ak majú dôvodné 

a) národné regulačné orgány alebo určený 
orgán informujú príslušný finančný orgán 
svojho členského štátu a agentúru, ak majú 
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podozrenie, že na veľkoobchodných trhoch 
s energiou sa vykonávajú alebo vykonávali 
činnosti, ktoré predstavujú zneužívanie 
trhu v zmysle smernice 2003/6/ES a ktoré 
ovplyvňujú finančné nástroje s výhradou 
ustanovení článku 9 uvedenej smernice;

dôvodné podozrenie, že 
na veľkoobchodných trhoch s energiou sa 
vykonávajú alebo vykonávali činnosti, 
ktoré predstavujú zneužívanie trhu v 
zmysle smernice 2003/6/ES a ktoré 
ovplyvňujú finančné nástroje s výhradou 
ustanovení článku 9 uvedenej smernice. Na 
tieto účely môžu národné regulačné 
orgány alebo určené orgány nadviazať 
náležité formy spolupráce s príslušným 
finančným orgánom v ich členskom štáte;

Or. en

Odôvodnenie

Ak členské štáty majú konečnú zodpovednosť za určenie vykonávacieho orgánu na 
uplatňovanie nariadenia REMIT, je potrebné zmeniť aj článok 11. Všetky príslušné národné 
orgány by mali byť zapojené do európskej spolupráce regulačných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) príslušný finančný orgán členského štátu 
informuje ESMA a agentúru, ak má 
dôvodné podozrenie, že 
na veľkoobchodných trhoch s energiou v 
inom členskom štáte sa vykonávajú alebo 
vykonávali činnosti, ktoré porušujú 
ustanovenia článkov 3 a 4.

c) príslušný finančný orgán členského štátu 
informuje národný regulačný orgán,
ESMA a agentúru, ak má dôvodné 
podozrenie, že na veľkoobchodných trhoch 
s energiou v inom členskom štáte sa 
vykonávajú alebo vykonávali činnosti, 
ktoré porušujú ustanovenia článkov 3 a 4.

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo článok 11 ustanovuje spoluprácu medzi agentúrou, ESMA, príslušnými národnými 
regulačnými a príslušnými národnými finančnými orgánmi na úrovni EÚ, článok 11 ods. 3 
písm. c) predpokladá, že príslušný finančný orgán bude informovať ESMA a agentúru, ak má 
podozrenie o zneužívaní trhu podľa článkov 3 a 4. V prípade, že príslušný finančný orgán je 
národný orgán, mal by mať tiež povinnosť informovať príslušný národný regulačný orgán, 
aby sa uľahčilo monitorovanie zneužívania trhu podľa nariadenia REMIT.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Národné regulačné orgány, ktoré dostanú 
žiadosť o informácie v súlade s odsekom 4 
písm. a) alebo žiadosť o začatie 
vyšetrovania domnelého porušenia 
v súlade s odsekom 4 písm. b), urobia
ihneď potrebné opatrenia, aby vyhoveli 
tejto žiadosti. Ak národný regulačný orgán 
nie je schopný ihneď poskytnúť žiadané 
informácie, bezodkladne oznámi agentúre 
dôvody.

Národné regulačné orgány alebo určené 
orgány, ktoré dostanú žiadosť o informácie 
v súlade s odsekom 4 písm. a) alebo 
žiadosť o začatie vyšetrovania domnelého 
porušenia v súlade s odsekom 4 písm. b),
prijmú ihneď potrebné opatrenia, aby 
vyhoveli tejto žiadosti. Ak národný 
regulačný orgán nie je schopný ihneď 
poskytnúť žiadané informácie, 
bezodkladne oznámi agentúre dôvody.

Or. en

Odôvodnenie

Ak členské štáty majú konečnú zodpovednosť za určenie vykonávacieho orgánu na 
uplatňovanie nariadenia REMIT, je potrebné zmeniť aj článok 11. Všetky príslušné národné 
orgány by mali byť zapojené do európskej spolupráce regulačných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a musia mať 
odrádzajúci účinok. Členské štáty oznámia 
tieto ustanovenia Komisii najneskôr do ... 
a bezodkladne ju informujú o každej 
následnej zmene a doplnení, ktorá sa ich 
týka.

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia
byť účinné, primerané a musia mať 
odrádzajúci účinok. Minimálne normy pre 
sankcie sa stanovia do 31. decembra 2012 
s cieľom usilovať o plne harmonizovaný 
systém sankcií. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii najneskôr do ... 
a bezodkladne ju informujú o každej 
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následnej zmene a doplnení, ktorá sa ich 
týka.

Or. en

Odôvodnenie

Manipulácia s trhom by sa mala postihovať rovnako v celej EÚ s cieľom zamedziť tomu, aby 
spoločnosti, ktoré porušujú ustanovenia nariadenia REMIT, si zriaďovali svoje sídlo 
v členských štátoch s najmenej prísnymi sankciami. Komisia v súčasnosti vedie konzultácie na 
tému Posilňovanie sankčných režimov v odvetví finančných služieb (KOM(2010)0716). Po 
uzavretí tejto konzultácie Komisia predloží návrh na ďalšiu harmonizáciu sankcií a 
stanovenie minimálnych požiadaviek pre sankcie na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky parlament a Rada môžu voči 
delegovanému aktu vzniesť námietky 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o jeden mesiac.

1. Európsky parlament a Rada môžu voči 
delegovanému aktu vzniesť námietky 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Počas rokovaní o ustanoveniach týkajúcich sa delegovaného aktu sa Rada a Parlament 
dohodli na prístupe spočívajúcom na štandardnom vzorci 2+ 2 mesiace. Tento vzorec by sa 
mal zachovať, pretože jeho výhodami je, že umožňuje, aby delegovaný akt rýchlo nadobudol 
účinnosť, pokiaľ sa nezdá byť problematický, no rovnako umožňuje Parlamentu, aby mal 
dostatok času na námietkové konanie (ktoré treba začať hlasovaním vo výbore a potom musí 
byť potvrdené v pléne).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Požiadavky na zhromažďovanie údajov 
podľa článku 7 sa uplatňujú po 
nadobudnutí účinnosti príslušných 
delegovaných aktov, ako je stanovené 
v článku 7 ods. 1 a v článku 7 ods. 4. 
Agentúra by mala poskytovať 
poradenstvo, pokiaľ ide o uplatňovanie 
požiadaviek na zhromažďovanie údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky na zhromažďovanie údajov možno vykonávať až po prijatí delegovaných aktov. 
Hneď, ako sa stanovia požiadavky a formát na prenos údajov, regulačným orgánom a 
účastníkom trhu treba poskytnúť dostatok času, aby sa prispôsobili tomuto režimu. Agentúra 
ACER by mala poskytnúť poradenstvo o tom, ako uplatňovať tieto pravidlá.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Návrh Komisie na nariadenie („REMIT“ – nariadenie o integrite a transparentnosti trhu 
s energiou) zriaďuje právny rámec platný v celej EÚ, aby sa zabránilo zneužívaniu trhu 
a manipulácii v oblasti energetiky (plyn a elektrina).

Prečo potrebujeme prístup špecifický pre odvetvie?

Tento rámec musí byť špecifický pre veľkoobchodné trhy s energiou popri už existujúcich 
predpisoch pre finančné trhy1. Inherentné vlastnosti energetických produktov, špecifické 
prípady zneužitia na trhu s energiou (napríklad zadržiavanie výrobných aktív), ako aj rôzne 
regulačné ciele si vyžadujú špecifický odvetvový prístup, pričom sa zároveň zachovávajú 
kompatibilné a jednotné zásady regulácie finančného trhu. V kontexte integrácie národných 
trhov s energiou do jednotného európskeho trhu je nevyhnutný rámec EÚ.

Nekalé praktiky na veľkoobchodných trhoch s energiou ovplyvňujú cenové hladiny tak, že 
nemôžu plniť svoju úlohu vysielať jasný signál elektrárňam, domácnostiam a podnikom, 
pokiaľ ide optimálne využitie energie, poskytovať orientáciu pre rozumné investície do 
energetickej infraštruktúry a podporovať efektívne využívanie energie. Namiesto toho môžu 
takéto praktiky spôsobiť vysokú volatilitu cien, viesť k zvýšeniu cien energií pre konečných 
spotrebiteľov (občanov i podniky) a oslabovať dôveru potenciálnych investorov v projekty 
energetickej infraštruktúry. Transparentnosť trhov s energiou je nevyhnutným predpokladom 
pre ďalšiu integráciu trhu s energiou v EÚ, od ktorej sa očakáva, že bude dôležitým prínosom 
pre spotrebiteľov. Nariadenie REMIT preto funguje ako kľúčový nástroj na dosiahnutie cieľa 
stanoveného Európskou radou pre dokončenie vnútorného trhu do roku 2014.2

Nariadenie zakazuje zneužívanie trhu v podobe „obchodovania s dôvernými informáciami“ 
(článok 1 ods. 1 a článok 3) a „manipulácie s trhom“ (článok 2 ods. 2 a článok 4) v prípade 
veľkoobchodných energetických produktov (elektriny a plynu). Nariadenie vyžaduje, aby 
účastníci trhu zverejňovali dôverné informácie (článok 4 ods. 4).

Kľúčovým aktérom pri monitorovaní transakcií na trhu je nedávno zriadená Agentúra pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER). V článku 7 nariadenia sa od 
účastníkov trhu vyžaduje, aby predkladali agentúre záznamy o svojich obchodoch 
s veľkoobchodnými energetickými produktmi. Agentúra monitoruje tieto údaje a každoročne 
podáva správy Európskej komisii (článok 6). Agentúra  využíva informácie, ktoré 
zhromažďuje, spoločne s ostatnými subjektmi, najmä s národnými regulačnými orgánmi, 
finančnými orgánmi a orgánmi pre hospodársku súťaž v členských štátoch (článok 8).

                                               
1 Najmä smernica o zneužívaní trhu (MAD – 2003/6/ES) a smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID –
2004/39/ES). 
2 Závery Európskej rady o energii zo 4. februára 2011, ods. 4.
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Presadzovanie zákazu obchodovania s dôvernými informáciami a manipulácie s trhom 
spočíva na príslušných národných orgánoch, konkrétne na regulačných orgánoch, ktorým 
musia členské štáty udeliť náležité právomoci (článok 10) . Členské štáty stanovia tiež 
sankcie za porušenie nariadenia (článok 13).

Nariadením sa zavádza systém spolupráce a koordinácie medzi agentúrou a národnými 
regulačnými orgánmi (článok 11). Národné regulačné orgány sa navzájom informujú 
a informujú aj agentúru ACER v prípade, že existuje dôvodné podozrenie z postupov v 
rozpore s nariadením. Agentúra ACER bude mať právomoc žiadať informácie od národných 
orgánov a požadovať od nich, aby vykonali vyšetrovanie alebo aby pre cezhraničné prípady 
zvolali vyšetrovacie skupiny zložené z niekoľkých orgánov. Energetické orgány by tiež mali 
informovať finančné orgány v prípade podozrenia z porušenia smernice o zneužívaní trhu a, 
naopak, v prípade podozrenia z porušenia tohto nariadenia (článok 11 ods. 3).

Návrh nariadenia obsahuje ustanovenia na zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti údajov 
zozbieraných a zverejnených agentúrou, ako aj profesijné tajomstvo v súvislosti s dôvernými 
informáciami.

Komisia navrhuje, že môže aktualizovať alebo ďalej spresniť požiadavky tohto nariadenia 
prostredníctvom delegovaných aktov, najmä čo sa týka vymedzení pojmov a formy a obsahu 
zhromažďovania údajov. Postup pre delegované akty je spresnený v článkoch 15, 16 a 17.

Nariadenie by bolo priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch bez toho, aby boli 
potrebné opatrenia na jeho transpozíciu.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie a jej prístup špecifický pre odvetvie zameraný na odvetvie 
energetiky s cieľom zabrániť zneužitiu trhu. Štruktúra návrhu a mechanizmy navrhované na 
uplatnenie nariadenia sú veľmi dobré, pričom je možné urobiť niekoľko zlepšení, ktoré sú 
vyjadrené v návrhu správy.

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie by sa malo vzťahovať aj na trhy s uhlíkom podľa systému EÚ na obchodovanie 
s emisiami. Trh s uhlíkom je úzko spätý s trhmi s elektrinou a plynom. Majú spoločných 
niekoľko základných znakov, ako sú úroveň dopytu po elektrine, ceny uhlia a plynu a 
ekonomická činnosť. Ceny CO2 a veľkoobchodné ceny energií sú preto vzájomne prepojené. 
Významný podiel trhových účastníkov na trhu s uhlíkom tvoria aj trhoví účastníci na 
veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou a plynom, najmä so zariadeniami na výrobu 
elektriny. V dôsledku toho by mal regulačný režim pre veľkoobchodný trh s energiou 
špecifický pre daný sektor zahŕňať zmluvy pre systém EÚ na obchodovanie s emisiami.

Trhy s ropou a uhlím sú tiež prepojené s trhmi s elektrinou a s plynom. Vývoj na trhu s ropou 
a uhlím má vplyv aj na trh s elektrinou a plynom. Tieto trhy však majú globálny rozmer a 
nemôžu byť dostatočne presadzované na úrovni EÚ. Účastníci trhu v týchto odvetviach by 
mali byť vyzvaní k tomu, aby poskytovali informácie, čo by zvýšilo transparentnosť 
a integritu regulovaných trhov s energiou EÚ s elektrinou a plynom, bez toho, aby podliehali 
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mechanizmu kontroly a presadzovania.

Pravidlo de-minimis

S cieľom zamedziť ďalšej liberalizácii trhov s energiou by sa toto nariadenie nemalo 
vzťahovať na veľmi malých účastníkov trhu, a teda na transakcie pod určitým objemom. Tým 
sa zabráni, aby nové subjekty na trhu čelili nadmernej záťaži vstúpiť na trhy s energiou. 
Účastníci trhu obchodujúci s množstvami pod určitou hranicou by nemali mať povinnosť 
oznamovať svoje transakcie, ani podliehať požiadavkám na udeľovanie licencií (pravidlo de-
minimis).

Vymedzenia pojmov

Niekoľko vymedzení pojmov možno zlepšiť, pretože väčšina použitých vymedzení pojmov 
bola prevzatá zo smernice o zneužívaní trhu, ktorá sa medzičasom stala neaktuálna.  Na 
objasnenie možno doplniť najmä príklad toho, čo predstavuje formu manipulácie s trhom. 
Okrem toho ďalšie definície môžu zvýšiť právnu zrozumiteľnosť znenia. Ako vhodné by sa 
javilo zahrnutie vymedzenia pojmov „účastníkov trhu“ a „obchodných miest“.

Úloha agentúry

Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov zohráva kľúčovú úlohu pri uplatňovaní 
tohto nariadenia. Preto by sa jej mali poskytnúť dostatočné finančné prostriedky a ľudské 
zdroje a mala by byť schopná zriadiť styčné úrady v blízkosti hlavných obchodných miest. Na 
základe skúseností, ktoré získa pri monitorovaní trhu, by agentúra mala byť schopná 
vypracúvať návrhy delegovaných aktov, ktoré by mala prijať Komisia. Jej výročná správa 
o monitorovaní veľkoobchodného trhu podľa tohto nariadenia by sa mala predkladať 
Európskemu parlamentu a mala by byť zverejňovaná s cieľom zvýšiť zodpovednosť.

Okrem toho je možné tiež predpokladať, že agentúra by v budúcnosti slúžila ako archív 
obchodných údajov pre finančné transakcie v energetickom odvetví. Tým by sa uľahčili 
operácie obchodníkov s energiou, pretože by sa vyhli oznamovaniu archívu obchodných 
údajov za finančný sektor podľa nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (EMIR), 
a agentúra by tak získala nástroj na zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na 
nové aktivity podľa nariadenia REMIT.

Licenčný plán

S cieľom posilniť nástroje na presadzovanie tohto nariadenia spravodajca navrhuje zaviesť 
licenčný plán pre obchodníkov s energiou, v rámci ktorého by sa licencia mohla odobrať v 
prípade porušenia tohto nariadenia. Licencia schválená v jednom členskom štáte by mala byť 
platná v celej Únii. Licenčný plán by nemal zvýšiť byrokratické zaťaženie a mal by sa 
požadovať len v prípade obchodníkov, ktorí vykonávajú transakcie nad určitou hranicou.

Oznamovanie

Komisia (a agentúra) by mala obmedziť na minimum záťaž, ktorú predstavuje oznamovanie, 
a to využívaním dostupných údajov, kde je to možné, a objasnením spôsobu, akým by 
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spoločnosti mali poskytovať informácie podľa rôznych platných predpisov a smerníc. 
Vnútroštátne právne predpisy zároveň môžu oprávniť národné regulačné orgány alebo iné 
príslušné národné orgány na zhromažďovanie ďalších údajov o veľkoobchodných trhoch 
s energiou, ktoré sú iné ako údaje oznamované agentúre.

Harmonizované sankcie v celej EÚ

Manipulácia s trhom by sa mala postihovať rovnako v celej EÚ s cieľom zamedziť tomu, aby 
spoločnosti, ktoré porušujú ustanovenia nariadenia REMIT, si zriaďovali svoje sídlo 
v členských štátoch s najmenej prísnymi sankciami. Komisia by preto mala predložiť do 
konca roka 2012 návrhy na ďalšiu harmonizáciu sankcií a stanoviť minimálne požiadavky pre 
sankcie na úrovni EÚ.

Dôvernosť a informačné systémy

Spravodajca predložil niekoľko návrhov v snahe posilniť ochranu citlivých obchodných 
údajov, ktoré sa oznamujú príslušným orgánom. Okrem toho by agentúra pri zaobchádzaní 
s týmito údajmi mala využívať najlepšie dostupné bezpečnostné normy pre svoje informačné 
systémy, pokiaľ možno v úzkej spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí 
a informácií (ENISA).

Delegované akty

Využívanie delegovaných aktov by sa malo náležite vymedziť, pričom to, čo je možné 
a uskutočniteľné, by malo byť zahrnuté v znení tohto nariadenia. Okrem toho by sa pred 
prijatím delegovaného aktu mali uskutočňovať primerané konzultácie. Každý 
spoluzákonodarca by mal mať možnosť predĺžiť najviac o dva mesiace bežnú lehotu na 
podanie námietky proti delegovanému aktu. Okrem toho by sa mala zabezpečiť potrebná 
právna zrozumiteľnosť v záujme uplatňovania nariadenia, a to ustanovením, že nariadenie 
REMIT sa plne uplatňuje až potom, ako nadobudli účinnosť delegované akty.

Po vykonaní týchto zmien, ako aj zmien navrhnutých v priebehu legislatívneho procesu by 
toto nariadenie malo byť schopné plniť svoju úlohu a zlepšiť transparentnosť, integritu a 
stabilitu na veľkoobchodnom trhu s energiou. Vzhľadom na význam a naliehavosť tohto 
nástroja z hľadiska fungovania vnútorného trhu EÚ s energiou sa spravodajca bude usilovať o 
rýchle prijatie návrhu.


