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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар 
е необходимо.

Десетина години след постепенното либерализиране на пазара на електроенергия и 
природен газ стана очевидно, че енергийните борси, които бяха създадени, и 
извънборсовите договори, които се появиха навсякъде, никога не са били предпазени от 
опити за манипулиране на пазарите и нарушения, свързани с използването на вътрешна 
информация. Не може да бъде обяснена по друг начин определена нестабилност на 
курсовете на електроенергията и природния газ, когато дълбочината и ликвидността на 
транснационалните енергийни пазари трябваше да доведат до по-голяма стабилност и 
по-предвидими цени.

Комисията изтъкваше навремето предимствата на либерализирането на енергийните 
пазари като необходима мярка, която ще намали цените на електроенергията и 
природния газ за потребителите. Всъщност курсовете показаха тенденция към рязко 
покачване и „енергийната бедност” стана понятие, съпътстващо протичащото 
либерализиране.

Това е още едно основание да се следи за по-голяма прозрачност и по-добър надзор на 
енергийните пазари и за преследване и санкциониране на всички опити за пазарни 
манипулации и злоупотреби.

Като предлага специфично регламентиране за енергийните пазари, Комисията отчита 
спецификите на този пазар и същевременно предлага да се прилагат за него правилата 
относно пазарните злоупотреби и нарушенията, свързани с използването на вътрешна 
информация, които се прилагат за финансовите пазари.

Предложението на Комисията се е основава главно на Директива 2003/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно търговията с 
вътрешна информация и манипулирането на пазара. Някои разпоредби обаче целят 
засилване на директивата и са в духа на измененията, които Комисията възнамерява да 
предложи в рамките на обявеното преразглеждане на директивата. Това представлява 
проблем за съзаконодателите, на които се предлага да одобрят в настоящото 
предложение разпоредби, надхвърлящи действащото специфично законодателство. 
Това би могло да създаде объркване и конфликти, ако евентуално съзаконодателите 
приемат предложенията на Комисията за регламент относно енергийния пазар, но 
отхвърлят изцяло или частично идентични предложения за преразглеждането на 
директивата за пазарните злоупотреби. Рискът е може би теоретичен, но реално 
съществуващ.

Предложението за регламент на Комисията предлага да се възложи задачата за 
мониторинг по отношение на спазването на Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия (ACER), която неотдавна започна своята дейност в Любляна, 
Словения. Това предложение е логично, но следва да се осигурят на тази агенция 
материалните и човешките ресурси, необходими за изпълнението на тази нова мисия.
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От друга страна, е наложително да се осъществи оптимално сътрудничество както 
между националните регулаторни органи и ACER, така и между националните органи 
за регулиране на финансовите пазари и Европейския орган за ценни книжа и пазари 
(ЕОЦКП), за да бъде ефективен надзорът върху пазара за търговия на едро с енергийни 
продукти.

Освен това трябва да се следи за налагане на санкции на участниците на пазар в случай 
на нарушение. Санкциите, които националните органи следва да предвидят, трябва да 
имат възпиращ ефект и да превишават, следователно, потенциалните ползи за 
нарушителите.

В неотдавна публикувано съобщение относно необходимите по-строги наказателни 
разпоредби за сектора на финансовите услуги (COM(2010)716) Комисията установява, 
че „съществуват големи различия по отношение на минималния и максималния размер 
на имуществените наказания, предвидени в националните законодателства, като в 
някои случаи максималният размер е толкова нисък, че е много малко вероятно 
наказанията да имат достатъчен възпиращ ефект.”

Комисията добавя: „За да се гарантира, че дадена глоба има достатъчно възпиращ 
ефект върху рационално действащ пазарен оператор, възможността нарушението да не 
бъде разкрито трябва да се компенсира чрез налагане на глоби, които са значително по-
големи от потенциалната полза от неспазването на законодателството за финансовите 
услуги. Във финансовия сектор, където голяма част от потенциалните нарушители са 
международни финансови институции с огромни обороти, не може да се смята, че 
наказания от няколко хиляди евро имат достатъчен възпиращ ефект.”

Това, което е валидно за борбата срещу пазарните злоупотреби във финансовия сектор, 
трябва също така да се наложи и за енергийните пазари.

Докладчикът подкрепя предложението за регламент на Комисията. То е необходимо и 
следва да влезе в сила във възможно най-кратки срокове.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Целта на увеличаването на 
интегритета и прозрачността на 
енергийния пазар следва да бъде 
насърчаването на открита и честна 
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конкуренция на пазарите за търговия 
на едро с енергия в полза на крайните 
потребители на енергия.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) С цел увеличаване на 
прозрачността на пазарите за 
търговия на едро с енергия, Агенцията 
за сътрудничество между 
регулаторите на енергия, създадена с 
Регламент (ЕО) № 713/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета1

(Агенцията), следва да въведе 
регистър на участниците на пазара.
________________

1 ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Понастоящем няма изрична забрана 
за поведение, което подронва 
интегритета на енергийния пазар, на 
някои от най-важните енергийни 
пазари.

(6) Понастоящем на някои от най-
важните енергийни пазари няма 
изрична забрана за поведение, което 
подронва интегритета на енергийния 
пазар и може да доведе до по-високи 
цени за крайните потребители на 
енергия.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Търговията с деривати и търговията 
с продукти се използват заедно на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Поради това е важно определенията на 
пазарна злоупотреба, която със състои 
от търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара, да са 
съвместими между пазарите на деривати 
и продукти.

(7) Търговията с деривати и търговията 
с продукти се използват заедно на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Поради това е важно определенията на 
пазарна злоупотреба, която със състои 
от търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара, да са 
съвместими между пазарите на деривати 
и продукти. Тези правила се прилагат 
за всички транзакции, извършени чрез 
пряко договаряне или чрез посредници, 
на регулирани пазари, в многостранни 
търговски системи или извън 
борсите.

Обосновка

От основно значение е регламентирането да се прилага за всички участници и всички 
транзакции на големи участници посредством всички възможни инструменти.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимо е прецизиране на 
определенията за вътрешна информация 
и манипулиране на пазара, за да се 
вземат под внимание специфичните 
характеристики на пазарите за търговия 
на едро с енергия, които са динамични и 
подлежат на промени. Комисията следва 
да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора, що се отнася до 
тези подробни правила.

(11) Необходимо е прецизиране на 
определенията за вътрешна информация 
и манипулиране на пазара, за да се 
вземат под внимание специфичните 
характеристики на пазарите за търговия 
на едро с енергия, които са динамични и 
подлежат на промени. С цел да се 
избегнат регулаторни пропуски следва 
да се осигури съгласуваност с други 
приложими правни актове на Съюза в 
областта на финансовите услуги, 
които също са динамични и 
подлежат на промени. Комисията 
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следва да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора, що се отнася до 
тези подробни правила. Преди да 
приеме делегиран акт, Комисията 
следва да поиска коментарите на 
участниците на енергийния пазар и 
да се консултира с компетентните за 
енергийния сектор органи, както и с 
Европейския надзорен орган 
(Европейски орган за ценни книжа и 
пазари), създаден с Регламент (ЕС)№ 
1095/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета  (ЕОЦКП). Европейският 
парламент и Съветът следва да 
бъдат информирани за резултата от 
тези консултации.

Обосновка

Процесът на изготвяне на делегиран акт трябва да се извършва при необходимото 
съгласуване и прозрачност.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед да се гарантира 
необходимата гъвкавост при събирането 
на информацията относно транзакции на 
едро с енергийни продукти, Комисията 
следва да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора, в които се определя 
графикът, формата и съдържанието на 
информацията, която участниците на 
пазара са длъжни да предоставят.
Задълженията за докладване не трябва 
да водят до ненужни разходи за 
участниците на пазара. Поради това по 
настоящия регламент следва да не се 
налагат допълнителни задължения за 
докладване на лицата, докладващи за 
транзакции на компетентен орган в 

(15) С оглед да се гарантира 
необходимата гъвкавост при събирането 
на информацията относно транзакции на 
едро с енергийни продукти, Комисията 
следва да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора, в които се определя 
графикът, формата и съдържанието на 
информацията, която участниците на 
пазара са длъжни да предоставят.
Задълженията за докладване не трябва 
да водят до разходи за участниците на 
пазара, които могат да бъдат 
избегнати. Поради това по настоящия 
регламент следва да не се налагат 
допълнителни задължения за 
докладване на лицата, докладващи за 
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съответствие с разпоредбите на 
Директива 2004/39/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 2004 
година относно пазарите на финансови 
инструменти и на регистри на 
транзакции и компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент ---/---- на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на транзакции 
на Европейския парламент и на Съвета.

транзакции на компетентен орган в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2004/39/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 2004 
година относно пазарите на финансови 
инструменти и на регистри на 
транзакции и компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент ---/---- на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на транзакции 
на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Понятието „разходи, които могат да бъдат избегнати” се предпочита пред 
„ненужни разходи”. Всяко регламентиране води до разходи, макар и тези разходи да 
трябва да се сведат до минимум в границите на възможното, по-специално 
посредством установяването на минимален праг.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Когато информацията не е 
чувствителна в търговско отношение, 
Агенцията следва да има възможност да 
предоставя тази информация на 
участниците на пазара и 
обществеността. Тази прозрачност може 
да изгради доверие в пазара и да 
спомогне за увеличаване на знанията 
относно функционирането на пазарите 
за търговия на едро с енергия.

(18) Когато информацията не е 
чувствителна в търговско отношение, 
Агенцията следва да има възможност да 
предоставя тази информация на 
участниците на пазара и 
обществеността. Тази прозрачност може 
да изгради доверие в пазара и да 
спомогне за увеличаване на знанията 
относно функционирането на пазарите 
за търговия на едро с енергия. С цел 
гарантиране на по-голяма 
прозрачност и по-добър публичен 
достъп до информацията относно 
цените на енергията на едро 
Агенцията следва да изготвя 
ежемесечни доклади за всяка отделна 
държава, в които се разглежда 
развитието на цените на пазарите за 
търговия на едро с енергия.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Националните регулаторни органи 
следва да носят отговорност за 
гарантиране, че настоящият
регламент се изпълнява в държавите-
членки. За тази цел те трябва да 
разполагат с необходимите правомощия 
за разследване, които да им дават 
възможност да извършват ефикасно тази 
задача.

(19) Националните регулаторни органи 
следва да имат задължението за 
изпълнение на настоящия регламент в 
държавите-членки. За тази цел те трябва 
да разполагат с необходимите 
правомощия за разследване, които да им 
дават възможност да извършват 
ефикасно тази задача.

Обосновка

Трябва да се следи всички национални органи да участват в борбата срещу 
злоупотребите.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Важно е санкциите за нарушаване 
на настоящия регламент да са 
пропорционални и възпиращи и да 
отразяват сериозността на нарушенията 
и потенциалните изгоди от търговията 
въз основа на вътрешна информация и 
манипулиране на пазара. Санкциите за 
нарушаване на настоящия регламент 
следва да съответстват на санкциите, 
приети от държавите-членки при 
изпълнение на Директива 2003/6/ЕО, 
като се отчита взаимодействието между 
търговията с деривативни продукти на 
електроенергия и газ.

(23) Важно е санкциите за нарушаване 
на настоящия регламент да са 
пропорционални и възпиращи и да 
отразяват сериозността на нарушенията 
и потенциалните изгоди от търговията 
въз основа на вътрешна информация и 
манипулиране на пазара. С цел 
избягване на регулаторен арбитраж, 
който позволява транзакциите да се 
осъществяват на място, където 
регулирането е по-гъвкаво или 
толерантно по отношение на 
санкциите, Комисията следва редовно 
да прави преглед на  положението. По 
целесъобразност Комисията следва да 
предлага минимални стандарти за 
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санкциите с цел постигане на 
хармонизирана система от санкции в 
Европейския съюз. Санкциите за 
нарушаване на настоящия регламент 
следва да съответстват на санкциите, 
приети от държавите-членки при 
изпълнение на Директива 2003/6/ЕО, 
като се отчита взаимодействието между 
търговията с деривативни продукти на 
електроенергия и газ.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага за 
всички участници на съответните 
пазари, независимо дари произхождат 
от Европейския съюз или от трети 
държави. Правилата се прилагат за 
всички операции по покупка или 
продажба, за производството, 
предоставянето, транспортирането 
и доставките на енергийни продукти 
на едро.

Обосновка

Полезно е да се уточни, че регламентът ще се прилага също така и участници на 
енергийните пазари, които не са от ЕС, независимо какви услуги предоставят.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Вътрешна информация“ означава 
точна информация, която не е била 
направена публично достояние, отнася 
се пряко или косвено до един или 
повече енергийни продукти на едро и 
която, ако бъде направена публично 
достояние, би могла да повлияе 
съществено на цените на тези енергийни 
продукти на едро.

1. „Вътрешна информация“ означава 
точна по своето естество информация, 
която не е била направена публично 
достояние, отнася се пряко или косвено 
до един или повече енергийни продукти 
на едро и която, ако бъде направена 
публично достояние, би могла да 
повлияе съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро.

С цел прилагане на първата алинея,
информацията, която разумен 
участник на пазара вероятно би 
използвал като част от основанието за 
своето решение да извърши транзакция, 
свързана с енергиен продукт на едро,
представлява информация, която, ако 
бъде направена публично достояние, 
вероятно би повлияла съществено на 
цените на тези енергийни продукти на 
едро. Такава информация включва 
информация, свързана с капацитета на 
съоръжения за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ, както 
и информация, която трябва да се 
разкрие в съответствие с правни или 
регулаторни разпоредби на равнището 
на Съюза или на национално равнище, 
пазарни правила и договори или 
обичайни практики на съответния пазар 
за търговия на едро с енергия.

С цел прилагане на първата алинея,
вътрешна информация означава 
информация, която:

а) трябва да бъде направена публично 
достояние в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 714/2009, Регламент (ЕО) 
№ 715/2009 или настоящия 
регламент, в това число насоки, 
мрежови кодекси или делегирани 
актове, приети в съответствие с 
тези регламенти или в съответствие 
с други законодателни или 
регулаторни разпоредби на равнище 
Европейски съюз, по-специално 
Директива 2009/72/ЕО на Европейския 
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парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 година относно общите правила 
за вътрешния пазар на 
електроенергия1 и Директива 
2009/73/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 година 
относно общите правила за 
вътрешния пазар на природен газ2; 
или
б) разумен професионален участник на 
пазара вероятно би използвал като част 
от основанието за своето решение да 
извърши транзакция, свързана с 
енергиен продукт на едро, и която, ако 
бъде направена публично достояние, 
вероятно би повлияла съществено на 
цените на тези енергийни продукти на 
едро; Такава информация включва 
информация, свързана с актуализирани 
прогнози за енергийния резерв, 
капацитета на съоръжения за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ или съоръжения за 
втечнен природен газ, както и 
информация, която обичайно се 
предоставя на съответния пазар за 
търговия на едро с енергия или трябва 
да се разкрие в съответствие с правни 
или регулаторни разпоредби на 
равнището на Съюза или на национално 
равнище, пазарни правила и договори 
или обичайни практики на съответния 
пазар за търговия на едро с енергия.

______________
1 OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55.
2 OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – параграф 1 – буква a – тире 2



AD\867666BG.doc 13/24 PE460.918v04-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

– определят или правят опит да 
определят, чрез действията на едно или 
повече лица, действащи заедно, цената 
на един или повече енергийни продукти 
на едро на ненормално или изкуствено 
равнище, освен ако лицето, което е 
осъществило транзакциите или е издало 
нарежданията, докаже, че причините, 
които са го накарали да направи това, са 
законни и че тези транзакции или 
тези нареждания за търговия са 
съобразени с приетите пазарни 
практики на съответния пазар за 
търговия на едро с енергия; или

– определят или правят опит да 
определят, чрез действията на едно или 
повече лица, действащи заедно, цената 
на един или повече енергийни продукти 
на едро на ненормално или изкуствено 
равнище, освен ако лицето, което е 
осъществило транзакциите или е издало 
нарежданията, докаже, че причините, 
които са го накарали да направи това, са 
законни; или

Обосновка

Не всички „приети пазарни практики“ са приемливи. Точно защото определени 
„приети“ пазарни практики като задържане на технически налични производствени 
мощности са неприемливи, Европейският съюз има намерение да установи 
законодателни актове.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Например предприемането на действие, 
така че да изглежда, че наличността на 
производствен капацитет за 
електроенергия, наличността на газ или 
наличността на капацитет за пренос е 
различна от капацитета, който в 
действителност е физически наличен, 
представлява манипулиране на пазара.

Предприемането на действие, така че да 
изглежда, че наличността на 
производствен капацитет за 
електроенергия, наличността на газ или 
наличността на капацитет за пренос е 
различна от капацитета, който в 
действителност е физически наличен, 
представлява манипулиране на пазара, 
наред с другото и посредством 
резервирането на инфраструктури за 
оператори по пренос на енергия, 
която въпросният оператор не 
възнамерява да използва.
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Обосновка

От значение е не да се дават „примери” за манипулиране на пазара, а да се забранят 
ясно манипулациите, сред които е и прекомерната резервиране на капацитет.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участниците на пазара публично 
разкриват вътрешна информация по 
отношение на бизнес или съоръжения, 
които съответният участник притежава 
или контролира, или за които 
участникът носи отговорност по 
въпроси, свързани с експлоатацията, 
независимо дали изцяло или отчасти.
Тази информация включва информация, 
свързана с капацитета на съоръжения за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ.

Участниците на пазара публично и 
своевременно разкриват вътрешна 
информация по отношение на бизнес 
или съоръжения, които съответният 
участник притежава или контролира, 
или за които участникът носи 
отговорност по въпроси, свързани с 
експлоатацията, независимо дали 
изцяло или отчасти. Тази информация 
включва информация, свързана с 
капацитета, включително 
намаляването на капацитета 
вследствие на операции по 
поддръжката или на произшествия, 
на съоръжения за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ.

Обосновка

Намаляването на капацитета може да има силно отражение върху пазарите и 
представлява потенциален източник на информация.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Понятието за предприятие обхваща 
също така свързаните дружества, 
определени в членове 1 и 2 на седмата 
Директива 83/349/ЕИО на Съвета от 
13 юни 1983 г. относно 
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консолидираните счетоводни 
отчети1.
______________
1 OВ L 193, 18.07.83, стр. 1.

Обосновка

Понятието за предприятие трябва да се разглежда в логичното му значение, 
включващо всички важни дъщерни предприятия и дружества, в които едно 
предприятие има съществено участие.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с енергия, Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с член 
15 и при условията в членове 16 и 17, 
като прецизира определенията, 
формулирани в член 2, параграфи 1—5.

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с енергия и да се осигури 
съответствието с промените на 
законодателните актове на ЕС в 
областта на финансовите услуги и 
енергетиката, Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с член 
15 и при условията в членове 16 и 17, 
като прецизира определенията, 
формулирани в член 2, параграфи 1—5.

Обосновка

Трябва да се следи за последователност на всички законодателни текстове.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията наблюдава търговската 
дейност на едро с енергийни продукти с 
цел откриване и предотвратяване на 
търговия въз основа на вътрешна 
информация и манипулиране на пазара.

1. Агенцията наблюдава търговската 
дейност на едро с енергийни продукти, 
включително извънборсовите 
транзакции, сред които са и 
договорите с големите крайни 
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Тя събира данни за оценяване и 
наблюдение на пазарите за търговия на 
едро с енергия, както е предвидено в 
член 7.

потребители на енергия, с цел 
откриване и предотвратяване на 
търговия въз основа на вътрешна 
информация и манипулиране на пазара.
Тя събира данни за оценяване и 
наблюдение на пазарите за търговия на 
едро с енергия, както е предвидено в 
член 7.

Обосновка

Регулаторните органи трябва да разполагат с обща картина на пазара.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Агенцията публикува ежемесечно 
доклади за развитието на цените на 
пазарите за търговия на едро с 
електроенергия и газ за всяка отделна 
държава в Европейския съюз.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Агенцията се предоставя отчет за 
транзакции на пазари за търговия на 
едро с енергия, включително 
нареждания за търговия. Комисията 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при условията 
на членове 16 и 17, като определя 
графика, формата и съдържанието 
относно докладването на тази 
информация, и по целесъобразност
определя прагови стойности за 
докладване на транзакции, както и 
посочва видове договори, за транзакции 

1. На Агенцията  директно и 
своевременно се предоставя отчет за 
транзакции на пазари за търговия на 
едро с енергия, включително 
нареждания за търговия. За целите на 
мониторинга на търговията на 
пазарите за търговия на едро с 
енергия, тези събрани данни следва да 
дават на Агенцията възможност да 
идентифицира пазарни злоупотреби и 
да наблюдава развитието на условия, 
при които пазарните злоупотреби са 
по-вероятни или по-опасни. Комисията 
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по които трябва да се докладва. приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при условията 
на членове 16 и 17, като определя 
графика, формата и съдържанието 
относно докладването на тази 
информация, и определя прагови 
стойности за докладване на транзакции, 
както и посочва видове договори, за 
транзакции по които трябва да се 
докладва.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определя се минимален праг, за да 
бъдат освободени от задължението 
за предоставяне на данни 
участниците, които – предвид 
мащаба си – не могат да окажат 
въздействие върху енергийните 
пазари.

Обосновка

Определянето на правило за минимален праг е необходимо, за да се ограничат 
разходите за МСП.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 15 и при 
условията на членове 16 и 17, в които 
се определя минималният праг, под 
който транзакциите са освободени 
от изискванията за предоставяне на 
информация, тъй като, с оглед на 
техния малък размер, те не могат да 
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окажат влияние върху пазарите на 
енергия.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При приемането на делегирани 
актове съгласно настоящия член 
Комисията избягва налагането на 
двойни изисквания за предоставяне на 
информация и непропорционална 
административна тежест, като 
отчита изискванията за 
предоставяне на информация, 
наложени от други приложими 
законодателни актове на Съюза.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е от значение, Агенцията 
спазва Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработката 
на лични данни от институции и органи 
на Общността и за свободното движение 
на такива данни.

Агенцията спазва Регламент (ЕО) № 
45/2001 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността и за 
свободното движение на такива данни.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните регулаторни органи 1. Националните регулаторни органи
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гарантират спазването на забраните, 
формулирани в членове 3 и 4.

имат задължението да гарантират 
спазването на забраните, формулирани в 
членове 3 и 4.

Обосновка

На всички национални органи трябва да се наложи задължението за сътрудничество 
в борбата срещу пазарните злоупотреби и нарушенията, свързани с използването на 
вътрешна информация.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1 - алинея 2- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка гарантира, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с правомощия за 
разследване, необходими за изпълнение 
на тази функция. Тези правомощия се 
упражняват по пропорционален начин.
Тези правомощия могат да се 
упражняват:

Всяка държава-членка гарантира, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с правомощия за 
разследване, необходими за
незабавното изпълнение на тази 
функция. Тези правомощия се 
упражняват по пропорционален начин.
Тези правомощия могат да се 
упражняват:

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните регулаторни органи 
сътрудничат на Агенцията и помежду си 
с цел изпълняване на своите задължения 
съгласно настоящия регламент.

Националните регулаторни органи 
сътрудничат на Агенцията и помежду си 
с цел изпълняване на своите задължения 
съгласно настоящия регламент. Това 
сътрудничество може да бъде и под 
формата на регионално 
сътрудничество между 
националните регулаторни органи в 
рамките на структурата на 
Агенцията с цел отразяване на 
пазарната действителност.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато национален регулаторен орган 
подозира, че в друга държава-членка се 
извършват действия, които засягат 
пазарите за търговия на едро с енергия 
или цената на енергийни продукти на 
едро в неговата държава-членка, той 
може да поиска от Агенцията да 
предприеме мерки в съответствие с 
параграф 4.

Когато национален регулаторен орган 
подозира, или първоначални оценки и 
анализ на Агенцията предполагат, че 
в друга държава-членка се извършват 
действия, които засягат пазарите за 
търговия на едро с енергия или цената 
на енергийни продукти на едро в 
неговата държава-членка,
националният регулаторен орган иска
от Агенцията да предприеме мерки в 
съответствие с параграф 4.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В тясно сътрудничество с 
компетентните национални 
регулаторни и финансови органи 
ЕОЦКП разследва потенциалните 
пропуски в съществуващия надзор на 
свързаните с енергетиката 
финансови пазари и продукти и 
предприема, по целесъобразност, 
всички необходими мерки за 
предотвратяване на пазарни 
злоупотреби.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) лица, които работят или са работили в) лица, които работят или са работили 
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за националните регулаторни органи; за националните регулаторни органи, 
или други национални органи, които 
евентуално са сезирани;

Обосновка

Професионалната тайна трябва да се прилага за всички органи, които са намесени.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират изпълнението на посочените 
правила. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите-членки следва 
да съобщят тези разпоредби на 
Комисията най-късно до … и да я 
уведомяват незабавно за всяко 
последващо изменение, което засяга 
тези разпоредби.

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират изпълнението на посочените 
правила. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Те отразяват 
сериозността на нарушението и в 
значителна степен надхвърлят 
реалните или потенциалните ползи 
от незаконните операции. Държавите-
членки следва да съобщят тези 
разпоредби на Комисията най-късно до 
… и да я уведомяват незабавно за всяко 
последващо изменение, което засяга 
тези разпоредби.

След като всички държави-членки 
уведомят Комисията за своите 
правила относно санкциите, 
приложими при нарушаване на 
разпоредбите на настоящия 
регламент, веднъж на всеки три 
години Комисията преразглежда 
ефективността на националните 
системи на санкции и оценява  
необходимостта от предлагане на 
минимални стандарти за санкции, с 
цел въвеждане на хармонизирана 
система на санкции на равнище 
Европейски съюз. Комисията 



PE460.918v04-00 22/24 AD\867666BG.doc

BG

уведомява Европейския парламент и 
Съвета за резултатите от тази 
оценка.

Обосновка

Санкциите трябва да са по-високи от потенциалната печалба.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Преди да приеме делегиран акт, 
Комисията иска коментарите на
участниците на енергийния пазар и  
се консултира с компетентните за 
енергийния сектор органи, както и с 
ЕОЦКП. Европейският парламент и 
Съветът са информирани за 
резултата от тези консултации.

Обосновка

Процесът на изготвяне на делегиран акт трябва да се извършва при необходимото 
съгласуване и прозрачност.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 16 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Институцията, започнала вътрешна 
процедура за вземане на решение 
относно това дали да се оттегли 
делегирането на правомощие, 
информира за това другата институция 
и Комисията в разумен срок преди да 
бъде взето окончателното решение, като 
посочва делегираните правомощия, 
които могат да бъдат обект на 
оттегляне, и евентуалните причини за 

Институцията, започнала вътрешна 
процедура за вземане на решение 
относно това дали да се оттегли 
делегирането на правомощие, 
информира за това другата институция 
и Комисията в разумен срок преди да 
бъде взето окончателното решение, като 
посочва делегираните правомощия, 
които могат да бъдат обект на 
оттегляне.
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оттеглянето.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок се удължава с
един месец.

В срок от три месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт . По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок се удължава с
три месеца.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a

Персонал и ресурси на Агенцията

Най-късно до 15 септември 2011 г. 
Агенцията извършва оценка на 
нуждите си от персонал и ресурси, 
свързани с правомощията и 
задълженията си в съответствие с 
настоящия регламент, и представя 
доклад пред Европейския парламент, 
Съвета и Комисията.
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