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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii jest 
niezbędny. 

Około dziesięć lat po stopniowej liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu stało się 
oczywiste, że powstałe giełdy energii i ustandaryzowane kontrakty zawierane na rynku 
pozagiełdowym (OTC), które pojawiły się prawie wszędzie, nigdy nie zapobiegły próbom 
manipulowania rynkami czy nadużyciom. Nie da się bowiem inaczej wytłumaczyć niektórych 
zmian w kursach giełdowych energii elektrycznej i gazu, biorąc pod uwagę, że zakres i 
płynność transgranicznych rynków energii miały prowadzić do większej stabilności i 
sprawniejszego przewidywania cen. 

Komisja chwaliła wówczas liberalizację rynków energii jako niezbędne rozwiązanie mające 
obniżyć koszty energii elektrycznej i gazu ponoszone przez konsumentów. W rzeczywistości 
kursy giełdowe wykazywały tendencję zdecydowanie zwyżkową, a „ubóstwo energetyczne” 
stało się pojęciem towarzyszącym przeprowadzonej liberalizacji. 

Stanowi to kolejny powód, dla którego należy czuwać nad tym, aby rynki energii stały się 
bardziej przejrzyste i skutecznej nadzorowane oraz aby wszelkie próby manipulacji i wszelkie 
nadużycia rynkowe były ścigane i karane. 

Proponując szczegółowe rozporządzenie dla rynków energii, Komisja uznaje specyfikę tego 
rynku i jednocześnie proponuje zastosowanie do niego przepisów w zakresie nadużyć na 
rynku i wykorzystywania informacji wewnętrznych odnoszących się do rynków finansowych.

Komisja oparła się przede wszystkim na dyrektywie 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku. Jednak niektóre 
przepisy mają na celu zaostrzenie dyrektywy i opierają się na poprawkach, które Komisja ma 
zamiar zaproponować w ramach zapowiedzianego przeglądu dyrektywy. Stanowi to problem 
dla współprawodawców, do których zwrócono się o poparcie w niniejszym wniosku 
przepisów wykraczających poza istniejące prawodawstwo szczegółowe. Mogłoby to 
spowodować zamieszanie i prowadzić do konfliktów, gdyby współprawodawcy przyjęli 
propozycje Komisji odnoszące się do rozporządzenia dotyczącego rynków energii, lecz 
odrzucili w całości lub w części te same propozycje odnoszące się do przeglądu dyrektywy w 
sprawie nadużyć na rynku. Niebezpieczeństwo takie jest być może teoretyczne, lecz istnieje. 

We wniosku dotyczącym rozporządzenia Komisja proponuje nadanie uprawnień Europejskiej 
Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), która rozpoczęła właśnie 
działalność w Lublanie, w Słowenii. Nadanie nowej roli agencji ACER jest logiczne i 
należałoby wyposażyć ją w niezbędne zasoby materialne i kadrowe. 

Ponadto, aby skutecznie prowadzić nadzór nad hurtowym rynkiem energii, konieczne jest 
wypracowanie optymalnej współpracy zarówno między krajowymi organami regulacyjnymi a 
ACER, jak i między krajowymi organami regulacji rynków finansowych a Europejskim 
Organem Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA). 
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Dodatkowo należy czuwać, aby podmioty działające na rynku ponosiły karę w przypadku 
naruszeń. Organy krajowe powinny przewidywać kary, które muszą być odstraszające, a 
zatem przekraczać potencjalne korzyści oszustów. 

W niedawnym komunikacie w sprawie niezbędnego podniesienia kar w sektorze usług 
finansowych (COM(2010)716) Komisja stwierdza, że „istotne różnice można odnotować w 
przypadku minimalnego i maksymalnego poziomu sankcji pieniężnych przewidzianych w 
przepisach krajowych, przy czym niekiedy ich maksymalna wysokość jest na tak niskim 
poziomie, że mało prawdopodobne jest, by sankcje te można było uznać za wystarczająco 
odstraszające.”

A następnie dodaje: „Aby zapewnić, by grzywna miała odpowiedni efekt odstraszający dla 
racjonalnie postępującego podmiotu gospodarczego, możliwość, że naruszenie nie zostanie 
wykryte, musi być zrównoważona groźbą nałożenia grzywny, która jest znacząco wyższa niż 
potencjalne korzyści płynące z naruszenia przepisów dotyczących usług finansowych. W 
branży finansowej, w której znaczna liczba potencjalnych sprawców naruszeń to działające w 
skali transgranicznej instytucje finansowe o bardzo wysokich obrotach, sankcje finansowe na 
poziomie kilku tysięcy euro nie mogą zostać uznane za wystarczająco odstraszające”.

To, co dotyczy walki z nadużyciami na rynku w sektorze finansowym, powinno także odnosić 
się do rynków energii.

Sprawozdawca popiera wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji. Wniosek ten jest 
niezbędny i powinien wejść w życie możliwie jak najszybciej. 

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii jako do komisji przedmiotowo właściwej o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Celem większej integralności i 
przejrzystości rynków energii powinno być 
pobudzenie otwartej i uczciwej 
konkurencji na hurtowych rynkach 
energii w interesie końcowych 
konsumentów energii.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W celu zwiększenia przejrzystości na 
hurtowych rynkach energii Agencja ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki ustanowiona rozporządzeniem 
(WE) nr 713/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady1 (Agencja) powinna 
wprowadzić rejestr uczestników rynku.
________________
1 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Na kilku rynkach energii należących do 
grona rynków o największym znaczeniu 
nie istnieje obecnie wyraźny zakaz 
postępowania naruszającego integralność 
tych rynków.

(6) Na kilku rynkach energii należących do 
grona rynków o największym znaczeniu 
nie istnieje obecnie wyraźny zakaz 
postępowania naruszającego integralność 
tych rynków i mogącego powodować 
wzrost cen dla końcowych konsumentów 
energii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Na hurtowych rynkach energii 
prowadzony jest równolegle obrót 
instrumentami pochodnymi oraz obrót 
towarowy. Dlatego też ważne jest 

(7) Na hurtowych rynkach energii 
prowadzony jest równolegle obrót 
instrumentami pochodnymi oraz obrót 
towarowy. Dlatego też ważne jest 
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zapewnienie spójnego stosowania na rynku 
instrumentów pochodnych oraz na rynku 
towarowym definicji nadużyć na rynku, 
obejmujących wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych oraz manipulacje na rynku.

zapewnienie spójnego stosowania na rynku 
instrumentów pochodnych oraz na rynku 
towarowym definicji nadużyć na rynku, 
obejmujących wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych oraz manipulacje na rynku. 
Dotyczy to wszystkich transakcji 
dokonywanych bezpośrednio lub przez 
pośredników na rynkach regulowanych, 
na wielostronnych platformach obrotu lub 
na rynku pozagiełdowym.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby rozporządzenie miało zastosowanie do wszystkich podmiotów i do wszystkich 
transakcji hurtowych zawieranych za pomocą wszelkich możliwych instrumentów.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu.

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. Aby 
uniknąć luk prawnych, należy zapewnić 
spójność z innymi odnośnymi aktami 
prawnymi Unii w sektorze usług 
finansowych, który również jest 
dynamiczny i podlega zmianom. W 
odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja powinna zwrócić 
się o przekazanie uwag do podmiotów 
działających na rynkach energii oraz 
przeprowadzić konsultacje z organami 
właściwymi dla sektora energii, a także z 
Europejskim Organem Nadzoru 
(Europejskim Organem Nadzoru nad 
Giełdami i Papierami Wartościowymi) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
1095/2010 Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (ESMA). Parlament Europejski i 
Rada są informowane o wynikach tych 
konsultacji.

Uzasadnienie

Proces sporządzania aktu delegowanego musi odbywać się w duchu współpracy i na 
wymaganym poziomie przejrzystości.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności przy gromadzeniu informacji 
na temat transakcji, których przedmiotem 
są produkty energetyczne sprzedawane w 
obrocie hurtowym, należy upoważnić 
Komisję, zgodnie z art. 290 Traktatu, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
określających termin przekazywania oraz 
formę i treść informacji, które uczestnicy 
rynku mają obowiązek przekazywać. 
Obowiązki sprawozdawcze nie powinny 
generować niepotrzebnych kosztów dla 
uczestników rynku. Osoby zgłaszające 
transakcje właściwemu organowi zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych oraz 
repozytoriom transakcji i właściwym 
władzom zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ../.. w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji nie 
powinny zatem podlegać dodatkowym 
obowiązkom sprawozdawczym na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

(15) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności przy gromadzeniu informacji 
na temat transakcji, których przedmiotem 
są produkty energetyczne sprzedawane w 
obrocie hurtowym, należy upoważnić 
Komisję, zgodnie z art. 290 Traktatu, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
określających termin przekazywania oraz 
formę i treść informacji, które uczestnicy 
rynku mają obowiązek przekazywać. 
Obowiązki sprawozdawcze nie powinny 
generować możliwych do uniknięcia
kosztów dla uczestników rynku. Osoby 
zgłaszające transakcje właściwemu 
organowi zgodnie z przepisami dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych oraz 
repozytoriom transakcji i właściwym 
władzom zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ../.. w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji nie 
powinny zatem podlegać dodatkowym 
obowiązkom sprawozdawczym na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.
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Uzasadnienie

Pojęcie „kosztów możliwych do uniknięcia” jest właściwsze niż pojęcie „niepotrzebnych 
kosztów”. Wszelkie ustalenia w zakresie przepisów pociągają za sobą koszty, nawet jeżeli 
koszty te należy utrzymać na możliwie najniższym poziomie, przede wszystkim ustalając 
próg„minimum”.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii.

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii. Aby zapewnić większą 
przejrzystość i publiczny dostęp do 
informacji na temat hurtowych cen 
energii, Agencja powinna sporządzać 
comiesięczne sprawozdania w podziale na 
poszczególne kraje na temat zmian cen na 
hurtowych rynkach energii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być odpowiedzialne za zapewnienie
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia 
dochodzeniowe umożliwiające im 
skuteczną realizację tego zadania.

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być zobowiązane do egzekwowania 
przepisów niniejszego rozporządzenia w 
państwach członkowskich. W tym celu 
powinny one posiadać niezbędne 
uprawnienia dochodzeniowe 
umożliwiające im skuteczną realizację tego 
zadania.
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Uzasadnienie

Należy czuwać, aby wszystkie organy krajowe były zaangażowane w walkę z nadużyciami.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były 
proporcjonalne i odstraszające oraz aby 
odzwierciedlały wagę naruszeń oraz 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu o 
informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku. Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie obrotu instrumentami 
pochodnymi związanymi z energią 
elektryczną i gazem i obrotu samą energią 
elektryczną i gazem, sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zbieżne z sankcjami 
przyjętymi przez państwa członkowskie w 
ramach wdrożenia dyrektywy 2003/6/WE.

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były 
proporcjonalne i odstraszające oraz aby 
odzwierciedlały wagę naruszeń oraz 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu o 
informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku. Aby uniknąć arbitrażu 
regulacyjnego, kiedy transakcje odbywają 
w miejscu o bardziej elastycznych lub 
tolerancyjnych uregulowaniach 
dotyczących sankcji, Komisja powinna 
dokonywać regularnego przeglądu 
sytuacji. Jeżeli zachodzi taka konieczność, 
Komisja powinna zaproponować 
minimalne normy dotyczące sankcji w 
celu stworzenia w Unii Europejskiej 
zharmonizowanego systemu sankcji.
Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie obrotu instrumentami 
pochodnymi związanymi z energią 
elektryczną i gazem i obrotu samą energią 
elektryczną i gazem, sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zbieżne z sankcjami 
przyjętymi przez państwa członkowskie w 
ramach wdrożenia dyrektywy 2003/6/WE.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do wszystkich podmiotów działających na 
danych rynkach, bez względu na fakt, czy 
podmioty te pochodzą z Unii Europejskiej 
czy z krajów trzecich. Przepisy mają 
zastosowanie do wszystkich operacji 
sprzedaży lub zakupu, do produkcji, 
dostaw, transportu i hurtowych dostaw 
produktów energetycznych.

Uzasadnienie

Należy uściślić, że rozporządzenie ma także zastosowanie do transakcji na rynkach energii 
prowadzonych przez podmioty z poza UE, bez względu na charakter operacji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
dokładną informację, niepodaną do 
wiadomości publicznej, dotyczącą 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
większej liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, a 
która, jeżeli zostałaby podana do 
wiadomości publicznej, mogłaby istotnie 
wpłynąć na ceny takich produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym;

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
dokładną informację, niepodaną do 
wiadomości publicznej, dotyczącą 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
większej liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, a 
która, jeżeli zostałaby podana do 
wiadomości publicznej, mogłaby istotnie 
wpłynąć na ceny takich produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym;

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacją, która – jeżeli zostałaby podana 
do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałaby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, jest 

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacja wewnętrzna oznacza 
informację:



AD\867666PL.doc 11/23 PE460.918v04-00

PL

informacja, na której przeciętny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 
swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym. Informacje takie obejmują 
informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego jak również informacje, 
co do których istnieje wymóg ich 
ujawnienia zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynkowymi oraz 
umowami lub zwyczajami obowiązującymi 
na danym hurtowym rynku energii.

(a) której podanie do wiadomości 
publicznej jest wymagane zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 
714/2009, rozporządzenia (WE) nr 
715/2009 lub niniejszego rozporządzenia, 
w tym wytyczne, kodeksy sieci lub akty 
delegowane przyjęte na podstawie tych 
rozporządzeń lub zgodnie z innymi 
przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi na szczeblu Unii 
Europejskiej, w szczególności dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
dotyczącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej1 oraz 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
dotyczącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego2 lub
(b) która – jeżeli zostałaby podana do 
wiadomości publicznej – prawdopodobnie 
miałaby istotny wpływ na ceny produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym, jest informacja, na której 
przeciętny uczestnik rynku 
prawdopodobnie częściowo oparłby swoją 
decyzję o zawarciu transakcji dotyczącej 
takiego produktu energetycznego 
sprzedawanego w obrocie hurtowym. 
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Informacje takie obejmują informacje 
dotyczące zaktualizowanych szacunków 
rezerw energii, zdolności produkcyjnej 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
wielkości zużycia energii lub zdolności 
przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego lub skroplonego gazu ziemnego,
jak również informacje rutynowo 
udostępniane odnośnemu hurtowemu 
rynkowi energii lub informacje, co do 
których istnieje wymóg ich ujawnienia 
zgodnie z przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi obowiązującymi na 
szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami 
rynkowymi oraz umowami lub zwyczajami 
obowiązującymi na danym hurtowym 
rynku energii.

______________
1 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55.
2 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – ustęp 1 – litera a) – tiret drugie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– poprzez które to transakcje lub zlecenia 
osoba lub osoby działające w 
porozumieniu kształtują lub próbują 
kształtować cenę jednego lub kilku 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym na anormalnym lub 
sztucznym poziomie, chyba że osoba 
zawierająca takie transakcje lub składająca 
takie zlecenia wykaże, że przyczyny jej 
działania są zgodne z prawem a takie 
transakcje lub zlecenia są zgodne z 
praktykami rynkowymi przyjętymi na 
danym hurtowym rynku energii; lub

– poprzez które to transakcje lub zlecenia 
osoba lub osoby działające w 
porozumieniu kształtują lub próbują 
kształtować cenę jednego lub kilku 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym na anormalnym lub 
sztucznym poziomie, chyba że osoba 
zawierająca takie transakcje lub składająca 
takie zlecenia wykaże, że przyczyny jej 
działania są zgodne z prawem; lub
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Uzasadnienie

Nie wszystkie „przyjęte” praktyki rynkowe są możliwe do zaakceptowania. Właśnie dlatego, 
że niektóre „przyjęte” praktyki rynkowe – takie jak zatajanie technicznie dostępnych mocy 
wytwórczych – są nie do zaakceptowania, Unia Europejska zamierza je prawnie uregulować.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Manipulację na rynku stanowi na przykład
stwarzanie pozorów, jakoby dostępność 
mocy wytwórczych energii elektrycznej 
lub dostępność gazu czy też dostępna 
zdolność przesyłowa były inne niż są 
faktycznie fizycznie dostępne.

Manipulację na rynku stanowi stwarzanie 
pozorów, jakoby dostępność mocy 
wytwórczych energii elektrycznej lub 
dostępność gazu czy też dostępna zdolność 
przesyłowa były inne niż są faktycznie 
fizycznie dostępne, w tym przez rezerwację 
infrastruktury dla podmiotów 
zajmujących się transportem energii, z 
której dany podmiot nie zamierza 
korzystać.

Uzasadnienie

Nie należy podawać „przykładów” manipulacji rynkiem, lecz jasno zakazywać manipulacji, 
wśród których można wymienić nadmierną rezerwację zdolności.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnicy rynku podają do publicznej 
wiadomości informacje wewnętrzne 
dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, 
których dany uczestnik jest właścicielem 
lub które kontroluje lub w stosunku do 
których odpowiada za kwestie operacyjne, 
czy to w całości czy też w części. 
Informacje te obejmują informacje 
dotyczące zdolności produkcyjnej 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
wielkości zużycia energii lub zdolności 

Uczestnicy rynku podają do publicznej 
wiadomości w odpowiednim czasie
informacje wewnętrzne dotyczące 
przedsiębiorstwa lub instalacji, których 
dany uczestnik jest właścicielem lub które 
kontroluje lub w stosunku do których 
odpowiada za kwestie operacyjne, czy to w 
całości czy też w części. Informacje te 
obejmują informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej instalacji, w tym redukcji 
zdolności w związku z wypadkami lub 
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przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego.

konserwacją, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego.

Uzasadnienie

Ograniczenia zdolności produkcyjnej mogą mieć silny wpływ na rynki i stanowią potencjalną 
przyczynę manipulacji.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pojęcie „przedsiębiorstwo” obejmuje 
również przedsiębiorstwa pokrewne 
określone w art. 1 i 2 siódmej dyrektywy 
Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 
1983 r. w sprawie skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych1.
______________
1 Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.

Uzasadnienie

Pojęcie „przedsiębiorstwo” należy rozumieć w sensie logicznym, obejmującym wszystkie filie 
i ważne udziały przedsiębiorstwa.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu uwzględnienia przyszłych zmian 
zachodzących na hurtowych rynkach 
energii Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 
15 oraz z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 16 i 17, akty 
delegowane doprecyzowujące definicje 
określone w art. 2 ust. 1–5.

1. W celu uwzględnienia przyszłych zmian 
zachodzących na hurtowych rynkach 
energii i dla zapewnienia spójności ze 
zmieniającymi się aktami prawnymi Unii 
w zakresie usług finansowych i 
energetycznych Komisja przyjmuje, 
zgodnie z art. 15 oraz z zastrzeżeniem 
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warunków określonych w art. 16 i 17, akty 
delegowane doprecyzowujące definicje 
określone w art. 2 ust. 1–5.

Uzasadnienie

Należy czuwać nad spójnością wszystkich tekstów legislacyjnych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja monitoruje działalność 
handlową, której przedmiotem są produkty 
energetyczne sprzedawane w obrocie 
hurtowym, w celu wykrywania transakcji 
zawieranych w oparciu o informacje 
wewnętrzne oraz manipulacje na rynku i 
zapobiegania takim transakcjom. Agencja 
gromadzi dane na potrzeby oceny i 
monitorowania hurtowych rynków energii 
zgodnie z art. 7.

1. Agencja monitoruje działalność 
handlową, której przedmiotem są produkty 
energetyczne sprzedawane w obrocie 
hurtowym, w tym transakcje na rynku 
pozagiełdowym obejmujące kontrakty z 
końcowymi dużymi użytkownikami 
energii, w celu wykrywania transakcji 
zawieranych w oparciu o informacje 
wewnętrzne oraz manipulacje na rynku i 
zapobiegania takim transakcjom. Agencja 
gromadzi dane na potrzeby oceny i 
monitorowania hurtowych rynków energii 
zgodnie z art. 7.

Uzasadnienie

Organy regulacyjne muszą mieć ogólny obraz rynku.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Co miesiąc Agencja publikuje 
sprawozdania w podziale na poszczególne 
kraje na temat zmian cen na hurtowych 
rynkach energii elektrycznej i gazu Unii 
Europejskiej.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencji przekazuje się dane na temat 
transakcji zawieranych na hurtowych 
rynkach energii, w tym składanych zleceń. 
Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 15 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 16 i 17, akty delegowane określające 
termin i formę przekazywania takich 
informacji oraz ich treść, a także, w 
stosownych przypadkach, progi 
warunkujące zgłaszanie transakcji, jak 
również określające rodzaje kontraktów 
podlegających wymogowi zgłaszania 
transakcji.

1. Agencji przekazuje się terminowo i 
bezpośrednio dane na temat transakcji 
zawieranych na hurtowych rynkach 
energii, w tym składanych zleceń. Na 
potrzeby monitorowania obrotu na 
hurtowych rynkach energii zgromadzone 
dane powinny umożliwić Agencji 
identyfikację nadużyć na rynku i 
monitorowanie rozwoju warunków, w 
których nadużycia na rynku są bardziej 
prawdopodobne lub niebezpieczne.
Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 15 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 16 i 17, akty delegowane określające 
termin i formę przekazywania takich 
informacji oraz ich treść, a także progi 
warunkujące zgłaszanie transakcji, jak 
również określające rodzaje kontraktów 
podlegających wymogowi zgłaszania 
transakcji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia się próg „minimum”, aby 
zwolnić z obowiązku dostarczania danych 
podmioty, których zakres działalności nie 
ma wpływu na rynki energii.

Uzasadnienie

Aby ograniczyć koszty dla MŚP, konieczne jest określenie progu „minimum”.

Poprawka 21
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 15 i przy uwzględnieniu 
warunków określonych w art. 16 i 17 oraz 
ustanawia przy tym próg minimum, 
poniżej którego z wymogów 
informacyjnych są zwolnione transakcje 
niemogące wywierać wpływu na rynki 
energii z uwagi na ich niewielki zakres.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przyjmując akty delegowane zgodnie z 
niniejszym artykułem, Komisja unika 
narzucania podwójnych wymogów 
informacyjnych i niewspółmiernych 
obciążeń administracyjnych przez 
uwzględnienie wymogów informacyjnych 
ustanowionych w innych odnośnych 
aktach prawnych Unii.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach Agencja 
stosuje się do przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 

Agencja stosuje się do przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje 
i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych.
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takich danych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne zapewniają
stosowanie zakazów określonych w art. 3 i 
4.

1. Krajowe organy regulacyjne są 
zobowiązane zapewnić stosowanie 
zakazów określonych w art. 3 i 4.

Uzasadnienie

Na wszystkie organy krajowe należy narzucić obowiązek współpracy w walce z nadużyciami 
na rynku i wykorzystywaniem informacji wewnętrznych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zapewnia 
posiadanie przez krajowe organy 
regulacyjne uprawnień dochodzeniowych 
niezbędnych w celu wykonywania takiej 
funkcji. Uprawnienia te wykonuje się w 
proporcjonalny sposób. Uprawnienia te 
mogą być wykonywane:

Każde państwo członkowskie zapewnia 
posiadanie przez krajowe organy 
regulacyjne uprawnień dochodzeniowych 
niezbędnych w celu bezzwłocznego
wykonywania takiej funkcji. Uprawnienia 
te wykonuje się w proporcjonalny sposób. 
Uprawnienia te mogą być wykonywane:

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne współpracują 
z Agencją oraz ze sobą nawzajem w celu 
wykonywania swoich obowiązków zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

Krajowe organy regulacyjne współpracują 
z Agencją oraz ze sobą nawzajem w celu 
wykonywania swoich obowiązków zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.
Współpraca ta może też przybrać formę 
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regionalnej współpracy krajowych 
organów regulacyjnych w ramach 
struktury Agencji, aby odzwierciedlać 
realia rynkowe.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny podejrzewa, że w innym 
państwie członkowskim dochodzi do 
popełnienia czynów mających wpływ na 
hurtowe rynki energii lub cenę produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym w danym państwie 
członkowskim, może wystąpić do Agencji 
o podjęcie środków zgodnie z ust. 4.

W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny podejrzewa lub wstępne oceny 
i analiza Agencji sugerują, że w innym 
państwie członkowskim dochodzi do 
popełnienia czynów mających wpływ na 
hurtowe rynki energii lub cenę produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym w danym państwie 
członkowskim, krajowy organ regulacyjny 
występuje do Agencji o przyjęcie środków 
zgodnie z ust. 4.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ścisłej współpracy z właściwymi 
krajowymi organami regulacyjnymi i 
finansowymi ESMA bada potencjalne luki 
w istniejącym nadzorze nad rynkami i 
produktami finansowymi związanymi z 
energią i podejmuje, jeżeli jest to 
właściwe, wszelkie niezbędne działania w 
celu zapobieżenia nadużyciom na rynku.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoby pracujące obecnie lub w 
przeszłości dla krajowych organów 
regulacyjnych;

c) osoby pracujące obecnie lub w 
przeszłości dla krajowych organów 
regulacyjnych lub innych organów 
krajowych potencjalnie zaangażowanych 
w taką procedurę;

Uzasadnienie

Tajemnica zawodowa musi mieć zastosowanie do wszystkich zaangażowanych organów.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
ich wdrożenia. Przewidziane sankcje 
muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do dnia … oraz niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszystkich 
późniejszych ich zmianach.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
ich wdrożenia. Przewidziane sankcje 
muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Odzwierciedlają one wagę 
naruszenia i znacznie przekraczają 
rzeczywiste lub potencjalne korzyści z 
nielegalnych działań. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję najpóźniej do dnia … 
oraz niezwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych ich zmianach.

Gdy wszystkie państwa członkowskie 
powiadomią Komisję o przepisach 
dotyczących sankcji stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia, Komisja co 
trzy lata dokonuje przeglądu skuteczności 
krajowych systemów sankcji i ocenia 
konieczność zaproponowania 
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minimalnych norm dla sankcji w celu 
wprowadzenia zharmonizowanego 
systemu sankcji w całej Unii Europejskiej. 
Komisja powiadamia Parlament 
Europejski i Radę o wynikach tej oceny.

Uzasadnienie

Kary muszą być wyższe od potencjalnych zysków.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja zwraca się o przekazanie uwag 
do podmiotów działających na rynkach 
energii oraz przeprowadza konsultacje z 
organami właściwymi dla sektora energii, 
a także z ESMA. Parlament Europejski i 
Rada są informowane o wynikach tych 
konsultacji.

Uzasadnienie

Proces sporządzania aktu delegowanego musi odbywać się na podstawie konsultacji i przy 
wymaganej przejrzystości.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną 
procedurę w celu podjęcia decyzji, czy 
zamierza ona odwołać przekazanie 
uprawnień, informuje drugiego 
prawodawcę i Komisję, z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, wskazując przekazane 
uprawnienia, które mogłyby zostać 

Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną 
procedurę w celu podjęcia decyzji, czy 
zamierza ona odwołać przekazanie 
uprawnień, informuje drugiego 
prawodawcę i Komisję, z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, wskazując przekazane 
uprawnienia, które mogłyby zostać
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odwołane, oraz uzasadnienie tego 
odwołania.

odwołane.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić 
sprzeciw wobec aktu delegowanego w 
terminie dwóch miesięcy licząc od daty 
zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o miesiąc.

Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić 
sprzeciw wobec aktu delegowanego 
w ciągu trzech miesięcy od 
powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o trzy miesiące.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 a

Personel i zasoby agencji

Najpóźniej do dnia 15 września 2011 r. 
agencja dokonuje oceny potrzeb 
odnoszących się do personelu i zasobów, 
związanych z przejęciem przez ten organ 
uprawnień i obowiązków zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, i przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.
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