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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe o celovitosti in preglednosti energetskega trga je potreben. 

Deset let po postopni liberalizaciji trga električne energije in plina je postalo jasno, da 
energetske borze, ki so bile vzpostavljene, in pogodbe, s katerimi se trguje na prostem trgu 
(OTC), ki so cvetele praktično povsod, nikoli niso bile varne pred poskusi tržnih manipulacij 
in trgovanjem z notranjimi informacijami. Kako naj si sicer razlagamo nekatera nihanja cen 
električne energije in plina glede na to, da naj bi globina in likvidnost nadnacionalnih 
energetskih trgov privedli do večje stabilnosti in večje predvidljivosti cen. 

Komisija je takrat opevala liberalizacijo energetskega trga kot potreben ukrep, s katerim bi se 
znižala cena električne energije in plina za potrošnike. Dejansko pa so cene naraščale in 
liberalizacija se danes povezuje s pojmom „energetske revščine“. 

Zato je pomembnejše kot kadarkoli prej, da se zagotovi večja preglednost energetskih trgov, 
boljši nadzor nad njimi ter pregon in kaznovanje vsakega poskusa zlorabe. 

S predlogom posebne regulativne ureditve energetskih trgov Komisija priznava njihovo 
specifičnost, obenem pa predlaga, naj zanje veljajo enaka pravila glede zlorab trga in 
trgovanja z notranjimi informacijami kot na finančnih trgih.

Komisija je črpala predvsem iz Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (direktiva o 
zlorabi trga). Vseeno so nekatere določbe namenjene okrepitvi direktive in temeljijo na 
spremembah, ki jih Komisija namerava predlagati v okviru napovedanega pregleda direktive. 
To je problem za sozakonodajalca, ki se ju poziva, naj v obstoječem predlogu odobrita 
določbe, ki presegajo trenutno veljavno posebno zakonodajo. Če bi sozakonodajalca slučajno 
sprejela predloge Komisije za ureditev energetskih trgov, zavrnila pa vse identične predloge 
za revizijo direktive o zlorabi trga ali del teh predlogov, bi to lahko povzročilo zmedo in 
spore. Tveganje je morda teoretično, vendar obstaja. 

Komisija v predlogu uredbe predlaga podelitev mandata evropski agenciji za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER), ki začenja z delom v Ljubljani (Slovenija). Logično je, da 
bo ACER prevzel to novo vlogo, vendar bo za to potreboval ustrezno opremo in osebje. 

Prav tako je zelo pomembno, da se ne le med nacionalnimi regulativnimi organi in agencijo 
ACER, temveč tudi med nacionalnimi organi za regulacijo finančnih trgov in Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) vzpostavi optimalno sodelovanje, da bi 
zagotovili uspešen nadzor nad energetskim trgom na debelo. 

Treba je tudi zagotoviti, da bodo operaterji na trgu v primeru kršitev kaznovani. Kazni, ki jih 
določijo nacionalni organi, morajo biti odvračalne, kar pomeni, da morajo presegati morebitne 
koristi kršiteljev. 

Komisija v nedavnem sporočilu o potrebni krepitvi sankcij v sektorju finančnih storitev 
(KOM(2010)716) ugotavlja, da se „najnižji in najvišji zneski denarnih kazni, predvideni v 
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nacionalnih zakonodajah, [...] zelo razlikujejo in najvišji so včasih tako nizki, da kazni 
verjetno niso dovolj odvračilne“.

Komisija nadaljuje: „Da denarna kazen deluje dovolj odvračalno na racionalnega operaterja 
na trgu, je treba zagotoviti, da možnost denarne kazni, ki je znatno višja od potencialne koristi 
kršitve zakonodaje na področju finančnih storitev, odvzame privlačnost možnosti, da se 
kršitev ne odkrije. V finančnem sektorju, v katerem veliko število potencialnih kršiteljev 
predstavljajo finančne institucije z zelo velikim prometom, sankcije, ki znašajo nekaj tisoč 
eurov, ne morejo veljati za dovolj odvračilne.“

Kar velja za boj proti zlorabam trga v finančnem sektorju, mora biti obvezno tudi za 
energetske trge.

Poročevalec podpira predlog uredbe Komisije. Ta je potreben in bi moral začeti veljati čim 
prej. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Cilj večje celovitosti in preglednosti 
energetskih trgov naj bo krepitev odprte in 
poštene konkurence na energetskih trgih 
na debelo, kar bi koristilo končnim 
potrošnikom energije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Za povečanje preglednosti na 
energetskih trgih na debelo naj agencija 
za sodelovanje energetskih regulatorjev, 
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ustanovljena z Uredbo (ES) št. 713/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta1

(agencija), vzpostavi register tržnih 
udeležencev.
________________
1 UL L 211, 14.8.2009, str. 1

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vedenje, ki ogroža celovitost 
energetskega trga, trenutno ni jasno 
prepovedano na nekaterih 
najpomembnejših energetskih trgih.

(6) Vedenje, ki ogroža celovitost 
energetskega trga in ima lahko za 
posledico višje cene za končne potrošnike 
energije, trenutno ni jasno prepovedano na 
nekaterih najpomembnejših energetskih 
trgih.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Trgovanje z izvedenimi finančnimi 
instrumenti in trgovanje z blagom se 
skupaj uporabljata na energetskih trgih na 
debelo. Zato je pomembno, da so 
opredelitve zlorab trga, ki zajemajo 
trgovanje z notranjimi informacijami in 
tržno manipulacijo, združljive med 
različnimi trgi izvedenih finančnih 
instrumentov in blagovnimi borzami.

(7) Trgovanje z izvedenimi finančnimi 
instrumenti in trgovanje z blagom se 
skupaj uporabljata na energetskih trgih na 
debelo. Zato je pomembno, da so 
opredelitve zlorab trga, ki zajemajo 
trgovanje z notranjimi informacijami in 
tržno manipulacijo, združljive med 
različnimi trgi izvedenih finančnih 
instrumentov in blagovnimi borzami. To 
zadeva vse transakcije, opravljene na 
reguliranih trgih, v večstranskih sistemih 
trgovanja ali v prosti prodaji, neposredno 
ali prek posrednikov.

Obrazložitev

Bistveno je, da ureditev velja za vse operaterje in vse transakcije velikih operaterjev, 
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opravljene z vsemi mogočimi instrumenti.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Specifikacija opredelitve notranjih 
informacij in tržne manipulacije je nujna, 
da se upoštevajo posebnosti energetskih 
trgov na debelo, ki so dinamični in se 
spreminjajo. Komisijo je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov glede 
takšnih podrobnih pravil.

(11) Specifikacija opredelitve notranjih 
informacij in tržne manipulacije je nujna, 
da se upoštevajo posebnosti energetskih 
trgov na debelo, ki so dinamični in se 
spreminjajo. Zagotovi naj se skladnost z 
drugimi relevantnimi pravnimi akti Unije 
na področju finančnih storitev, ki je prav 
tako dinamično in se spreminja, da se 
prepreči vrzeli v predpisih. Komisijo je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov glede takšnih podrobnih pravil. 
Komisija naj pred sprejetjem delegiranega 
akta operaterje na energetskem trgu 
zaprosi za morebitne pripombe in se 
posvetuje z organi, pristojnimi za 
energetski sektor, ter z evropskim 
nadzornim organom (Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge), ustanovljenim 
z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta (ESMA). O izidu teh 
posvetovanj naj bosta obveščena Evropski 
parlament in Svet.

Obrazložitev

Postopek priprave delegiranega akta mora potekati s posvetovanjem in z zahtevano 
preglednostjo.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da bi zagotovili potrebno prožnost pri (15) Da bi zagotovili potrebno prožnost pri 
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zbiranju informacij o transakcijah z 
energetskimi proizvodi na debelo, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki določajo obliko in vsebino ter čas 
predložitve informacij, ki jih morajo 
zagotoviti udeleženci na trgu. Obveznosti 
poročanja ne smejo povzročiti nepotrebnih 
stroškov za udeležence na trgu. Zato v 
okviru te uredbe osebam, ki pristojnemu 
organu poročajo o transakcijah v skladu z 
določbami Direktive 2004/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
21. aprila 2004 o trgih finančnih 
instrumentov ter repozitorijem sklenjenih 
poslov in pristojnim organom v skladu z 
določbami Uredbe ../.. Evropskega 
parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih 
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, 
ne smejo biti naložene dodatne obveznosti 
poročanja.

zbiranju informacij o transakcijah z 
energetskimi proizvodi na debelo, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki določajo obliko in vsebino ter čas 
predložitve informacij, ki jih morajo 
zagotoviti udeleženci na trgu. Obveznosti 
poročanja naj za udeležence na trgu ne 
povzročijo stroškov, ki se jim je mogoče 
izogniti. Zato v okviru te uredbe osebam, 
ki pristojnemu organu poročajo o 
transakcijah v skladu z določbami 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
trgih finančnih instrumentov ter 
repozitorijem sklenjenih poslov in 
pristojnim organom v skladu z določbami 
Uredbe ../.. Evropskega parlamenta in 
Sveta o izvedenih finančnih instrumentih 
OTC, centralnih nasprotnih strankah in 
repozitorijih sklenjenih poslov, ne smejo 
biti naložene dodatne obveznosti 
poročanja.

Obrazložitev

Bolje je uporabiti izraz „stroški, ki se jim je mogoče izogniti“ kot izraz „nepotrebni stroški“. 
Vsaka ureditev prinaša stroške, ki jih je treba čim bolj minimizirati, zlasti z uvedbo praga „de 
minimis“.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Če informacije niso poslovno 
občutljive, mora biti Agencija zmožna 
omogočiti dostop do teh informacij 
udeležencem na trgu in širši javnosti. 
Takšna preglednost lahko pomaga 
vzpostaviti zaupanje v trg in pripomore k 
razvoju znanja o delovanju energetskih 
trgov na debelo.

(18) Če informacije niso poslovno 
občutljive, naj bo Agencija zmožna 
omogočiti dostop do teh informacij 
udeležencem na trgu in širši javnosti. 
Takšna preglednost lahko pomaga 
vzpostaviti zaupanje v trg in pripomore k 
razvoju znanja o delovanju energetskih 
trgov na debelo. Za zagotovitev večje 
transparentnosti in javnega dostopa do 
informacij o cenah energije na trgih na 
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debelo naj agencija pripravi mesečna 
poročila za posamezno državo o gibanju 
cen na energetskih trgih na debelo.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Nacionalni regulativni organi morajo 
biti odgovorni, da se ta uredba uveljavi v 
državah članicah. V ta namen morajo imeti
potrebna preiskovalna pooblastila, ki jim
omogočajo, da to nalogo izvedejo
učinkovito.

(19) Nacionalni regulativni organi naj 
imajo dolžnost izvrševanja te uredbe v 
državah članicah. V ta namen naj imajo
potrebna preiskovalna pooblastila, ki jim
bodo omogočala učinkovito opravljanje te 
naloge.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da vsi nacionalni organi sodelujejo v boju proti zlorabam.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pomembno je, da so kazni za kršitev 
te uredbe sorazmerne in odvračilne ter da 
odražajo resnost kršitev in možne dobičke 
iz trgovanja na podlagi notranjih informacij 
in tržne manipulacije. Ob priznavanju 
vzajemnega delovanja med trgovanjem z 
izvedenimi finančnimi instrumenti za 
električno energijo in plin ter trgovanjem z 
dejansko električno energijo in plinom
morajo biti kazni za kršitev te uredbe 
skladne s kaznimi, ki so jih sprejele države 
članice pri izvajanju Direktive 2003/6/ES.

(23) Pomembno je, da so kazni za kršitev 
te uredbe sorazmerne in odvračalne ter da
odražajo resnost kršitev in možne dobičke 
iz trgovanja na podlagi notranjih informacij 
in tržne manipulacije. V izogib regulativni 
arbitraži, pri kateri se transakcije odvijajo 
tam, kjer so predpisi o kaznih bolj 
prilagodljivi ali tolerantni, naj Komisija
redno ocenjuje razmere. Po potrebi naj 
Komisija predlaga minimalne standarde 
za kazni, s čimer bi zagotovila usklajen 
kazenski sistem v Evropski uniji.  Ob 
priznavanju vzajemnega delovanja med 
trgovanjem z izvedenimi finančnimi 
instrumenti za električno energijo in plin 
ter trgovanjem z dejansko električno 
energijo in plinom naj bodo kazni za 
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kršitev te uredbe skladne s kaznimi, ki so 
jih sprejele države članice pri izvajanju 
Direktive 2003/6/ES.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba velja za vse udeležence na 
zadevnih trgih ne glede na to, ali 
prihajajo iz Evropske unije ali iz tretjih 
držav. Pravila veljajo za vse transakcije 
prodaje ali nakupa, za proizvodnjo, 
preskrbo, prevoz in dostavo energetskih 
proizvodov na debelo.

Obrazložitev

Koristno je določiti, da ureditev velja tudi za delovanje operaterjev na energetskih trgih, ki 
niso iz EU, ne glede na vrsto njihovih storitev.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „notranja informacija“ je informacija 
natančne narave, ki ni bila dana v javnost 
in ki se posredno ali neposredno nanaša na 
enega ali več energetskih proizvodov na 
debelo in ki bi lahko v primeru razkritja 
javnosti pomembno učinkovala na cene 
takšnih energetskih proizvodov na debelo;

1. „notranja informacija“ je informacija 
natančne narave, ki ni bila dana v javnost 
in ki se posredno ali neposredno nanaša na 
enega ali več energetskih proizvodov na 
debelo in ki bi lahko v primeru razkritja 
javnosti pomembno učinkovala na cene 
takšnih energetskih proizvodov na debelo;

Za namen uporabe prvega pododstavka je
notranja informacija tista informacija, ki
bi jo udeleženec na trgu verjetno uporabil 
v sklopu podlage za svojo odločitev, da 
sklene transakcijo v zvezi z energetskih 
proizvodom na debelo, ki bi v primeru 

Za namen uporabe prvega pododstavka 
notranja informacija pomeni informacijo, 
ki:
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razkritja javnosti verjetno pomembno 
učinkovala na cene takšnih energetskih 
proizvodov na debelo. Takšne informacije 
zajemajo informacije glede zmogljivosti 
obratov za proizvodnjo, shranjevanje ali 
prenos električne energije ali zemeljskega 
plina kot tudi informacije, ki jih je treba 
razkriti v skladu z zakonskimi ali 
podzakonskimi predpisi na ravni Unije ali 
nacionalni ravni, pravili trga in 
pogodbami ali običaji na zadevnem 
energetskem trgu na debelo.

(a) mora biti javno objavljena v skladu z 
določbami Uredbe (ES) št. 714/2009, 
Uredbe (ES) št. 715/2009 ali s to uredbo, 
vključno s smernicami, omrežnimi kodami 
ali delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s 
temi uredbami, ali v skladu z drugimi 
zakonodajnimi ali regulativnimi 
določbami na ravni Evropske unije, zlasti 
z Direktivo 2009/72/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 
o skupnih pravilih notranjega trga z 
električno energijo1 in z Direktivo 
2009/73/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih 
pravilih notranjega trga z zemeljskim 
plinom2, ali
(b) ki bi jo profesionalni udeleženec na 
trgu verjetno uporabil v sklopu podlage za 
svojo odločitev, da sklene transakcijo v 
zvezi z energetskih proizvodom na debelo, 
ki bi v primeru razkritja javnosti verjetno 
pomembno učinkovala na cene takšnih 
energetskih proizvodov na debelo. Te 
informacije vključujejo informacije 
povezane s posodobljenimi ocenami 
energetskih rezerv, z zmogljivostjo obratov 
za proizvodnjo, shranjevanjem ali 
prenosom električne energije ali 
zemeljskega plina ali utekočinjenega 
zemeljskega plina, kot tudi informacije, ki 
so rutinsko dane na voljo relevantnim 
energetskim trgom na debelo ali jih je
treba razkriti v skladu z zakonskimi ali 
podzakonskimi predpisi na ravni Unije ali 
na nacionalni ravni, pravili trga, in s 
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pogodbami ali praksami na zadevnem 
energetskem trgu na debelo.
______________
1 UL L 211, 14.08.09, str. 55.
2 UL L 211, 14.08.09, str. 94.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 – odstavek 1 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zagotavljajo ali poskušajo zagotoviti 
nenormalno ali umetno raven cene enega 
ali več energetskih proizvodov na debelo s 
strani ene ali s sodelovanjem več oseb, 
razen če oseba, ki je vstopila v posle ali 
izdala naročila za trgovanje, dokaže, da 
ima pravno utemeljene razloge za tako 
ravnanje in da so ti posli ali naročila za 
trgovanje skladni s sprejeto tržno prakso 
na zadevnem energetskem trgu na debelo; 
ali

– zagotavljajo ali poskušajo zagotoviti 
nenormalno ali umetno raven cene enega 
ali več energetskih proizvodov na debelo s 
strani ene ali s sodelovanjem več oseb, 
razen če oseba, ki je vstopila v posle ali 
izdala naročila za trgovanje, dokaže, da 
ima pravno utemeljene razloge za tako 
ravnanje, ali

Obrazložitev

Vse „sprejete tržne prakse“ niso sprejemljive. Ravno zato, ker nekatere „sprejete“ tržne 
prakse, kot je zadrževanje tehnično razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti, niso sprejemljive, 
namerava Evropska unija to področje zakonsko urediti.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na primer, tržna manipulacija je prikazati 
razpoložljivost zmogljivosti za 
proizvajanje električne energije ali plina ali 
razpoložljivost prenosne zmogljivosti 
drugačno kot dejansko fizično 

Tržna manipulacija je prikazati 
razpoložljivost zmogljivosti za 
proizvajanje električne energije ali plina ali 
razpoložljivost prenosne zmogljivosti 
drugačno kot dejansko fizično 
razpoložljivo zmogljivost, med drugim z 
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razpoložljivo zmogljivost. rezervacijo infrastrukture za operaterje 
prenosa energije, ki je operater ne 
namerava uporabiti.

Obrazložitev

Namesto navajanja „primerov“ tržnih manipulacij, je treba te jasno prepovedati, vključno s 
prekomerno rezervacijo zmogljivosti.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Udeleženci na trgu morajo razkriti javnosti
notranje informacije o podjetju ali obratih, 
ki so v celoti ali delno v lasti ali pod 
nadzorom zadevnega udeleženca ali za 
delovanje katerih je udeleženec odgovoren.
Takšne informacije zajemajo informacije 
glede zmogljivosti obratov za proizvodnjo, 
skladiščenje, porabo ali prenos električne 
energije ali zemeljskega plina.

Udeleženci na trgu morajo javno in 
pravočasno razkriti notranje informacije o 
podjetju ali obratih, ki so v celoti ali delno 
v lasti ali pod nadzorom zadevnega 
udeleženca ali za delovanje katerih je 
udeleženec odgovoren. Takšne informacije 
zajemajo informacije glede zmogljivosti 
obratov za proizvodnjo, skladiščenje, 
porabo ali prenos električne energije ali 
zemeljskega plina, vključno z 
zmanjšanjem zmogljivosti zaradi 
vzdrževanja in nesreč.

Obrazložitev

Zmanjšanje zmogljivosti lahko močno vpliva na trge in je lahko vir manipulacij.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izraz „podjetje“ zajema tudi nadrejena 
podjetja, kakor so opredeljena v členu 1 in 
členu 2 Sedme direktive 83/349/EGS 
Sveta z dne 13. junija 1983 o 
konsolidiranih računovodskih izkazih1.
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______________
1 UL L 193, 18.07.83, str. 1.

Obrazložitev

Izraz podjetje je treba razumeti v njegovem logičnem pomenu, tj. da obsega vse podružnice in 
pomembne deleže nekega podjetja.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da bi upoštevala prihodnji razvoj na 
energetskih trgih na debelo, bo Komisija
sprejela delegirane akte skladno s členom 
15 in pod pogoji iz členov 16 in 17, ki 
podrobno navajajo opredelitve, določene v 
členu 2(1) do (5).

1. Da bi upoštevala prihodnji razvoj na 
energetskih trgih na debelo in zagotovila 
skladnost z razvojem pravnih aktov Unije 
na področju finančnih storitev in energije, 
Komisija sprejme delegirane akte skladno s 
členom 15 in pod pogoji iz členov 16 in 17, 
ki podrobno navajajo opredelitve, določene 
v členu 2(1) do (5).

Obrazložitev

Treba je zagotoviti skladnost vseh zakonodajnih besedil.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija spremlja trgovanje z 
energetskimi proizvodi na debelo, da bi 
odkrila in preprečila trgovanje na podlagi 
notranjih informacij in tržno manipulacijo.
Podatke za ocenjevanje in spremljanje 
energetskih trgov na debelo zbira skladno s 
členom 7.

1. Agencija spremlja trgovanje z 
energetskimi proizvodi na debelo, vključno 
s prosto prodajo, med drugim velikim 
končnim uporabnikom energije, da bi 
odkrila in preprečila trgovanje na podlagi 
notranjih informacij in tržno manipulacijo.
Podatke za ocenjevanje in spremljanje 
energetskih trgov na debelo zbira skladno s 
členom 7.
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Obrazložitev

Regulatorji morajo imeti globalni pregled nad trgom.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Agencija mesečno objavi poročila o 
gibanju cen na trgih na debelo z 
električno energijo in plinom za 
posamezno državo v Evropski uniji.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agenciji se predloži evidenca o 
transakcijah, povezanih z energetskimi trgi 
na debelo, vključno z nalogi za trgovanje.
Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 15 in pod pogoji iz členov 16 in 
17, ki opredeljujejo čas poročanja, obliko 
in vsebino poročanih informacij in po 
potrebi določajo prage za poročanje 
transakcij kot tudi opredeljujejo vrste 
pogodb, za katere je transakcije treba 
poročati.

1. Agenciji se neposredno in pravočasno
predloži evidenca o transakcijah, 
povezanih z energetskimi trgi na debelo, 
vključno z nalogi za trgovanje. Za namene 
nadzora nad trgovanjem na energetskih 
trgih na debelo, takšni zbrani podatki 
omogočijo agenciji, da ugotovi tržne 
zlorabe ter spremlja razvoj pogojev, pod 
katerimi so tržne zlorabe bolj verjetne ali 
nevarne. Komisija sprejme delegirane akte 
v skladu s členom 15 in pod pogoji iz 
členov 16 in 17, ki opredeljujejo čas 
poročanja, obliko in vsebino posredovanih
informacij in določajo prage za poročanje 
transakcij kot tudi opredeljujejo vrste 
pogodb, za katere je transakcije treba 
poročati.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določi se prag „de minimis“, da se iz 
obveznosti poročanja izvzame operaterje, 
ki zaradi svoje majhnosti ne morejo 
vplivati na energetske trge.

Obrazložitev

Da bi zmanjšali stroške malih in srednjih podjetij, je potreben prag „de minimis“.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 15 in pod pogoji iz člena 16 in 
17, v katerih določi prag de-minimis, do 
katerega za transakcije, ki so majhnega 
obsega in ne morejo vplivati na 
energetske trge, ne veljajo zahteve v zvezi 
obveščanjem.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Pri sprejemanju delegiranih aktov v 
skladu s tem členom, se Komisija izogiba 
podvojenim zahtevam v zvezi z 
informacijami in prekomernim 
administrativnim obremenitvam, tako da 
upošteva zahteve v zvezi z informacijami, 
ki jih vsebujejo drugi pomembni pravni 
akti Unije.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer je to primerno, Agencija ravna 
skladno z Uredbo (ES) št. 45/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2000 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov v institucijah in 
organih Skupnosti in o prostem pretoku 
takih podatkov.

Agencija ravna skladno z Uredbo (ES) št. 
45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi
zagotavljajo, da se uporabljajo prepovedi, 
določene v členih 3 in 4.

1. Nacionalni regulativni organi so dolžni 
zagotavljati, da se uporabljajo prepovedi, 
določene v členih 3 in 4.

Obrazložitev

Vsem nacionalnim organom je treba naložiti dolžnost, da sodelujejo v boju proti tržnim 
zlorabam in notranjim informacijam.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da imajo 
nacionalni regulativni organi vsa 
preiskovalna pooblastila, potrebna za 
opravljanje te funkcije. Ta pooblastila se 
izvajajo sorazmerno. Ta pooblastila se 
lahko izvajajo:

Vsaka država članica zagotovi, da imajo 
nacionalni regulativni organi vsa 
preiskovalna pooblastila, potrebna za
takojšnje opravljanje te funkcije. Ta 
pooblastila se izvajajo sorazmerno. Ta 
pooblastila se lahko izvajajo:
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organi sodelujejo z 
Agencijo in drug z drugim za namen 
izvajanja svojih dolžnosti skladno s to 
uredbo.

Nacionalni regulativni organi sodelujejo z 
Agencijo in drug z drugim za namen 
izvajanja svojih dolžnosti skladno s to 
uredbo. To sodelovanje lahko poteka tudi 
v obliki regionalnega sodelovanja med 
nacionalnimi regulativnimi organi znotraj 
ustroja agencije, da se tako odraža 
realnost trga.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če nacionalni regulativni organ sumi, da v 
drugi državi članici prihaja do dejanj, ki 
vplivajo na energetske trge na debelo ali na 
ceno energetskih proizvodov na debelo v 
njegovi državi članici, lahko Agencijo
zaprosi, da uvede ukrepe skladno z 
odstavkom 4.

Če nacionalni regulativni organ sumi ali 
začetne ocene in analize agencije 
navajajo, da v drugi državi članici prihaja 
do dejanj, ki vplivajo na energetske trge na 
debelo ali na ceno energetskih proizvodov 
na debelo v njegovi državi članici,
nacionalni regulativni organ zaprosi
Agencijo, da uvede ukrepe skladno z 
odstavkom 4.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V tesnem sodelovanju s pristojnimi 
nacionalnimi regulativnimi in finančnimi 
organi organ ESMA razišče morebitne 
vrzeli v obstoječem nadzoru finančnih
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trgov in proizvodov, povezanih z energijo, 
ter po potrebi sprejme vse potrebne 
ukrepe, da prepreči zlorabo trga.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) osebe, ki delajo ali so delale pri 
nacionalnih regulativnih organih;

c) osebe, ki delajo ali so delale pri 
nacionalnih regulativnih organih ali drugih 
nacionalnih organih, ki so se morebiti 
ukvarjali s tem;

Obrazložitev

Načelo poslovne skrivnosti mora veljati za vse udeležene organe.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila za kazni, ki 
se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 
in sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotavljanje njihovega izvajanja. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
navedene določbe sporočijo Komisiji 
najpozneje do ... in jo nemudoma obvestijo 
tudi o vseh nadaljnjih spremembah, ki 
vplivajo na te določbe.

Države članice določijo pravila za kazni, ki 
se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 
in sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotavljanje njihovega izvajanja. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračalne. Odražajo 
resnost prekrška in precej presegajo 
dejanske ali potencialne dobičke 
nezakonitih ravnanj. Države članice 
navedene določbe sporočijo Komisiji 
najpozneje do ... in jo nemudoma obvestijo 
tudi o vseh nadaljnjih spremembah, ki 
vplivajo na te določbe.

Potem ko so vse države članice obvestile 
Komisijo o svojih predpisih za kazni, ki 
veljajo za kršitve določb te uredbe, 
Komisija vsaka tri leta oceni učinkovitost 
nacionalnih sistemov kazni ter opredeli 
potrebo po minimalnih standardih za 
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kazni, da bi uvedli usklajen sistem v vsej 
Evropski uniji. Komisija obvesti Evropski 
parlament in Svet o rezultatih te ocene.

Obrazložitev

Kazni morajo biti višje od potencialnih dobičkov.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija pred sprejetjem delegiranega 
akta operaterje na energetskem trgu 
zaprosi za morebitne pripombe in se 
posvetuje z organi, pristojnimi za 
energetski sektor, ter z organom ESMA. O 
izidu teh posvetovanj obvesti Evropski 
parlament in Svet.

Obrazložitev

Postopek priprave delegiranega akta mora potekati s posvetovanjem in z zahtevano 
preglednostjo.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Institucija, ki je začela notranji postopek
sprejema odločitve o preklicu pooblastila, 
o tem obvesti drugo institucijo in Komisijo 
v razumnem času pred sprejetjem končne 
odločitve, pri čemer navede pooblastilo, ki 
bi lahko bilo preklicano, ter možne razloge 
za preklic.

Institucija, ki je začela notranji postopek o
morebitnem preklicu pooblastila, o tem 
obvesti drugo institucijo in Komisijo v 
razumnem času pred sprejetjem končne 
odločitve, pri čemer navede pooblastilo, ki 
bi lahko bilo preklicano.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski parlament ali Svet lahko
nasprotuje delegiranemu aktu v dveh
mesecih od datuma uradnega obvestila. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za en mesec.

Evropski parlament in Svet lahko zoper 
delegirani akt ugovarjata v treh mesecih 
od datuma uradnega obvestila. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se to 
obdobje podaljša za tri mesece.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 a

Osebje in sredstva agencije

Agencija najpozneje do 15. septembra 
2011 oceni svoje potrebe po osebju in 
sredstvih v zvezi s pristojnostmi in 
dolžnostmi v skladu s to uredbo ter 
predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji.
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