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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe o celovitosti in preglednosti energetskega trga, ki ga je podala Komisija, je 
posebej prilagojen instrument za preprečevanje tržne zlorabe v energetskem sektorju. Ta 
uredba uvaja evropski pristop k prepovedim trgovanja z notranjimi informacijami in tržnih 
manipulacij na energetskih trgih na debelo za električno energijo, zemeljski plin in vse
sorodne proizvode, ki niso zajeti v direktivi o zlorabi trga.

Razlog za potrebo po evropskem pristopu k tej problematiki je vse manjša vloga nacionalnih 
meja v smislu mesta trgovanja ter kraja proizvodnje in porabe. Poleg tega učinek zlorabe trga 
v eni državi članici ni omejen na njeno ozemlje, saj vpliva na veleprodajne cene električne 
energije in plina prek nacionalnih meja ter umetno dvigne cene za potrošnike. Konkurenčni in 
celoviti evropski energetski trgi določajo končno ceno energije za gospodinjstva in podjetja v 
Evropi. Če se jih ne bo uspešno obravnavalo, bodo tržne zlorabe privedle do višjih cen 
energije v vseh državah članicah. 

Glede na področje uporabe predlagane uredbe je treba omeniti, da energetski trgi na debelo ne 
bi smeli vključevati zgolj organiziranih izmenjav, temveč tudi neregulirane trge, saj lahko te 
transakcije vplivajo na trgovanje na energetskih borzah. Pripravljavec mnenja meni, da bi 
morala ta uredba predvideti, da bi morali imeti pristojni organi možnost dostopa do vseh 
pomembnih informacij iz vse Unije, vključno z dvostranskimi pogodbami, da bi lahko 
popolnoma razumeli dogodke na trgu. 

Predlagana uredba daje Komisiji pooblastilo, da sprejema delegirane akte v zvezi z 
obveznostjo poročanja, s katerimi določi časovni okvir, obliko in vsebino informacij, ki jih 
morajo posredovati udeleženci na trgu. Komisija bo imela tudi pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov za opredelitev notranjih informacij in tržnih manipulacij, ki so dinamične in 
se lahko spremenijo. Pripravljavec mnenja meni, da mora biti obdobje, ki ga določa uredba za 
ugovarjanje tem delegiranim aktom, v skladu s skupnim razumevanjem praktičnih ureditev za 
uporabo delegiranih aktov. Uredba bi morala predvideti možnost podaljšanja obdobja za 
ugovarjanje za dva meseca. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
za spremembo nebistvenih delov te uredbe zagotoviti pravočasno posredovanje zadevnih 
dokumentov ter opraviti potrebna posvetovanja.

Nazadnje je pomembno zagotoviti, da lahko potrošniki zaupajo v poštenost trgov z električno 
energijo in plinom ter da cene, določene na energetskih trgih na debelo, odražajo pošteno 
medsebojno delovanje med ponudbo in povpraševanjem. Potrošniki so tisti, ki na koncu 
uživajo koristi preglednega in poštenega energetskega trga na debelo, utrpijo pa tudi največjo 
škodo ob tržnih zlorabah. Višje cene energije prizadenejo potrošnike tako neposredno kot 
posredno, saj ne plačujejo le višjih cen energije, temveč tudi umetno povišane cene drugih 
dobrin in storitev. Zato, pa tudi da bi bila uredba dovolj odvračilna, pripravljavec mnenja 
predlaga določbo, da je treba pri določanju kazni upoštevati ne le pridobljene koristi in 
resnost kršitve, temveč tudi škodo, ki jo utrpijo potrošniki.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 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 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pomembno je zagotoviti, da lahko 
potrošniki zaupajo v celovitost trgov z 
električno energijo in plinom ter da cene, 
določene na energetskih trgih na debelo, 
odražajo pošteno medsebojno delovanje 
med ponudbo in povpraševanjem.

(1) Pomembno je, da cene, določene na 
energetskih trgih na debelo, odražajo 
pošteno medsebojno delovanje med 
ponudbo in povpraševanjem, da se 
zagotovi, da bodo potrošniki in mikro 
podjetja za električno energijo in plin na 
celotnem evropskem gospodarskem 
prostoru plačali pošteno ceno, kar bi 
dolgoročno povečalo zaupanje 
potrošnikov v trge električne energije in 
plina ter omogočilo dostopno, tudi 
cenovno, in razpoložljivo energijo za vse 
državljane.

Obrazložitev

Namen te uredbe je doseči poštene cene energije. Poleg tega je treba pri energetskih zadevah 
jasno poudariti pomen vloge naših partnerjev v Evropskem gospodarskem prostoru.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Energetski trgi so vse bolj medsebojno 
povezani v Uniji. Zloraba trga v eni državi 
članici vpliva na veleprodajne cene 
električne energije in plina prek 
nacionalnih meja. Zato zagotavljanje 
celovitosti trgov ne more zadevati samo 
posameznih držav članic.

(3) Energetski trgi so vse bolj medsebojno 
povezani v Uniji. Zloraba trga v eni državi 
članici ne vpliva le na veleprodajne cene 
električne energije in plina prek 
nacionalnih meja, temveč tudi na 
maloprodajne cene za potrošnike in mikro 
podjetja. Zato zagotavljanje celovitosti 
trgov ne more zadevati samo posameznih 
držav članic. Zato je pozorno spremljanje 
čezmejnih trgov bistveno za dokončanje v 
celoti delujočega, medsebojno povezanega 
in celovitega notranjega energetskega 
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trga.

Obrazložitev

Ker je namen uredbe zagotoviti poštene cene energije, je bistveno upoštevati poseben položaj 
potrošnikov in mikro podjetij. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Energetski trgi na debelo zajemajo tako 
blagovne borze kot trge izvedenih 
finančnih instrumentov, pri čemer je 
oblikovanje cen v obeh sektorjih 
medsebojno povezano.

(4) Energetski trgi na debelo zajemajo tako 
blagovne borze kot trge izvedenih 
finančnih instrumentov, pri čemer je 
oblikovanje cen v obeh sektorjih 
medsebojno povezano. Med drugim 
vključujejo regulirane in neregulirane 
trge in transakcije, sklenjene na prostem 
trgu (OTC).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Zaradi večje preglednosti na 
energetskih trgih na debelo bi morala 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) uvesti register 
udeležencev na trgu.

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 

(11) Specifikacija opredelitve notranjih 
informacij in tržne manipulacije je nujna, 
da se upoštevajo posebnosti energetskih 
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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.

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. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
ustreznih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter dovolj zgodaj 
opraviti ustrezno in pregledno 
posvetovanje, tudi s strokovnjaki.

Obrazložitev

Sklicevanje na skupno razumevanje praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Učinkovito spremljanje trga je ključno 
za odkrivanje in odvračanje od zlorabe trga 
na energetskih trgih na debelo. Agencija je 
najprimernejša za izvajanje takšnega 
spremljanja, saj ima pregled nad trgi z 
električno energijo in plinom v celotni 
Uniji ter potrebno strokovno znanje in 
izkušnje s področja delovanja trgov z 
električno energijo in plinom ter tovrstnih 
sistemov v Uniji. Nacionalni regulativni 
organi s pomembnim poznavanjem 
dogodkov na energetskih trgih v svojih 
državah članicah bi morali imeti 
pomembno vlogo pri zagotavljanju 
učinkovitega spremljanja trgov.

(13) Učinkovito spremljanje trga je ključno 
za odkrivanje in odvračanje od zlorabe trga 
na energetskih trgih na debelo. Agencija je 
najprimernejša za izvajanje takšnega 
spremljanja, saj ima pregled nad trgi z 
električno energijo in plinom v celotni 
Uniji ter potrebno strokovno znanje in 
izkušnje s področja delovanja trgov z 
električno energijo in plinom ter tovrstnih 
sistemov v Uniji. Nacionalni regulativni 
organi s pomembnim poznavanjem 
dogodkov na energetskih trgih v svojih 
državah članicah bi morali imeti 
pomembno vlogo pri zagotavljanju 
učinkovitega spremljanja trgov. Skrb za 
zagotovitev primernega spremljanja in 
preglednosti energetskega trga je zato 
odvisna od tesnega sodelovanja ter 
okrepljenega usklajevanja med Agencijo 
in nacionalnimi organi.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da bi zagotovili potrebno prožnost pri 
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 
instrumentov16 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.

(15) Da bi zagotovili potrebno prožnost pri 
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, zagotoviti 
pa morajo, da Agencija prejme vse 
informacije, ki jih potrebuje za učinkovito 
opravljanje svojih nalog. 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 
instrumentov16 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. Zagotoviti pa je treba, da dajo 
ti zadevni organi in repozitoriji sklenjenih 
poslov Agenciji nemudoma na voljo vse 
potrebne informacije. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje ustreznih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu ter dovolj zgodaj opraviti ustrezno 
in pregledno posvetovanje, tudi s 
strokovnjaki.

Obrazložitev

Sklicevanje na skupno razumevanje praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov.
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Predlog spremembe 8

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, 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. Agencija za zagotovitev 
večje preglednosti in javnega dostopa do 
informacij o cenah energije na debelo 
pripravi mesečna poročila za posamezne 
države o gibanju cen na energetskih trgih 
na debelo.

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 odvračilne ter da 
odražajo resnost kršitev, možne dobičke iz 
trgovanja na podlagi notranjih informacij 
in tržne manipulacije ter škodo, ki jo 
utrpijo potrošniki. 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. 
Komisija bi morala redno preučevati 
stanje in pravočasno predložiti sistem 
minimalnih usklajenih kazni v Evropski 
uniji, da bi preprečila regulativne 
arbitraže, pri čemer se pogodbe sklenejo v 
državah z najmanjšo nevarnostjo za 
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naložitev kazni.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja pravila, ki 
preprečujejo zlorabe na energetskih trgih 
na debelo, skladna s pravili, ki veljajo na 
finančnih trgih. Predpisuje spremljanje 
energetskih trgov na debelo s strani 
Agencije.

Ta uredba vzpostavlja pravila, ki 
preprečujejo zlorabe na energetskih trgih 
na debelo, skladna s pravili, ki veljajo na 
finančnih trgih. Predpisuje spremljanje 
energetskih trgov na debelo s strani 
Agencije v tesnem sodelovanju z 
nacionalnimi regulativnimi organi.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – pododstavek 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 verjetno v primeru razkritja 
javnosti pomembno vplivala na cene 
takšnih energetskih proizvodov na debelo;

Obrazložitev

Uskladitev z opredelitvijo iz direktive o zlorabi trga.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 – točka a – alinea 2 
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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; ali

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 – podtočka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pogodbe o pretvorbi zemeljskega 
plina (utekočinjanje in ponovno 
uplinjanje);

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „energetski trg na debelo“ pomeni kateri 
koli trg v Uniji, na katerem se trguje z 
energetskimi proizvodi na debelo;

5. „energetski trg na debelo“ pomeni kateri 
koli trg v Uniji, tj. reguliran in 
nereguliran trg ter posli na prostem trgu,
na katerem se trguje z energetskimi 
proizvodi na debelo;

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 6 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. „udeleženec na trgu“ pomeni vsako 
osebo, ki sklepa posle, vključno z naročili 
za trgovanje, na enem ali več energetskih 
trgih na debelo;

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 6 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. „oseba“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo;

Obrazložitev

Skladno z direktivo 2003/6/ES o zlorabi trga.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. 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.

4. V zvezi z odstavkom 1(b) udeleženci na 
trgu javnosti učinkovito razkrijejo 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.
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Predlog spremembe 18

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 ter zagotovila 
enotno izvajanje te uredbe v Uniji, 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).

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Agencija mora imeti za učinkovito 
izvajanje svoje naloge tudi dostop do 
informacij o fizični infrastrukturi omrežij, 
vodov in skladišč, da bi lahko oblikovala 
trg, odkrivala ozka grla, kodificirala 
zmogljivosti ter se dogovarjala o 
algoritmih za razpoložljivost omrežja, s 
čimer bi zagotovili v celoti pregledne tržne 
pogoje.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Agencija najmanj enkrat na leto predloži 
poročilo Komisiji o svojih dejavnostih po 
tej uredbi. V teh poročilih Komisijo 
opozori na pomanjkljivosti v tržnih 
pravilih, standardih in postopkih, ki bi 
lahko pospešili trgovanje na podlagi 
notranjih informacij in tržno manipulacijo 
ali ogrozili notranji trg. Poročila so lahko 

3. Agencija najmanj enkrat na leto predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in
Komisiji o svojih dejavnostih po tej uredbi 
in to poročilo objavi. V teh poročilih 
Komisijo opozori na pomanjkljivosti v 
tržnih pravilih, standardih in postopkih, ki 
bi lahko pospešili trgovanje na podlagi 
notranjih informacij in tržno manipulacijo 
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združena s poročilom iz člena 11(2) 
Uredbe (ES) št. 713/2009.

ali ogrozili notranji trg. Poročila so lahko 
združena s poročilom iz člena 11(2) 
Uredbe (ES) št. 713/2009.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija lahko posreduje priporočila glede 
evidence o transakcijah, vključno z nalogi 
za trgovanje, ki so po njenem mnenju 
nujna za učinkovito in smotrno spremljanje 
energetskih trgov na debelo. Pred 
posredovanjem takšnih priporočil se 
Agencija posvetuje z zainteresiranimi 
stranmi v skladu z določbami člena 10 
Uredbe (ES) št. 713/2009. Agencija se 
posvetuje zlasti z ESMA, nacionalnimi 
regulativnimi organi in pristojnimi 
finančnimi organi v državah članicah.

Agencija lahko posreduje priporočila glede 
evidence o transakcijah, vključno z nalogi 
za trgovanje in transakcijami v okviru 
dvostranskega trgovanja, ki so po njenem 
mnenju nujna za učinkovito in smotrno 
spremljanje energetskih trgov na debelo. 
Pred posredovanjem takšnih priporočil se 
Agencija posvetuje z zainteresiranimi 
stranmi v skladu z določbami člena 10 
Uredbe (ES) št. 713/2009. Agencija se 
posvetuje zlasti z ESMA, nacionalnimi 
regulativnimi organi in pristojnimi 
finančnimi organi v državah članicah.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsa priporočila morajo biti na voljo 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropski komisiji ter morajo biti 
objavljena.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Agencija mesečno objavi poročila za 
posamezne države o gibanju cen na trgih 
na debelo za električno energijo in plin v 
Evropski uniji.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Zaradi občutnih razlik v cenah 
električne energije in plina za končne 
porabnike, ki jih trenutno povzroča 
nihanje cen blaga, si je treba prizadevati, 
da bi našli način za uvedbo spremenljivih 
trošarin nanj in tako za končne porabnike 
zagotovili stabilne prodajne cene.

Predlog spremembe 25

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 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 
določajo prage za poročanje transakcij kot 
tudi opredeljujejo vrste pogodb, za katere 
je transakcije treba poročati.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Delegirani akti iz odstavka 1 
zagotavljajo, da za udeležence na trgu iz 
odstavka 3(a), (b) in (c), ki so poročali 
transakcije v skladu z 
Direktivo 2004/39/ES ali Uredbo (ES)---/--
-- Evropskega parlamenta in Sveta o 
izvedenih finančnih instrumentih OTC, 
centralnih nasprotnih strankah in 
repozitorijih sklenjenih poslov Evropskega 
parlamenta in Sveta [Uredba o 
infrastrukturi evropskega trga –
2010/0250(COD)], ne veljajo obveznosti 
dvojnega poročanja.

2. Delegirani akti iz odstavka 1 
zagotavljajo, da za udeležence na trgu iz 
odstavka 3(a), (b) in (c), ki so poročali 
transakcije v skladu z 
Direktivo 2004/39/ES ali Uredbo (ES)---/--
-- Evropskega parlamenta in Sveta o 
izvedenih finančnih instrumentih OTC, 
centralnih nasprotnih strankah in 
repozitorijih sklenjenih poslov Evropskega 
parlamenta in Sveta [Uredba o 
infrastrukturi evropskega trga –
2010/0250(COD)], ne veljajo obveznosti 
dvojnega poročanja, če so izpolnjene 
obveznosti poročanja iz te uredbe.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija vzpostavi mehanizme za 
izmenjavo informacij, ki jih prejme 
skladno s členom 6(1) in členom 7, z 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
pristojnimi finančnimi organi držav članic, 
organi za konkurenco držav članic in 
drugimi zadevnimi organi. Agencija dostop 
do mehanizmov iz odstavka 1 omogoči 
samo organom, ki imajo vzpostavljene 
sisteme, ki Agenciji omogočajo 
izpolnjevanje zahtev iz člena 9(1).

1. Agencija vzpostavi mehanizme za 
izmenjavo informacij, ki jih prejme 
skladno s členom 6(1) in členom 7, z 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
pristojnimi finančnimi organi držav članic, 
organi za konkurenco držav članic, 
Evropskim organom za vrednostne papirje 
in trge in drugimi zadevnimi organi. 
Agencija dostop do mehanizmov iz 
odstavka 1 omogoči samo organom, ki 
imajo vzpostavljene sisteme, ki Agenciji 
omogočajo izpolnjevanje zahtev iz člena 
9(1).

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Agencija se lahko odloči, da nekatere 
dele informacij, ki jih hrani, da na 
razpolago javnosti, pod pogojem, da se ne 
objavijo poslovno občutljive informacije o 
posameznih udeležencih na trgu ali 
posameznih transakcijah.

2. V skladu s členom 12 bi morala 
Agencija nekatere dele informacij, ki jih 
hrani, dati na razpolago javnosti, in sicer v 
agregatni, anonizmizirani in dostopni 
obliki, kar bo povečalo zaupanje v trg in 
njegovo preglednost, pod pogojem, da se 
ne objavijo poslovno občutljive 
informacije o posameznih udeležencih na 
trgu ali posameznih transakcijah.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zahtevati obstoječe evidence o 
telefonskih pogovorih in podatkovnem 
prometu;

(d) zahtevati obstoječe evidence o 
telefonskem in podatkovnem prometu ob 
ustreznem upoštevanju zakonodaje o 
varstvu osebnih podatkov;

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 odvračilne ter odražati 
morajo škodo, povzročeno potrošnikom.
Države članice navedene določbe sporočijo 
Komisiji najpozneje do ... in jo nemudoma 
obvestijo tudi o vseh nadaljnjih 
spremembah, ki vplivajo na te določbe. 
Komisija bi morala vsako leto preveriti 
učinkovitost nacionalnih kazenskih 
sistemov, da bi predlagala minimalne 
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standarde za kazni v Evropski uniji.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotovi hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
zadevnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija dovolj 
vnaprej opravi tudi ustrezna in pregledna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, 
kakor je predvideno v skupnem 
razumevanju praktičnih ureditev za 
uporabo delegiranih aktov.

Obrazložitev

Sklicevanje na skupno razumevanje praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odločitvijo o preklicu prenehajo veljati 
pooblastila, določena v navedeni odločitvi. 
Odločitev začne veljati takoj ali na dan, ki 
je v njej določen. Odločitev ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 
Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

3. Z odločitvijo o preklicu prenehajo veljati 
pooblastila, določena v navedeni odločitvi. 
Odločitev začne veljati dan po njeni objavi 
v Uradnem listu Evropske unije ali na dan, 
ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 
Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Obrazložitev

Natančno je treba določiti časovni potek, da se zagotovi pravna varnost. Predlagano besedilo 
je standardna klavzula iz priloge k skupnemu razumevanju praktične ureditve za uporabo 
delegiranih aktov.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 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.

1. 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 dva meseca.

Obrazložitev

Uskladitev s skupnim razumevanjem praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če Evropski parlament ali Svet 
ugovarja delegiranemu aktu, Komisija pri 
pripravi in oblikovanju novih delegiranih 
aktov Evropski parlament in Svet obvesti, 
v kolikšni meri je upoštevala njun ugovor.



AD\868239SL.doc 19/19 PE462.549v02-00

SL

POSTOPEK

Naslov Celovitost in preglednost energetskega trga

Referenčni dokumenti KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD)

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE
16.12.2010

Odbori, zaprošeni za mnenje
       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
16.12.2010

Pripravljavec/-ka mnenja
       Datum imenovanja

Rafał 
Trzaskowski
10.2.2011

Datum sprejetja 24.5.2011

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

30
0
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Jürgen 
Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata 
Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta 
Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Heide Rühle, 
Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Bernadette Vergnaud

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Cornelis de Jong, Frank Engel, María Irigoyen Pérez, Pier Antonio 
Panzeri, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Olle Schmidt, Marc Tarabella, 
Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Kerstin Westphal


