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Изменение 24
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Важно е да се гарантира, че 
потребителите могат да имат 
доверие в интегритета на пазарите 
на електроенергия и газ и че цените, 
определени на пазарите за търговия на 
едро с енергия, отразяват ненарушено 
взаимодействие между търсене и 
предлагане.

(1) Важно е цените, определени на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
да отразяват ненарушено 
взаимодействие между търсене и 
предлагане, за да се гарантира, че 
потребителите и 
микропредприятията плащат 
справедлива цена за електроенергия и 
газ в цялото европейско икономическо 
пространство.

Or. it

Обосновка

Като се има предвид, че целта на регламента е да се гарантират справедливи цени на 
енергията от съществено значение е да бъде взето предвид особеното положение, в 
което са намират потребителите и микропредприятията. По отношение на 
енергийните въпроси е също така необходимо да се изтъкне колко е важна ролята на 
нашите партньори в европейското икономическо пространство.

Изменение 25
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Важно е да се гарантира, че
потребителите могат да имат 
доверие в интегритета на пазарите 
на електроенергия и газ и че цените, 
определени на пазарите за търговия на 
едро с енергия, отразяват ненарушено 
взаимодействие между търсене и
предлагане.

(1) Важно е цените, определени на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
да отразяват ненарушено 
взаимодействие между търсене и 
предлагане, за да се гарантира, че 
потребителите и 
микропредприятията плащат 
справедлива цена за електроенергия и 
газ в цялото европейско икономическо 
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пространство, което в дългосрочен 
план би увеличило доверието на 
потребителите в пазарите на 
електроенергия и газ и би 
гарантирало достъпна, достижима и 
налична енергия за всички граждани.

Or. en

Изменение 26
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Степента на взаимосвързаност 
между енергийните пазари в 
Европейския съюз нараства. Пазарната 
злоупотреба в една държава-членка 
засяга цените за търговия на едро с 
електроенергия и газ отвъд 
националните граници. Поради това 
гарантирането на интегритет на 
пазарите не може да е грижа само на 
отделните държави-членки.

(3) Степента на взаимосвързаност 
между енергийните пазари в 
Европейския съюз нараства. Пазарната 
злоупотреба в една държава-членка 
засяга както цените за търговия на едро 
с електроенергия и газ отвъд 
националните граници, така и цените 
на дребно за потребителите и 
микропредприятията. Поради това 
гарантирането на интегритет на 
пазарите не може да е грижа само на 
отделните държави-членки.

Or. it

Обосновка

Като се има предвид, че целта на регламента е да се гарантират справедливи цени на 
енергията от съществено значение е да бъде взето предвид особеното положение, в 
което са намират потребителите и микропредприятията. 

Изменение 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Степента на взаимосвързаност 
между енергийните пазари в 
Европейския съюз нараства. Пазарната 
злоупотреба в една държава-членка 
засяга цените за търговия на едро с 
електроенергия и газ отвъд 
националните граници. Поради това 
гарантирането на интегритет на 
пазарите не може да е грижа само на 
отделните държави-членки.

(3) Степента на взаимосвързаност 
между енергийните пазари в 
Европейския съюз нараства. Пазарната 
злоупотреба в една държава-членка 
засяга както цените за търговия на едро 
с електроенергия и газ отвъд 
националните граници, така и цените 
на дребно за потребителите. Поради 
това гарантирането на интегритет на 
пазарите не може да е грижа само на 
отделните държави-членки.
Следователно наличието на силен 
трансграничен контрол на пазара е 
от съществено значение за 
постигането на напълно 
функциониращ, взаимосвързан и 
интегриран вътрешен енергиен пазар.

Or. en

Изменение 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Пазарите за търговия на едро с 
енергия обхващат както пазари на 
продукти, така и пазари на деривати, 
като ценообразуването в двата сектора е 
взаимосвързано.

(4) Пазарите за търговия на едро с 
енергия обхващат както пазари на 
продукти, така и пазари на деривати, 
като ценообразуването в двата сектора е 
взаимосвързано. Те включват наред с 
другото както регулираните и 
нерегулираните пазари, така и 
извънборсовите (OTC) сделки.

Or. en

Изменение 29
Claude Turmes
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Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) С оглед увеличаване 
прозрачността на пазарите за 
търговия на едро с енергия Агенцията 
за сътрудничество между 
регулаторите на енергия следва да 
въведе регистър на участниците на 
пазара, както и да проучи 
изпълнимостта и графика за 
мигриране от извънборсови деривати 
към борсови зали, което води до 
клиринг.

Or. en

Изменение 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) Необходимо е прецизиране на 
определенията за вътрешна информация 
и манипулиране на пазара, за да се 
вземат под внимание специфичните 
характеристики на пазарите за търговия 
на едро с енергия, които са динамични и 
подлежат на промени. Комисията следва 
да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора, що се отнася до 
тези подробни правила. От особено 
значение е Комисията да проведе 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременно, навременно и 
подходящо предаване на съответните 
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документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Общото съгласие относно практическите условия за използването на делегирани 
актове не е обвързващо. Следователно, за да се гарантира правна сигурност е 
необходимо да се направи позоваване на Общото съгласие в обосновките, но не в 
законодателния текст сам по себе си.

Изменение 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Ефикасното наблюдение на пазара е 
от огромно значение за откриване и 
възприране на пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Агенцията е в най-добра позиция да
осъществява такова наблюдение, тъй 
като тя разполага с поглед върху 
пазарите за електроенергия и газ в целия 
Европейски съюз и с необходимия 
експертен опит относно 
функционирането на пазарите и 
системите за електроенергия и газ в 
Съюза. Със задълбоченото си познаване 
на развитието на енергийните пазари в 
своите държави-членки националните 
регулаторни органи следва да играят 
важна роля в гарантирането на ефикасно 
наблюдение на пазара.

(13) Ефикасното наблюдение на пазара е 
от огромно значение за откриване и
възприране на пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Агенцията е в най-добра позиция да 
осъществява такова наблюдение, тъй 
като тя разполага с поглед върху 
пазарите за електроенергия и газ в целия 
Европейски съюз и с необходимия 
експертен опит относно 
функционирането на пазарите и 
системите за електроенергия и газ в 
Съюза. Със задълбоченото си познаване 
на развитието на енергийните пазари в 
своите държави-членки националните 
регулаторни органи следва да играят 
важна роля в гарантирането на ефикасно 
наблюдение на пазара. Следователно 
стремежът за гарантиране на 
адекватен контрол и прозрачност на 
енергийния пазар зависи от тясното 
сътрудничество и засилената 
координация между различните 
европейски агенции и националните 
органи.
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Or. en

Изменение 32
Ashley Fox

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Ефикасното наблюдение на пазара е 
от огромно значение за откриване и 
възприране на пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Агенцията е в най-добра позиция да 
осъществява такова наблюдение, тъй 
като тя разполага с поглед върху 
пазарите за електроенергия и газ в целия 
Европейски съюз и с необходимия 
експертен опит относно 
функционирането на пазарите и 
системите за електроенергия и газ в 
Съюза. Със задълбоченото си 
познаване на развитието на 
енергийните пазари в своите 
държави-членки националните 
регулаторни органи следва да играят 
важна роля в гарантирането на 
ефикасно наблюдение на пазара.

(13) Ефикасното наблюдение на пазара е 
от огромно значение за откриване и 
възприране на пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Агенцията е в най-добра позиция да 
осъществява такова наблюдение, тъй 
като тя разполага с поглед върху 
пазарите за електроенергия и газ в целия 
Европейски съюз и с необходимия 
експертен опит относно 
функционирането на пазарите и 
системите за електроенергия и газ в 
Съюза. Агенцията следва да си 
сътрудничи тясно с националните 
регулаторни органи, които със 
задълбоченото си познаване на 
развитието на енергийните пазари в 
своите държави-членки, са в най-
добра позиция, за да предоставят 
съществените експертни умения за
гарантиране ефикасното наблюдение 
на пазара.

Or. en

Изменение 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед да се гарантира 
необходимата гъвкавост при събирането 

(15) С оглед да се гарантира 
необходимата гъвкавост при събирането 
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на информацията относно транзакции на 
едро с енергийни продукти, Комисията 
следва да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора, в които се определя 
графикът, формата и съдържанието на 
информацията, която участниците на 
пазара са длъжни да предоставят. 
Задълженията за докладване не трябва 
да водят до ненужни разходи за 
участниците на пазара. Поради това по 
настоящия регламент следва да не се 
налагат допълнителни задължения за 
докладване на лицата, докладващи за 
транзакции на компетентен орган в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2004/39/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 2004 
година относно пазарите на финансови 
инструменти16 и на регистри на 
транзакции и компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент ---/---- на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на транзакции 
на Европейския парламент и на Съвета.

на информацията относно транзакции на 
едро с енергийни продукти, Комисията 
следва да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора, в които се определя 
графикът, формата и съдържанието на 
информацията, която участниците на 
пазара са длъжни да предоставят. 
Задълженията за докладване не трябва 
да водят до ненужни разходи за 
участниците на пазара. Поради това по 
настоящия регламент следва да не се 
налагат допълнителни задължения за 
докладване на лицата, докладващи за 
транзакции на компетентен орган в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2004/39/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 2004 
година относно пазарите на финансови 
инструменти16 и на регистри на 
транзакции и компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент ---/---- на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на транзакции 
на Европейския парламент и на 
Съвета.От особено значение е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременно, навременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Общото съгласие относно практическите условия за използването на делегирани 
актове не е обвързващо. Следователно, за да се гарантира правна сигурност е 
необходимо да се направи позоваване на Общото съгласие в обосновките, но не в 
законодателния текст сам по себе си.



PE460.944v01-00 10/25 AM\861428BG.doc

BG

Изменение 34
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед да се гарантира 
необходимата гъвкавост при събирането 
на информацията относно транзакции на 
едро с енергийни продукти, Комисията
следва да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора, в които се определя 
графикът, формата и съдържанието на 
информацията, която участниците на 
пазара са длъжни да предоставят. 
Задълженията за докладване не трябва 
да водят до ненужни разходи за 
участниците на пазара. Поради това по 
настоящия регламент следва да не се 
налагат допълнителни задължения за 
докладване на лицата, докладващи за 
транзакции на компетентен орган в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2004/39/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 2004 
година относно пазарите на финансови 
инструменти16 и на регистри на 
транзакции и компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент ---/---- на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на транзакции 
на Европейския парламент и на Съвета.

(15) С оглед да се гарантира 
необходимата гъвкавост при събирането 
на информацията относно транзакции на 
едро с енергийни продукти, Комисията 
следва да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора, в които се определя 
графикът, формата и съдържанието на 
информацията, която участниците на 
пазара са длъжни да предоставят. 
Задълженията за докладване не трябва 
да водят до ненужни разходи за 
участниците на пазара, но трябва да 
гарантират, че Агенцията получава 
цялата необходима информация за 
ефективното продължаване на 
изпълнението на нейните 
задължения.. Поради това по 
настоящия регламент следва да не се 
налагат допълнителни задължения за 
докладване на лицата, докладващи за 
транзакции на компетентен орган в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2004/39/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 2004 
година относно пазарите на финансови 
инструменти16 и на регистри на 
транзакции и компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент ---/---- на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на транзакции 
на Европейския парламент и на Съвета. 
Независимо от това трябва да се 
гарантира, че съответните органи и 
регистри на транзакциите 
предоставят на Агенцията незабавен 
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достъп до цялата необходима 
информация.

Or. en

Изменение 35
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 36
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Когато информацията не е 
чувствителна в търговско отношение, 

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

или може да бъде публикувана под 
формата на анонимен пакет от 
данни, Агенцията предоставя тази 
информация на участниците на пазара и 
обществеността. Тази прозрачност ще 
спомогне за изграждане на доверие в 
пазара и ще стимулира увеличаването
на знанията относно функционирането 
на пазарите за търговия на едро с 
енергия.

Or. en

Изменение 37
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Изменение 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) Важно е санкциите за нарушаване 
на настоящия регламент да са 
пропорционални и възпиращи и да 
отразяват сериозността на нарушенията 
и потенциалните изгоди от търговията 
въз основа на вътрешна информация и 
манипулиране на пазара. Санкциите за 
нарушаване на настоящия регламент 
следва да съответстват на санкциите, 
приети от държавите-членки при 
изпълнение на Директива 2003/6/ЕО, 
като се отчита взаимодействието между 
търговията с деривативни продукти на 
елекроенергия и газ. В тази връзка е от 
съществено значение за съществено 
хармонизиране на санкциите във 
всички държани-членки, за де се 
избегне регулаторен арбитраж, което 
ще рече сключването на договори в 
държавата, в която има най-слаб 
риск от подлагане на санкции.

Or. it

Обосновка

С оглед увеличаване доверието на участниците в пазара, на който извършват 
стопанска дейност, следва да се предприемат мерки за гарантиране, че съответният 
пазар налага ефективни, разубеждаващи и пропорционални санкции за злоупотреба и 
призовава Комисията да контролира прилагането на регламента от държавите-
членки, които трябва да действат координирано с оглед предотвратяване 
регулаторното арбитриране, което ще рече сключването на сделки на места, на 
които договореностите по отношение на санкциите са по-гъвкави и не толкова 
строги.

Изменение 39
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) Важно е санкциите за нарушаване 
на настоящия регламент да са 
пропорционални и възпиращи и да 
отразяват сериозността на нарушенията 
и потенциалните изгоди от търговията 
въз основа на вътрешна информация и 
манипулиране на пазара. Санкциите за 
нарушаване на настоящия регламент 
следва да съответстват на санкциите, 
приети от държавите-членки при 
изпълнение на Директива 2003/6/ЕО, 
като се отчита взаимодействието между 
търговията с деривативни продукти на 
елекроенергия и газ. С оглед постигане 
на необходимото равнище на 
разубеждаване, следва да бъдат 
определени минимални санкции в 
размер, който да е най-малко два 
пъти по-голям от преките и 
непреките потенциални финансови 
печалби и щетите, нанесени на 
потребителите, произтичащи от 
действията, които настоящият 
регламент се стреми да предотврати.

Or. en

Изменение 40
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
правила, които забраняват практики на 
злоупотреба на пазарите за търговия на 
едро с енергия и които съответстват на 
правилата, приложими по отношение на 
финансовите пазари. В него се 
предвижда наблюдение на пазарите за 
търговия на едро с енергия от страна на 

Настоящият регламент установява 
правила, които забраняват практики на 
злоупотреба на пазарите за търговия на 
едро с енергия и които съответстват на 
правилата, приложими по отношение на 
финансовите пазари. В него се 
предвижда наблюдение на пазарите за 
търговия на едро с енергия от страна на 
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Агенцията. Агенцията и се определят 
минималните изисквания за дейности 
в борсовите зали, всички извънборсови 
търговски дейности и двустранни 
договори. 

Or. en

Изменение 41
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
правила, които забраняват практики на 
злоупотреба на пазарите за търговия на 
едро с енергия и които съответстват на 
правилата, приложими по отношение на 
финансовите пазари. В него се 
предвижда наблюдение на пазарите за 
търговия на едро с енергия от страна на 
Агенцията.

Настоящият регламент установява 
правила, които забраняват практики на 
злоупотреба на пазарите за търговия на 
едро с енергия и които съответстват на 
правилата, приложими по отношение на 
финансовите пазари. В него се 
предвижда наблюдение на пазарите за 
търговия на едро с енергия от страна на 
Агенцията при тясно сътрудничество 
с националните регулаторни органи.

Or. en

Изменение 42
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – буква а) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

определят или правят опит да 
определят, чрез действията на едно или 
повече лица, действащи заедно, цената 
на един или повече енергийни продукти 
на едро на ненормално или изкуствено 
равнище, освен ако лицето, което е 
осъществило транзакциите или е издало 

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

нарежданията, докаже, че причините да 
направи това, са законни и, при 
необходимост, че тези транзакции или 
тези нареждания за търговия са 
съобразени с приетите пазарни практики 
на съответния пазар за търговия на едро 
с енергия, без това да се отрази 
неблагоприятно на крайните 
потребители; or

Or. en

Изменение 43
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) договори, свързани с 
преобразуването на природен газ 
(втечняване и повторно изпаряване на 
втечнен газ); 

Or. el

Изменение 44
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Участниците на пазара публично 
разкриват вътрешна информация по 
отношение на бизнес или съоръжения, 
които съответният участник притежава 
или контролира, или за които 
участникът носи отговорност по 
въпроси, свързани с експлоатацията, 
независимо дали изцяло или отчасти. 
Тази информация включва информация, 

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

включва информация, свързана с 
капацитета на съоръжения за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ.

Or. en

Изменение 45
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забранява се извършването или опитът 
за извършване на манипулиране на 
пазара по отношение на пазарите за 
търговия на едро с енергия.

Забранява се извършването или опитът 
за извършване на манипулиране на 
пазара по отношение на пазарите за 
търговия на едро с енергия, например 
чрез фиксиране на цените.

Or. nl

Изменение 46
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. за постигане на пълна 
прозрачност и на най-висока степен 
на интеграция и ликвидност на 
пазарите, включването на всички 
съответни пазари и дейности се 
докладва, в това число разпоредбите 
за балансиране и преразпределение в 
зависимост от това дали се цели 
това да бъде следствие от договори, 
регулаторни изисквания или мрежови 
кодекси.
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Or. en

Изменение 47
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. С оглед по-ефективното 
изпълнение на задачите Агенцията 
трябва също така да има достъп до 
информация относно физическата 
реалност на мрежите, 
тръбопроводите и съоръженията за 
складиране, за да бъде възможно да се 
подходи към изграждане на пазара, 
определяне на възможните проблеми, 
кодифициране на капацитета и 
постигане на съгласие относно 
алгоритмите за наличност на 
мрежите, които да гарантират 
пълна прозрачност на пазарните 
условия.

Or. en

Изменение 48
Toine Manders

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. По отношение на бъдещото 
развитие на електрическата и 
газовата "супермрежа" се изисква 
упражняване на контрол от страна 
на европейски надзорен орган.

Or. nl
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Изменение 49
Toine Manders

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. С оглед на съществените 
колебания в цените на 
електроенергията и природния газ за 
крайните потребители, причинени 
от колебанията в цените на 
стоките, се полагат усилия за 
улесняване въвеждането на акцизи 
върху тези стоки, като по този начин 
се стабилизират цените, заплащани 
от крайните потребители.

Or. nl

Изменение 50
Sandra Kalniete

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 51
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията представя доклад на 
Комисията относно своите дейности 
съгласно настоящия регламент поне 
веднъж годишно. Тези доклади 
довеждат до знанието на Комисията 
слабости в правилата, стандартите и 
процедурите на пазарите, които биха 
могли да улеснят търговия с вътрешна 
информация и манипулиране на пазара 
или да подронят вътрешния пазар. 
Докладите могат да се съчетаят с 
доклада, посочен в член 11, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 713/2009.

3. Агенцията представя доклад на 
Европейския парламент и на 
Комисията относно своите дейности 
съгласно настоящия регламент поне 
веднъж годишно и оповестява 
публично този доклад. Тези доклади 
довеждат до знанието на Комисията 
слабости в правилата, стандартите и 
процедурите на пазарите, които биха 
могли да улеснят търговия с вътрешна 
информация и манипулиране на пазара 
или да подронят вътрешния пазар. 
Докладите могат да се съчетаят с 
доклада, посочен в член 11, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 713/2009.

Or. en

Изменение 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може да прави препоръки по 
отношение на отчетите за транзакции, 
включително за нареждания за 
търговия, които счита за необходими за 
ефективно и ефикасно наблюдение на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Преди да направи такива препоръки 
Агенцията се консултира със 
заинтересованите страни в съответствие 
с разпоредбите на член 10 от Регламент 
(ЕО) № 713/2009. Агенцията по-
специално се консултира с ESMA, 
националните регулаторни органи и 
компетентните финансови органи в 
държавите-членки.

Агенцията може да прави препоръки по 
отношение на отчетите за транзакции, 
включително за нареждания за търговия
и транзакциите при двустранна 
търговия, които счита за необходими за 
ефективно и ефикасно наблюдение на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Преди да направи такива препоръки 
Агенцията се консултира със 
заинтересованите страни в съответствие 
с разпоредбите на член 10 от Регламент 
(ЕО) № 713/2009. Агенцията по-
специално се консултира с ESMA, 
националните регулаторни органи и 
компетентните финансови органи в 
държавите-членки.
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Or. en

Изменение 53
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички препоръки следва да бъдат 
предоставени на Европейския 
парламент, Съвета и Европейската 
комисия и да бъдат обществено 
достъпни.

Or. en

Изменение 54
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията може да вземе решение за 
публично огласяване на части от 
информацията, която съхранява, при 
условие че не разпространява 
чувствителна в търговско отношение 
информация за отделни участници на 
пазара или за отделни транзакции.

2. Агенцията огласява публично части 
от информацията, която съхранява -
основаващи се на основни и пазарни 
данни, в достъпен формат, в това 
число тези, които са свързани с 
двустранните договори, за 
увеличаване прозрачността и 
доверието, при условие че не 
разпространява чувствителна в 
търговско отношение информация за 
отделни участници на пазара или за 
отделни транзакции.

Or. en

Изменение 55
Ashley Fox
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Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията може да вземе решение за 
публично огласяване на части от
информацията, която съхранява, при 
условие че не разпространява 
чувствителна в търговско отношение 
информация за отделни участници на 
пазара или за отделни транзакции.

2. Агенцията следва да бъде в позиция 
да оповестява, по целесъобразност,
информацията, която съхранява, при 
условие че не разпространява 
чувствителна в търговско отношение 
информация за отделни участници на 
пазара или за отделни транзакции.

Or. en

Изменение 56
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в сътрудничество с други органи или 
предприятия на пазара;

б) в сътрудничество с други органи;

Or. el

Изменение 57
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да изискват съществуващи записи за 
телефонни разговори и предаване на 
данни;

г) да изискват съществуващи записи за 
телефонни разговори и предаване на 
данни, като същевременно надлежно 
спазват законодателството относно 
защитата на личните данни;

Or. el
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Изменение 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Предложение за регламент
Член 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

С оглед увеличаване доверието на участниците в пазара, на който извършват 
стопанска дейност следва да се предприемат мерки за гарантиране, че съответният 
пазар налага ефективни, разубеждаващи и пропорционални санкции за злоупотреба и 
призовава Комисията да контролира прилагането на регламента от държавите-
членки, които трябва да действат координирано с оглед предотвратяване 
регулаторното арбитриране, което ще рече сключването на сделки на места, на 
които договореностите по отношение на санкциите са по-гъвкави и не толкова 
строги.

Изменение 59
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 13 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират изпълнението на посочените 
правила. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи и да отразяват щетите, 
нанесени на потребителите.
Минималните стандарти за санкции, 
валидни на равнище ЕС, които трябва 
да бъдат одобрени до 2012 г. следва да 
се определят в размер, който да е най-
малко два пъти по-голям от сумата 
от преките и непреките потенциални 
финансови печалби, произтичащи от 
действията, които настоящият 
регламент се стреми да предотврати. 
Държавите-членки следва да съобщят 
тези разпоредби на Комисията най-
късно до…  и да я уведомяват незабавно 
за всяко последващо изменение, което 
засяга тези разпоредби.

Or. en

Изменение 60
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случай на доказана служебна 
злоупотреба от лицата, изброени в 
член 3, параграф 2, всички тези лица 
подлежат на съдебно преследване.

Or. nl
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Изменение 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С решението за отмяна се прекратява 
делегирането на правомощията, 
посочени в същото решение. Решението 
поражда действие незабавно или на 
посочена в него по-късна дата. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила. То се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

3. С решението за отмяна се прекратява 
делегирането на правомощията, 
посочени в същото решение. Решението 
за оттегляне влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз или на 
посочена в него по-късна дата. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила. То се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се посочи точната дата с цел да се гарантира правна сигурност. 
Формулировката представлява предложение за стандартна клауза, предвидена в 
приложението, съдържащо общото съгласие относно практическите условия за 
използването на делегирани актове.


