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Predlog spremembe 24
Pier Antonio Panzeri

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 bi 
zagotovili, da potrošniki in mikro podjetja 
v celotnem evropskem gospodarskem 
prostoru plačujejo pošteno ceno za 
električno energijo in plin.

Or. it

Obrazložitev

Ker je namen uredbe zagotoviti poštene cene energije, je bistveno upoštevati poseben položaj 
potrošnikov in mikro podjetij. Glede energetskih vprašanj je treba poudariti tudi pomen 
vloge, ki jo imajo naši partnerji v evropskem gospodarskem prostoru.

Predlog spremembe 25
Louis Grech

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 potrošniki plačajo pošteno 
ceno za električno energijo in plin v 
celotnem evropskem gospodarskem 
prostoru, kar bi dolgoročno povečalo 
zaupanje potrošnikov v trge električne 
energije in plina ter omogočila dostopno, 
tudi cenovno, in razpoložljivo energijo za 
vse državljane.



PE460.944v01-00 4/22 AM\861428SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 26
Pier Antonio Panzeri

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 vpliva ne 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.

Or. it

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 vpliva tako na veleprodajne cene 
električne energije in plina prek 
nacionalnih meja kot na maloprodajne 
cene za potrošnike. Zato zagotavljanje 
celovitosti trgov ne more zadevati samo 
posameznih držav članic. Zato je tesno 
spremljanje čezmejnih trgov bistveno za 
dopolnitev popolnoma delujočega, 
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medsebojno povezanega in integriranega 
notranjega energetskega trga.

Or. en

Predlog spremembe 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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).

Or. en

Predlog spremembe 29
Claude Turmes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) Da bi povečala preglednost 
energetskih trgov na debelo, bi morala 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) uvesti register 
udeležencev na trgu in preučiti izvedljivost 
in čas selitve izvedenih finančnih 
instrumentov, s katerimi se trguje na 
prostem trgu, na tržišča, na katerih se 
opravi kliring.

Or. en
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Predlog spremembe 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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. Komisijo je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov glede 
takšnih podrobnih pravil. Zlasti je 
pomembno, da Komisija izvede ustrezno 
posvetovanje ob pripravljanjem delu, tudi 
na strokovni ravni. Komisija pri 
pripravljanju in sestavljanju delegiranih 
aktov zagotovi istočasen, hiter in ustrezen 
prenos zadevnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Skupno razumevanje praktične ureditve za uporabo delegiranih aktov ni zavezujoče. Zato je 
treba za zagotovitev pravne varnosti navesti splošno razumevanje v obrazložitvah, ne pa tudi 
v zakonodajnem besedilu.

Predlog spremembe 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 

(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 
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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.

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 različnimi 
evropskimi agencijami in nacionalnimi 
organi.

Or. en

Predlog spremembe 32
Ashley Fox

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. Agencija mora tesno 
sodelovati z Nacionalnimi regulativnimi
organi, ki zaradi pomembnega poznavanja 
dogodkov na energetskih trgih v svojih 
državah članicah, ki so najprimernejši za 
zagotovitev bistvenega strokovnega znanja 
pri zagotavljanju učinkovitega spremljanja 
trgov.
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Predlog spremembe 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 
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.

(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 
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. Zlasti je pomembno, da 
Komisija izvede ustrezna posvetovanja ob 
pripravljanjem delu, tudi na strokovni 
ravni. Komisija pri pripravljanju in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotovi 
istočasen, hiter ter ustrezen prenos 
pomembnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Skupno razumevanje praktične ureditve za uporabo delegiranih aktov ni zavezujoče. Zato je 
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treba za zagotovitev pravne varnosti navesti splošno razumevanje v obrazložitvah, ne pa tudi 
v zakonodajnem besedilu.

Predlog spremembe 34
Claude Turmes

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 
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.

(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 
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. Zagotoviti pa je treba, da dajo 
ti zadevni organi in repozitoriji sklenjenih 
poslov vse potrebne informacije 
nemudoma na voljo Agenciji.

Or. en
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Predlog spremembe 35
Sandra Kalniete

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. Da se zagotovita večja 
preglednost in javni dostop do informacij 
o cenah energije na debelo, mora 
Agencija pripraviti letno poročilo o 
gibanju cen na energetskih trgih na 
debelo za vsako državo posebej.

Or. en

Predlog spremembe 36
Claude Turmes

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, ali jih je mogoče objaviti v 
združenem in anonimnem formatu, 
Agencija omogoči dostop do teh informacij 
udeležencem na trgu in širši javnosti. 
Takšna preglednost bo pomagala
vzpostaviti zaupanje v trg in spodbudila 
razvoj znanja o delovanju energetskih 
trgov na debelo.

Or. en
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Predlog spremembe 37
Kyriacos Triantaphyllides

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 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. Izvajati jih morajo sorazmerno 
ob ustreznem upoštevanju izvršilnih 
pooblastil države.

Or. el

Predlog spremembe 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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 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.
Pri tem je bistveno, da se kazni v vseh 
državah članicah čim bolj uskladijo, da bi 
preprečili regulativno arbitražo, to je 
sklepanje pogodb v državi, kjer je 
najmanjša nevarnost za naložitev kazni.

Or. it
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Obrazložitev

Da bi povečali zaupanje zainteresiranih strani v trg, na katerem delujejo, je treba sprejeti 
ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bi ta trg naložil učinkovite, odvračilne in sorazmerne 
kazni za kršitev njegovih pravil, Komisija pa bi morala spremljati izvajanje uredbe v državah 
članicah, ki morajo delovati usklajeno, da bi preprečili regulativno arbitražo, to je sklepanje 
transakcij v krajih, kjer so kazenske  ureditve prožnejše in milejše.

Predlog spremembe 39
Claude Turmes

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 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.
Da bi dosegli potrebno stopnjo 
odvračanja, se minimalne kazni določijo v 
višini najmanj dvakratnega zneska 
posrednih in neposrednih potencialnih 
finančnih dobičkov in škode, povzročene 
potrošnikom, ki izhajajo iz dejavnosti, ki 
jih ta uredba prepoveduje.

Or. en

Predlog spremembe 40
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1
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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 ter določa minimalne zahteve za 
delovanje na tržiščih, pri vsem trgovanju 
na prostem trgu (OTC) in dvostranskih 
pogodbah.

Or. en

Predlog spremembe 41
Ashley Fox

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.

Or. en

Predlog spremembe 42
Ashley Fox

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 – podtočka 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 

– zagotavljajo ali poskušajo zagotoviti 
nenormalno ali umetno raven cene enega 
ali več energetskih proizvodov na debelo s 
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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

strani ene ali s sodelovanjem več oseb, 
razen če oseba, ki je vstopila v posle ali 
izdala naročila za trgovanje, dokaže, da so 
razlogi za tako ravnanje pravno 
utemeljeni, in, po potrebi, so ti posli ali 
naročila za trgovanje skladni s sprejeto 
tržno prakso na zadevnem energetskem 
trgu na debelo, ne da bi škodljivo vplivali 
na končne potrošnike; ali

Or. en

Predlog spremembe 43
Kyriacos Triantaphyllides

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);

Or. el

Predlog spremembe 44
Claude Turmes

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. Udeleženci na trgu morajo učinkovito 
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.
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Or. en

Predlog spremembe 45
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prepovedano je izvajati ali poskušati 
izvajati tržno manipulacijo na energetskih 
trgih na debelo.

Prepovedano je izvajati ali poskušati 
izvajati tržno manipulacijo na energetskih 
trgih na debelo, na primer z določanjem 
cen.

Or. nl

Predlog spremembe 46
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Za popolno preglednost in najvišjo 
možno povezovanje in likvidnost trgov se 
poroča o vključitvi vseh pomembnih trgov 
in dejavnosti, vključno z zagotavljanjem 
izravnave in ponovnega odpošiljanja kot 
odziv na pogodbe, regulativne zahteve ali 
mrežne kodekse.

Or. en

Predlog spremembe 47
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 b. Da bi Agencija lahko učinkovito 
izvajala svoje naloge, mora imeti tudi 
dostop do informacij o fizični resničnosti 
omrežij, vodov in skladišč, da bi ji 
omogočili oblikovanje trga, odkrivanje 
ozkih grl, kodificiranje zmogljivosti ter 
dogovor o algoritmih za razpoložljivost 
omrežja, ki bi zagotovili povsem pregledne 
tržne pogoje.

Or. en

Predlog spremembe 48
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Glede na prihodnji razvoj 
elektroenergetskega in plinskega 
nadomrežja mora nadzor izvajati evropski 
nadzorni organ.

Or. nl

Predlog spremembe 49
Toine Manders

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 
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zagotovili stabilne prodajne cene.

Or. nl

Predlog spremembe 50
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Agencija vsak mesec objavi poročilo o 
gibanju cen na energetskih trgih 
Evropske unije za električno energijo in 
plin na debelo za vsako državo posebej.

Or. en

Predlog spremembe 51
Claude Turmes

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 
združena s poročilom iz člena 11(2) 
Uredbe (ES) št. 713/2009.

3. Agencija najmanj enkrat na leto predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in
Komisiji o svojih dejavnostih po tej uredbi 
in ga 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 
ali ogrozili notranji trg. Poročila so lahko 
združena s poročilom iz člena 11(2) 
Uredbe (ES) št. 713/2009.

Or. en
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Predlog spremembe 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 53
Claude Turmes

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 se dajo na 
razpolago javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 54
Claude Turmes

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. Agencija nekatere dele informacij, ki jih 
hrani, na podlagi osnovnih in tržnih 
podatkov, da na razpolago javnosti, v 
dostopnem formatu, vključno s podatki o 
dvostranskih pogodbah, za povečanje 
preglednosti trga in zaupanja vanj, pod 
pogojem, da se ne objavijo poslovno 
občutljive informacije o posameznih 
udeležencih na trgu ali posameznih 
transakcijah.

Or. en

Predlog spremembe 55
Ashley Fox

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

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. Agencija mora imeti možnost, da 
informacije, ki jih hrani, po potrebi da na 
razpolago javnosti, pod pogojem, da se ne 
objavijo poslovno občutljive informacije o 
posameznih udeležencih na trgu ali 
posameznih transakcijah.

Or. en

Predlog spremembe 56
Kyriacos Triantaphyllides

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z drugimi organi ali s 
tržnimi podjetji;

(b) v sodelovanju z drugimi organi;
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Or. el

Predlog spremembe 57
Kyriacos Triantaphyllides

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;

Or. el

Predlog spremembe 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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 o 
teh določbah uradno obvestijo Komisiji 
najpozneje do … in ji nemudoma sporočijo 
vse poznejše spremembe, 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, odvračilne in čim bolj 
usklajene v vseh državah članicah. Države 
članice o teh določbah uradno obvestijo 
Komisiji najpozneje do … in ji nemudoma 
sporočijo vse poznejše spremembe, ki 
vplivajo na te določbe. 

Or. it

Obrazložitev

Da bi povečali zaupanje zainteresiranih strani v trg, na katerem delujejo, je treba sprejeti 
ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bi ta trg naložil učinkovite, odvračilne in sorazmerne 
kazni za kršitev njegovih pravil, Komisija pa bi morala spremljati izvajanje uredbe v državah 
članicah, ki morajo delovati usklajeno, da bi preprečili regulativno arbitražo, to je sklepanje 
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transakcij v krajih, kjer so kazenske  ureditve prožnejše in milejše.

Predlog spremembe 59
Claude Turmes

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 
škodo, povzročeno potrošnikom. 
Minimalni standardi za kazni, veljavni za 
vso EU, ki bi jih bilo treba uveljaviti do 
leta 2012, se določijo v višini najmanj 
dvakratne vrednosti skupnih neposrednih 
in posrednih potencialnih finančnih 
dobičkov, ki izhajajo iz dejavnosti, ki bi jih 
ta uredba rada preprečila. Države članice 
navedene določbe sporočijo Komisiji 
najpozneje do ... in jo nemudoma obvestijo 
tudi o vseh nadaljnjih spremembah, ki 
vplivajo na te določbe.

Or. en

Predlog spremembe 60
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Osebe, navedene v členu 3(2), katerim 
se dokaže zloraba položaja, se kazensko 
preganjajo;

Or. nl
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Predlog spremembe 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 na 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.

Or. en

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.


