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Изменение 52
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Заглавие 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно интегритета и 
прозрачността на енергийния пазар
(текст от значение за ЕИП)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно интегритета и 
прозрачността на пазара за търговия 
на едро с енергия (текст от значение за 
ЕИП)

Or. ro

Обосновка

За по-голяма съгласуваност с регламента.

Изменение 53
Herbert Reul

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 да се гарантира, че 
потребителите и други участници на 
пазара могат да имат доверие в 
интегритета на пазарите за търговия на
едро с електроенергия и газ и че цените, 
определени на тези пазари, отразяват 
ненарушено, основаващо се на 
конкуренция взаимодействие между 
търсене и предлагане.

Or. de

Обосновка

Търговците и производителите също трябва да имат доверие във функционирането 
на пазарите за търговия на едро. Преформулирането също води до съгласуване с член 
1.
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Изменение 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 да се гарантира
интегритетът на пазарите на 
електроенергия и газ и че цените, 
определени на пазарите за търговия на 
едро с електроенергия и газ, отразяват 
ненарушено взаимодействие между 
търсене и предлагане, което означава, 
че потребителите могат да имат 
доверие в тези пазари.

Or. en

Обосновка

Потребителското доверие не е основната цел на този регламент.

Изменение 55
Hannes Swoboda

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 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 и че не могат да се 
извличат неправомерни печалби от 
пазарни злоупотреби.

Or. en
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Изменение 56
Konrad Szymański

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 да се гарантира, че 
потребителите и други участници на 
пазара могат да имат доверие в 
интегритета на пазарите за търговия на
едро с електроенергия и газ и че цените, 
определени на такива пазари за 
търговия на едро с енергия, отразяват 
ненарушено взаимодействие между 
търсене и предлагане.

Or. en

Изменение 57
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Обосновка

За по-голяма съгласуваност.
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Изменение 58
Anni Podimata

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 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 и 
конкурентно взаимодействие между 
търсене и предлагане.

Or. en

Изменение 59
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Прозрачността на енергийните 
пазари е предпоставка за по-
нататъшно интегриране и 
либерализиране на енергийния пазар 
на ЕС и поради това настоящият 
регламент следва да донесе важни 
ползи за потребителите.

Or. en

Изменение 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съвета на Европейския комитет на 
регулаторите на ценни книжа и Групата 
на европейските регулатори в областта 
на електроенергията и природния газ 
беше потвърдено, че съществуващото 
законодателство може да не обхваща 
надлежно въпроси, свързани с 
интегритета на пазарите на 
електроенергия и газ, и беше 
препоръчано да се обмисли създаването 
на подходяща законодателна рамка в
енергийния сектор, която да 
предотвратява пазарни злоупотреби.

(2) В съвета на Европейския комитет на 
регулаторите на ценни книжа и Групата 
на европейските регулатори в областта 
на електроенергията и природния газ 
беше потвърдено, че съществуващото 
законодателство може да не обхваща 
надлежно въпроси, свързани с 
интегритета на пазарите на 
електроенергия и газ, и беше 
препоръчано да се обмисли създаването 
на подходяща законодателна рамка, 
пригодена към енергийния сектор, 
която да предотвратява пазарни 
злоупотреби и да взема предвид 
специфични за сектора условия, 
които не са обхванати от други 
директиви и регламенти.

Or. en

Обосновка

Налице е необходимост да се подчертае разликата в характера, т.е. директивата за 
пазарните злоупотреби, която има общ характер, и Регламентът относно 
интегритета и прозрачността на енергийния пазар, който е съобразен с енергийния 
сектор.

Изменение 61
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(3) Степента на взаимосвързаност 
между пазарите за търговия на едро с 
енергия 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 
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пазарите не може да е грижа само на 
отделните държави-членки.

пазарите не може да е грижа само на 
отделните държави-членки.

Or. ro

Обосновка

За по-голяма съгласуваност.

Изменение 62
Bendt Bendtsen

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 
често 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.

Or. en

Изменение 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

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

гарантирането на интегритет на 
пазарите не може да е грижа само на 
отделните държави-членки.

Or. en

Изменение 64
Teresa Riera Madurell

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. Това включва, наред с 
другото, регулирани пазари, 
многостранни търговски системи и 
извънборсови (OTC) транзакции, 
преки или с посредници.

Or. en

Изменение 65
Claude Turmes

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. Това включва, наред с 
другото, регулирани пазари, 
многостранни търговски системи, 
извънборсови (OTC) транзакции и 
двустранни договори.
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Or. en

Обосновка

Двустранните договори също трябва да са обхванати от настоящия регламент, с цел 
включване на всички участници и транзакции на пазара.

Изменение 66
Herbert Reul

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. Дългосрочните 
договори и договорите с крайни 
потребители не попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 67
Adam Gierek

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, 
които са жизненоважни за 
енергийните и финансовите пазари, 
като ценообразуването в двата сектора е 
взаимосвързано.

Or. pl
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Обосновка

Целта е да се вземат предвид в пълна степен всички пазарни инструменти, които 
влияят върху начина, по който се формират реалните цени. Инвестициите на 
пазарите за деривати проправиха пътя за спекулации, които доведоха до 
финансовата криза.

Изменение 68
András Gyürk

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 
електроенергия и газ обхващат както 
пазари на продукти, така и пазари на 
деривати, като ценообразуването в двата 
сектора е взаимосвързано.

Or. en

Изменение 69
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) С цел увеличаване на 
прозрачността на пазара за търговия 
на едро с енергия, Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори (Агенцията) въвежда 
регистър на участниците на пазара и 
проучва осъществимостта и 
подходящия момент за мигриране от 
извънборсови деривати към борсови 
зали, което води до клиринг.

Or. en
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Обосновка

Извънборсовата търговия представлява мнозинството от транзакции на пазара за 
търговия на едро с енергия в повечето държави-членки. Ако тези транзакции се 
осъществяваха в борсови зали, прозрачността на пазара би се увеличила значително. 
Освен това задълженията за докладване биха се прехвърлили на органите за клиринг 
на борсовите зали.

Изменение 70
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) С цел създаване на 
равнопоставеност между различните 
места за търгуване и форми на 
договори, следва да се предвидят 
минимални изисквания за борсови 
зали.

Or. en

Обосновка

Мигрирането на транзакции към по-малко регулирани борсови зали следва да се 
предотврати с минимални изисквания за борсови зали.

Изменение 71
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Отчитайки взаимодействията 
между пазарите на електроенергия и 
газ и пазарите на петрол, въглища и 
CO2, Агенцията следва да наблюдава 
тези пазари с цел гарантиране на 
всеобхватно познаване на развитието 
на пазарите.
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Or. en

Обосновка

Макар и пазарите за петрол, въглища и квоти за емисии на CO2 да имат различни 
характеристики от пазарите на електроенергия и газ, те се влияят взаимно и 
ефективно предотвратяване на пазарни злоупотреби и манипулации може да се 
гарантира единствено, когато всички съответни пазари се наблюдават.

Изменение 72
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Понастоящем Комисията 
провежда консултация със 
заинтересовани страни относно 
„Гарантиране на интегритета на 
европейския пазар на въглерод“1. 
Впоследствие тя следва незабавно да 
изготви предложение за специфично 
законодателство за въвеждане на 
съответните съкращения на пазара 
на квотите за емисии на CO2 до края 
на 2012 г., като същевременно
гарантира съгласуваност с 
настоящия регламент.
1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Обосновка

Законодателният инструмент за гарантиране на интегритета на европейския пазар 
на въглерод следва да е част от пакета за прозрачност и интегритет, обхващащ 
Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар, 
Директивата за пазарните злоупотреби, Регламента за европейската пазарна 
инфраструктура и Директива за пазарите на финансови инструменти. Поради това, 
Комисията следва незабавно да изготви свое предложение за отстраняване на 
пропуските по отношение на пазарите на въглерод.
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Изменение 73
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Понастоящем няма изрична 
забрана за поведение, което подронва 
интегритета на енергийния пазар, на 
някои от най-важните енергийни 
пазари.

(6) С цел защитаване на крайните 
потребители и гарантиране на 
разумни цени на енергията за 
европейските граждани, от 
съществено значение е да се забрани 
поведение, което подронва интегритета 
на енергийния пазар.  

Or. ro

Обосновка

Важно е да се защитават крайните потребители и да се гарантират разумни цени на 
енергията за европейските граждани. 

Изменение 74
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Като има предвид, че 
манипулирането на пазара цели
осигуряване на доминантна търговска 
позиция при доставките или 
търсенето на даден енергиен продукт 
на едро, което може да доведе до 
фиксиране, пряко или косвено, на 
продажните или покупните цени или 
създаване на други нелоялни 
търговски условия.

Or. en
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Изменение 75
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Националните органи могат да 
повлияят на поведението на 
дружествата за комунални услуги, 
включително чрез предоставянето на 
специални или изключителни права 
или участие в техния капитал и 
представителство в 
административни, управленски или 
надзорни органи на предприятията, и 
поради това имат важна роля в 
прилагането на настоящия 
регламент, включително от гледна 
точка на прозрачност и 
недискриминация при възлагането на 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 76
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 6в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Либерализирането на 
енергийните пазари не води 
автоматично до засилена 
конкуренция, тъй като установените 
оператори често запазват много 
значителни пазарни дялове, а в някои 
държави-членки присъствието на 
държавни предприятия може също да 
наруши функционирането на пазара. 
Следователно настоящият 
регламент следва да гарантира равно 
третиране на всички участници на 
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пазара с цел да се сведе до минимум 
рискът от неустойчиви търговски 
практики и да се гарантира 
равнопоставеност.

Or. en

Изменение 77
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Търговията с деривати и търговията 
с продукти се използват заедно на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Поради това е важно определенията на 
пазарна злоупотреба, която със състои 
от търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара, да са 
съвместими между пазарите на деривати 
и продукти.

(7) Търговията с деривати и търговията 
с продукти се използват заедно на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Поради това е важно определенията на 
пазарна злоупотреба, която със състои 
от търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара, да са 
съвместими между пазарите на деривати 
и продукти. Настоящият регламент 
следва да се прилага за всички 
транзакции, сключвани, пряко или с 
посредници, на регулирани пазари, 
многостранни търговски системи, 
извънборсови (OTC) транзакции или с 
двустранни договори.

Or. en

Обосновка

Всички форми и места за търгуване трябва да са предмет на разпоредбите на 
настоящия регламент с цел пълно покриване на пазара и по този начин изпълняване на 
целите за прозрачност и интегритет на текущия регламент.

Изменение 78
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Търговията с деривати и търговията 
с продукти се използват заедно на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Поради това е важно определенията на 
пазарна злоупотреба, която със състои 
от търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара, да са 
съвместими между пазарите на деривати 
и продукти.

(7) Търговията с деривати и търговията 
с продукти се използват заедно на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Поради това е важно определенията на 
пазарна злоупотреба, която със състои 
от търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара, да са 
съвместими между пазарите на деривати 
и продукти. Следователно 
настоящият регламент следва по 
принцип да се прилага за всички 
сключени транзакции.

Or. en

Изменение 79
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Търговията с деривати и търговията 
с продукти се използват заедно на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Поради това е важно определенията на 
пазарна злоупотреба, която със състои 
от търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара, да са 
съвместими между пазарите на деривати 
и продукти.

(7) Търговията с деривати и търговията 
с продукти се използват заедно на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Поради това е важно определенията на 
пазарна злоупотреба, която със състои 
от търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара, да са 
съвместими между пазарите на деривати 
и продукти, но в същото време да 
вземат предвид специфичните 
характеристики на пазарите за 
търговия на едро с енергия.

Or. en

Изменение 80
Teresa Riera Madurell
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следва да е изрично забранено да се 
използва или да се прави опит да се 
използва вътрешна информация за 
търговия за собствена сметка или за 
сметка на трета страна. Използването на 
вътрешна информация може също така 
да се състои в търговия на едро с 
енергийни продукти от лица, които 
знаят или следва да знаят, че 
информацията, с която разполагат, е 
вътрешна информация.

(9) Следва да е изрично забранено да се 
използва или да се прави опит да се 
използва вътрешна информация за 
търговия за собствена сметка или за 
сметка на трета страна. Използването на 
вътрешна информация може също така 
да се състои в търговия на едро с 
енергийни продукти от лица, които 
знаят или следва да знаят, че 
информацията, с която разполагат, е 
вътрешна информация.
Информацията, която трябва да бъде 
направена публично достояние в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 714/2009 или 
Регламент (ЕО) № 715/2009, 
включително насоки и мрежови 
кодекси, приети в съответствие с 
тези регламенти, може да служи 
като основата за решения на 
участници на пазара за извършване на 
транзакции с енергийни продукти на 
едро и следователно би могла да 
представлява вътрешна информация, 
докато не стане публично достояние.

Or. en

Изменение 81
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следва да е изрично забранено да се 
използва или да се прави опит да се 
използва вътрешна информация за 
търговия за собствена сметка или за 
сметка на трета страна. Използването на 

(9) Следва да е изрично забранено да се 
използва или да се прави опит да се 
използва вътрешна информация за 
търговия за собствена сметка или за 
сметка на трета страна. Използването на 
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вътрешна информация може също така 
да се състои в търговия на едро с 
енергийни продукти от лица, които 
знаят или следва да знаят, че 
информацията, с която разполагат, е 
вътрешна информация.

вътрешна информация може също така 
да се състои в търговия на едро с 
енергийни продукти от лица, които 
знаят или следва да знаят, че 
информацията, с която разполагат, е 
вътрешна информация.
Информацията, която трябва да бъде 
направена публично достояние в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 714/2009 или 
Регламент (ЕО) № 715/2009, 
включително насоки и мрежови 
кодекси, приети в съответствие с 
тези регламенти, може да бъде 
информация, която има вероятност 
значително да засегне цените на 
енергийни продукти на едро и 
следователно би могла да 
представлява вътрешна информация, 
докато не стане публично достояние.

Or. en

Изменение 82
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следва да е изрично забранено да се 
използва или да се прави опит да се 
използва вътрешна информация за 
търговия за собствена сметка или за 
сметка на трета страна. Използването на 
вътрешна информация може също така 
да се състои в търговия на едро с 
енергийни продукти от лица, които 
знаят или следва да знаят, че 
информацията, с която разполагат, е 
вътрешна информация.

(9) Следва да е изрично забранено да се 
използва вътрешна информация за 
търговия за собствена сметка или за 
сметка на трета страна. Използването на 
вътрешна информация може също така 
да се състои в търговия на едро с 
енергийни продукти от лица, които 
знаят или следва да знаят, че 
информацията, с която разполагат, е 
вътрешна информация. Единствено 
информацията, която трябва да бъде 
направена публично достояние в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 714/2009 или 
Регламент (ЕО) № 715/2009, 
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включително насоки и мрежови 
кодекси, приети в съответствие с 
тези регламенти, би могла да
представлява вътрешна информация, 
докато не стане публично достояние.

Or. en

Изменение 83
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следва да е изрично забранено да се 
използва или да се прави опит да се 
използва вътрешна информация за 
търговия за собствена сметка или за 
сметка на трета страна. Използването на 
вътрешна информация може също така 
да се състои в търговия на едро с 
енергийни продукти от лица, които 
знаят или следва да знаят, че 
информацията, с която разполагат, е 
вътрешна информация.

(9) Следва да е изрично забранено да се 
използва или да се прави опит да се 
използва вътрешна информация за 
търговия за собствена сметка или за 
сметка на трета страна. Използването на 
вътрешна информация може също така 
да се състои в търговия на едро с 
електроенергийни и газови продукти от 
лица, които знаят или следва да знаят, 
че информацията, с която разполагат, е 
вътрешна информация.

Or. en

Изменение 84
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Манипулирането на пазарите за 
търговия на едро с енергия включва 
изкуствено завишаване на цените до 
ниво, което не е обосновано от 
действителната наличност и разходите 
за капацитет за производство, 

(10) Манипулирането на пазарите за 
търговия на едро с енергия включва 
изкуствено завишаване на цените до 
ниво, което не е обосновано от 
действителната наличност и разходите 
за капацитет за производство, 
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съхранение и пренос, както и от 
търсенето.

съхранение и пренос, както и от 
действителното търсене, с други 
думи, когато получателите имат 
технически или технологичен 
капацитет да получават енергията и 
финансовия капацитет да плащат за 
нея.

Or. pl

Обосновка

С цел предотвратяване на спекулации, покупки, които получателят не е в състояние 
да получи или заплати, не могат да се приемат.

Изменение 85
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Манипулирането на пазарите за 
търговия на едро с енергия включва 
изкуствено завишаване на цените до 
ниво, което не е обосновано от 
действителната наличност и 
разходите за капацитет за 
производство, съхранение и пренос, 
както и от търсенето.

(10) Манипулирането на пазарите за 
търговия на едро с енергия включва 
изкуствено завишаване на цените до 
ниво, което не е обосновано от 
действителното равновесие на 
търсенето и предлагането, както и от 
други основни променливи.

Or. en

Изменение 86
András Gyürk

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 

(11) Необходимо е прецизиране на 
определенията за вътрешна информация 
и манипулиране на пазара, за да се 
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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.

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 особена 
важност е Комисията да провежда 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
Експертно становище по-специално 
би могло да бъде предоставено, наред с 
другото, от експерти от Агенцията 
за сътрудничество между 
енергийните регулатори (Агенцията), 
Европейския комитет на 
регулаторите на ценни книжа 
(ЕКРЦК), Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за газ 
и електричество (ENTSO-E, ENTSO-
G), Европейския орган за ценни книжа 
и пазари (ЕОЦКП), националните 
регулаторни органи, националните 
органи за защита на конкуренцията, 
компетентните финансови органи в 
държавите-членки, заинтересовани 
страни като организирани пазари и 
участници на пазара. Комисията, 
когато подготвя и съставя делегирани 
актове, следва да гарантира
едновременно, навременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския 
парламент и Съвета и да гарантира
тясната ангажираност на 
Европейския парламент и на Съвета в 
подготвителната фаза и 
отправянето на редовни покани към 
тях за участие в срещите на 
експертно равнище.

Or. en
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Изменение 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 и да се гарантира 
съгласуваност с другото приложимо 
законодателство на ЕС в областта 
на финансовите услуги и 
енергетиката, като всички те 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 
особена важност е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
Експертно становище би могло да 
бъде предоставено, наред с другото,
от експерти от Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори, Европейския комитет на 
регулаторите на ценни книжа 
(ЕКРЦК), Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за газ 
и електричество, Европейския орган 
за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), 
националните регулаторни органи, 
компетентните финансови органи в 
държавите-членки и участниците на 
пазара. Комисията, когато подготвя 
и съставя делегирани актове, следва 
да гарантира едновременно, 
навременно и подходящо предаване на 
съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en
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Изменение 88
Teresa Riera Madurell

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 особена 
важност е Комисията да провежда 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
Експертно становище по-специално 
би могло да бъде предоставено, наред с 
другото, от експерти от Агенцията 
за сътрудничество между 
енергийните регулатори, Европейския 
комитет на регулаторите на ценни 
книжа (ЕКРЦК), Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи за газ и електричество, 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП), националните 
регулаторни органи, националните 
органи за защита на конкуренцията, 
компетентните финансови органи в 
държавите-членки, заинтересовани 
страни като организирани пазари 
(напр. борси за електроенергия) и 
участници на пазара.

Or. en
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Изменение 89
Hannes Swoboda

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. Въз основа на 
ясни определения, установени в 
настоящия регламент, Комисията 
следва да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора, що се отнася до 
подробните правила. Когато 
Комисията желае да приеме 
делегирани актове, от особена 
важност е тя да провежда 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително с Агенцията, оператори 
на енергийния пазар, национални 
регулаторни органи и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари 
(ЕОЦКП). Комисията, когато 
подготвя и съставя делегирани 
актове, следва да гарантира 
едновременно, навременно и 
подходящо предоставяне на 
съответните документи на 
Европейския парламент и Съвета, и 
да гарантира тясната ангажираност 
на Европейския парламент и на 
Съвета в подготвителната фаза, а 
именно като бъдат поканени да
участват в срещите на експертно 
равнище.

Or. en
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Изменение 90
Herbert Reul

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, и да се 
гарантира съгласуваност с другото 
законодателство на ЕС в тази 
област. Комисията следва да е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора, що се отнася до тези 
подробни правила. Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите 
на енергия и други участници на 
пазара следва да вземат участие в 
консултациите и подготовката 
своевременно, а Европейският 
парламент и Съветът следва да 
бъдат информирани на ранен етап.

Or. de

Изменение 91
Anni Podimata

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 

(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 
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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.

подлежат на промени. 
Съгласуваността с другото 
приложимо законодателство на ЕС в 
областта на финансовите услуги, 
което също е динамично и подлежи 
на промяна, следва да се гарантира, за 
да се избегнат регулаторни пропуски.
Комисията следва да е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора, що 
се отнася до тези подробни правила.

Or. en

Изменение 92
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Предприятията, търгуващи с 
енергия, обхванати от настоящия 
регламент, които не попадат в 
обхвата на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат обект на 
разрешителен режим, валиден за 
целия ЕС. Настоящият регламент 
следва да предвиди разрешителен 
режим, който да е съобразен с 
конкретните изисквания за 
търговците на енергия, за проучване 
на капацитета на участниците на 
пазара да спазват разпоредбите на 
настоящия регламент, като 
същевременно се избягва прилагането 
на свързаните със значителни 
тежести за търговците на енергия 
изисквания на Директива 2004/39/ЕО. 
С цел разработване на разрешителен 
режим, който да е съобразен с 
конкретните изисквания за 
търговците на енергия, 
правомощието за приемане на актове 
в съответствие с член 290 от 
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Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се 
делегира на Комисията по отношение 
на изискванията и обхвата на 
разрешителното, процедурите за 
издаване и отказ на разрешително, 
както и условията за оттегляне. От 
особена важност е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
Комисията, когато подготвя и 
съставя делегирани актове, следва да 
гарантира едновременно, навременно 
и подходящо предоставяне на 
съответните документи на 
Европейския парламент и Съвета, и 
да гарантира тясната ангажираност 
на Европейския парламент и на 
Съвета в подготвителната фаза, а 
именно, като бъдат поканени да 
участват в срещите на експертно 
равнище.

Or. en

Изменение 93
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Предприятията, търгуващи с 
енергия, обхванати от настоящия 
регламент, които не попадат в 
обхвата на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат обект на
разрешителен режим, валиден за 
целия ЕС. Настоящият регламент 
следва да предвиди разрешителен 
режим, който да бъде съобразен с 
конкретните изисквания за 
търговците на енергия, за проучване
на капацитета на участниците на 
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пазара да спазват  разпоредбите на 
настоящия регламент, като 
същевременно се избягва прилагането 
на свързаните със значителни 
тежести за търговците на енергия 
изисквания на Директива 2004/39/ЕО. 
С цел разработване на разрешителен 
режим, който да е съобразен с 
конкретните изисквания за 
търговците на енергия, 
правомощието за приемане на актове 
в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се 
делегира на Комисията по отношение 
на изискванията и обхвата на 
разрешителното, процедурите за 
издаване и отказ на разрешително, 
както и условията за оттегляне.

Or. en

Изменение 94
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Ефикасното наблюдение на пазара е 
от огромно значение за откриване и 
възпиране 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 

(13) Ефикасното наблюдение на пазара 
на равнището на Съюза е от огромно 
значение за откриване и възпиране 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 
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важна роля в гарантирането на ефикасно 
наблюдение на пазара.

регулаторни органи следва да играят 
важна роля в гарантирането на ефикасно 
наблюдение на пазара на национално 
равнище. Събирането на данни от 
Агенцията не засяга правото на 
националните органи да събират 
допълнителни данни за национални 
цели.

Or. en

Изменение 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Ефикасното наблюдение на пазара е 
от огромно значение за откриване и 
възпиране 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
на равнището на Съюза е от огромно 
значение за откриване и възпиране 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 на национално 
равнище.

Or. en

Изменение 96
Claude Turmes
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Ефикасното наблюдение на пазара е 
от огромно значение за откриване и 
възпиране 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 
възпиране 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 
енергийни регулаторни органи следва 
да играят важна роля в гарантирането на 
ефикасно наблюдение на пазара.

Or. en

(Това изменение се прилага за целия текст)

Обосновка

За целите на това секторно законодателство в областта на енергетиката, 
националните енергийни регулаторни органи, организирани в Агенцията (Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на енергия), са компетентните национални 
органи за сътрудничество в областта на наблюдението, разследването и други 
свързани задачи.

Изменение 97
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции. Поради тази причина от 

(14) За да бъде в състояние да 
упражнява ефективно наблюдение на 
пазара, Агенцията следва да разполага 
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участниците на пазара, които търгуват 
на едро с енергийни продукти, следва да
се изисква да предоставят тази 
информация на Агенцията.

с пълен списък на търговците на 
енергия на едро. Националните 
регулаторни органи, когато вече 
функционира система за лицензиране, 
следва да прехвърлят съответните 
данни на Агенцията, включително 
информацията във връзка с това в коя 
държава, различна от държавата по 
произход, са активни търговците на 
едро. Държавите-членки, в които не 
съществува такава система, следва да 
въведат задължителен регистър на 
търговците на енергия на едро. 
Подробностите около системата за 
регистриране следва да се определят 
от Комисията в сътрудничество с 
националните регулаторни органи. 
Националните регулаторни органи 
следва да прехвърлят съответните 
данни на Агенцията, както е 
споменато по-горе. Агенцията следва 
да уведоми съответния национален 
регулаторен орган, на чийто пазар е 
активен търговецът на енергия на 
едро. Агенцията следва да управлява и 
поддържа този публичен регистър на 
търговците на енергия на едро и да 
осигури достъп за националните 
регулатори или други компетентни 
органи за целите на разследване. 
Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции, както и достъп до 
основни данни за капацитета и 
използването на съоръжения за 
производство, съхранение, 
потребление или пренос на 
електроенергия и природен газ, или 
свързани с капацитета и 
използването на съоръжения за 
втечнен природен газ. Поради тази 
причина от участниците на пазара, 
включително оператори на преносни 
системи, доставчици, търговци, 
производители и посредници, които 
търгуват на едро с енергийни продукти 
и са притежатели на лиценз или 
регистрирани, следва да са задължени
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да предоставят тази информация на 
Агенцията.

Or. en

Изменение 98
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции. Поради тази причина от 
участниците на пазара, които търгуват 
на едро с енергийни продукти, следва да 
се изисква да предоставят тази 
информация на Агенцията.

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции. Поради тази причина от 
участниците на пазара, които търгуват 
на едро с енергийни продукти, следва да 
се изисква да предоставят тази 
информация на Агенцията. Ако е 
необходимо, за ефикасно наблюдение
Агенцията може да създаде точки за 
връзка в близост до значимите места 
за търгуване.

Or. en

Изменение 99
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции. Поради тази причина от 
участниците на пазара, които търгуват 
на едро с енергийни продукти, следва да 
се изисква да предоставят тази 
информация на Агенцията.

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции. Поради тази причина от 
участниците на пазара, които търгуват 
на едро с електроенергийни и газови 
продукти, следва да се изисква да 
предоставят тази информация за 
стандартизирани продукти 
единствено на Агенцията.
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Or. en

Изменение 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции. Поради тази причина от 
участниците на пазара, които търгуват 
на едро с енергийни продукти, следва да 
се изисква да предоставят тази 
информация на Агенцията.

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции. Поради тази причина от 
участниците на пазара, които търгуват 
на едро с енергийни продукти, следва да 
се изисква да предоставят тази 
информация за стандартизирани 
продукти единствено на Агенцията.

Or. en

Изменение 101
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции. Поради тази причина от 
участниците на пазара, които търгуват 
на едро с енергийни продукти, следва да 
се изисква да предоставят тази 
информация на Агенцията.

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква незабавен и редовен достъп до 
данни за транзакции. Поради тази 
причина от участниците на пазара, 
които търгуват на едро с енергийни 
продукти, следва да се изисква да 
предоставят тази информация на 
Агенцията.

Or. en

Изменение 102
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции. Поради тази причина от 
участниците на пазара, които търгуват 
на едро с енергийни продукти, следва да 
се изисква да предоставят тази 
информация на Агенцията.

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции. Поради тази причина от 
участниците на пазара, които търгуват 
на едро с енергийни продукти, следва да 
се изисква да предоставят редовно тази 
информация на Агенцията.

Or. ro

Обосновка

За по-голяма яснота. 

Изменение 103
András Gyürk

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 

(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 или 
административна тежест за 
участниците на пазара, и следва 
съответно да преминат 
предварителен анализ на 
съотношението ползи/разходи.
Задълженията за докладване относно 
участниците на пазара, свързани с 
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парламент и на Съвета от 21 април 2004 
година относно пазарите на финансови 
инструменти 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.

капацитета и използването на 
съоръжения за производство, 
съхранение, потребление или пренос 
на електроенергия и природен газ, или 
свързани с капацитета и 
използването на съоръжения за 
втечнен природен газ, следва да се 
сведат до минимум чрез събирането 
на необходимата информация или 
части от нея от съществуващите 
източници, когато това е възможно, 
като се вземат предвид рамките за 
прозрачност, установени съгласно 
Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
Регламент (ЕО) № 715/2009. 
Събирането на данни също следва да 
вземе предвид предложението на 
Групата на европейските 
регулаторни органи за 
електроенергетиката и природния газ 
относно насоки във връзка с 
комитологията по отношение на 
фундаменталната прозрачност на 
данните в електроенергетиката.
Поради това следва да не се налагат 
двойни 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 инструменти 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 особена 
важност е Комисията да провежда 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
Комисията, когато подготвя и 
съставя делегирани актове, следва да 
гарантира едновременно, навременно 
и подходящо предоставяне на 
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съответните документи на 
Европейския парламент и Съвета, и 
да гарантира активното ангажиране
на Европейския парламент и на 
Съвета в подготвителната фаза, а 
именно като бъдат поканени да 
участват в срещите на експертно 
равнище.

Or. en

Изменение 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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 
инструменти и на регистри на 
транзакции и компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент ---/---- на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
извънборсовите деривати, централните 

(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, 
при надлежна консултация с 
участници на пазара, заинтересовани 
страни и органи, включително 
Агенцията, 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 или 
административна тежест за 
участниците на пазара, и следва 
съответно да преминат 
предварителен анализ на 
съотношението ползи/разходи.
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 
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контрагенти и регистрите на транзакции 
на Европейския парламент и на Съвета.

на Европейския парламент и на Съвета 
от 21 април 2004 година относно 
пазарите на финансови инструменти 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. Комисията, 
когато подготвя и съставя делегирани 
актове, следва да гарантира
едновременно, навременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския 
парламент и Съвета, и да проведе 
подходящи и прозрачни консултации 
на достатъчно ранен етап, 
включително на експертно равнище.

Or. en

Изменение 105
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 

(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 да 
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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 
инструменти 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.

изпълнява ефективно своите задачи. 
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 инструменти 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. Въпреки това
трябва да се гарантира, че тези 
органи и регистри на транзакции 
предоставят незабавно на Агенцията
цялата необходима информация.

Or. en

Обосновка

Тъй като административната тежест за участниците на пазара следва да се 
поддържа ниска, Агенцията трябва да получава всичката необходима информация. 
Във времена на цифрова комуникация и напреднали ИКТ, участниците на пазара не 
претърпяват допълнителни разходи, ако трябва да докладват данни едновременно на 
различни органи.

Изменение 106
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Агенцията следва да гарантира 
оперативната сигурност на данните, 
които получава, да предотвратява 
неупълномощен достъп до 
информацията, съхранявана от 

(17) Агенцията следва да гарантира 
оперативната сигурност на данните, 
които получава, да предотвратява 
неупълномощен достъп до 
информацията, съхранявана от 
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Агенцията, и да установи процедури за 
гарантиране, че лицата с право на 
достъп до събираните от нея данни не 
злоупотребяват с тях. Агенцията също 
така следва да се увери, че органите, 
които имат достъп до данните, 
съхранявани от Агенцията, ще са в 
състояние да поддържат също толкова 
високо ниво на сигурност.

Агенцията, и да установи процедури за 
гарантиране, че лицата с право на 
достъп до събираните от нея данни не 
злоупотребяват с тях. Агенцията също 
така следва да се увери, че органите, 
които имат достъп до данните, 
съхранявани от Агенцията, ще са в 
състояние да поддържат също толкова 
високо ниво на сигурност.
Следователно също така е 
необходимо да се гарантира
оперативната сигурност на ИТ
системите, използвани за обработка 
и прехвърляне на данни. За да изгради 
ИТ система, която гарантира 
възможно най-високо равнище на 
поверителност на данните, от 
съществено значение е Агенцията да 
работи в тясно сътрудничество с 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA).

Or. en

Изменение 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Агенцията следва да гарантира 
оперативната сигурност на данните, 
които получава, да предотвратява 
неупълномощен достъп до 
информацията, съхранявана от 
Агенцията, и да установи процедури за 
гарантиране, че лицата с право на 
достъп до събираните от нея данни не 
злоупотребяват с тях. Агенцията също 
така следва да се увери, че органите, 
които имат достъп до данните, 
съхранявани от Агенцията, ще са в 
състояние да поддържат също толкова 
високо ниво на сигурност.

(17) Агенцията трябва да гарантира 
оперативната сигурност на данните, 
които получава, да предотвратява 
неупълномощен достъп до 
информацията, съхранявана от 
Агенцията, и да установи процедури за 
гарантиране, че лицата с право на 
достъп до събираните от нея данни не 
злоупотребяват с тях. Агенцията също 
така следва да се увери, че органите, 
които имат достъп до данните, 
съхранявани от Агенцията, ще са в 
състояние да поддържат също толкова 
високо ниво на сигурност и са 
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обвързани с подходящи процедури за 
поверителност. Тези правила трябва 
да се прилагат също така и за други 
органи, които получават достъп до 
данните за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 108
Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Агенцията следва да гарантира 
оперативната сигурност на данните, 
които получава, да предотвратява 
неупълномощен достъп до 
информацията, съхранявана от 
Агенцията, и да установи процедури за 
гарантиране, че лицата с право на 
достъп до събираните от нея данни не 
злоупотребяват с тях. Агенцията също 
така следва да се увери, че органите, 
които имат достъп до данните, 
съхранявани от Агенцията, ще са в 
състояние да поддържат също толкова 
високо ниво на сигурност.

(17) Агенцията следва да гарантира 
оперативната сигурност на данните, 
които получава, да предотвратява 
неупълномощен достъп до 
информацията, съхранявана от 
Агенцията, и да установи процедури и 
подходящи правни разпоредби за 
гарантиране, че лицата с право на 
достъп до събираните от нея данни не 
злоупотребяват с тях. Агенцията също 
така следва да се увери, че органите, 
които имат достъп до данните, 
съхранявани от Агенцията, ще са в 
състояние да поддържат също толкова 
високо ниво на сигурност.

Or. de

Изменение 109
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Агенцията следва да гарантира (17) Агенцията следва да гарантира 
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оперативната сигурност на данните, 
които получава, да предотвратява 
неупълномощен достъп до 
информацията, съхранявана от 
Агенцията, и да установи процедури за 
гарантиране, че лицата с право на 
достъп до събираните от нея данни не 
злоупотребяват с тях. Агенцията също 
така следва да се увери, че органите, 
които имат достъп до данните, 
съхранявани от Агенцията, ще са в 
състояние да поддържат също толкова 
високо ниво на сигурност.

оперативната сигурност и защита на 
данните, които получава, да 
предотвратява неупълномощен достъп 
до информацията, съхранявана от 
Агенцията, и да установи процедури за 
гарантиране, че лицата с право на 
достъп до събираните от нея данни не 
злоупотребяват с тях. Агенцията също 
така следва да се увери, че органите, 
които имат достъп до данните, 
съхранявани от Агенцията, ще са в 
състояние да поддържат също толкова 
високо ниво на сигурност.

Or. en

Изменение 110
Adam Gierek

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) Наличието на ценова 
информация е важно предварително 
условие за прозрачност. 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.

Or. pl

Обосновка

Участниците на пазара трябва да могат да осъществяват достъп до ценова 
информация, за да се гарантира прозрачността на пазарните операции, като 
същевременно споменаването на „чувствителна информация“ оставя пътя за 
задържане на такава информация отворен.
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Изменение 111
Bendt Bendtsen

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. За да се 
гарантира по-голяма прозрачност и 
достъп на обществеността до 
информация за цените на едро на 
енергията, Агенцията следва да 
изготвя месечни доклади по държави 
относно развитието на цените на 
пазарите за търговия на едро с 
енергия.

Or. en

Изменение 112
Konrad Szymański

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 

(18) Когато информацията не е 
чувствителна в търговско отношение, 
Агенцията следва да има възможност да 
предоставя тази информация на 
участниците на пазара и 
обществеността, при условие че тази
прозрачност а) може да изгради доверие 
в пазара и да спомогне за увеличаване 
на знанията относно функционирането 
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за търговия на едро с енергия. на пазарите за търговия на едро с 
енергия и б) няма да има 
неблагоприятно въздействие върху 
ликвидността на пазара или 
търговските интереси на 
участниците на пазара.

Or. en

Изменение 113
Fiona Hall

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 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.
Агенцията може да разработи и 
поддържа методология, като 
определи начина, по който ще 
предоставя тази информация.

Or. en

Изменение 114
Giles Chichester

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 

(18) Когато информацията не е 
чувствителна в търговско отношение, 
Агенцията следва да има възможност да 
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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.

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.
Агенцията и националните 
регулаторни агенции не следва да 
публикуват актуална чувствителна 
търговска информация.

Or. en

Изменение 115
Claude Turmes

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, 
или може да бъде публикувана в 
обобщен и анонимен формат,
Агенцията следва да предоставя тази 
информация на участниците на пазара и 
обществеността. Тази прозрачност ще 
помогне за изграждане на доверие в 
пазара и ще насърчи увеличаване на 
знанията относно функционирането на 
пазарите за търговия на едро с енергия.

Or. en

Обосновка

След като целта на настоящия регламент е увеличена прозрачност на пазара за 
търговия на едро с енергия, констатациите трябва да бъдат направени публично 
достояние и да се позволи на нови участници, регулатори, учени, потребители и други 
заинтересовани страни да бъдат информирани за състоянието на енергийните 
пазари.
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Изменение 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 и 
допринася за засилени познания за 
пазара, Агенцията следва да има 
възможност да предоставя тази 
информация на участниците на пазара и 
обществеността в съвкупен и анонимен 
вид. 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.

Or. en

Изменение 117
Claude Turmes

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. С цел да се възползва напълно 
от своята уникална перспектива за 
ЕС и за да предостави надеждна 
информация в подкрепа на исканията
за започване на преговори, Агенцията 
следва да разполага с правомощия за 
разследване в тясна координация със 
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заинтересованите национални 
регулаторни органи, например при 
трансгранични случаи.

Or. en

Обосновка

Това ще ограничи ресурсите, изисквани от разследващите органи на държавите-
членки за последващи действия по уведомления на Агенцията за сътрудничество 
между регулаторите на енергия, които не са допълнени с данни и анализ. 
Следователно тези допълнителни правомощия биха били ценово ефективни и биха 
засилили степента на доверие в Агенцията.

Изменение 118
András Gyürk

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 и правоприлагане, които да 
им дават възможност да извършват 
ефикасно тази задача. Агенцията 
следва да гарантира, че тези 
разследващи правомощия се 
упражняват последователно по 
сходен и пропорционален начин. За 
тази цел Агенцията може да 
предоставя насоки на националните 
регулаторни органи.

Or. en

Изменение 119
Hannes Swoboda
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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. 
Комисията следва заедно с Агенцията 
да се грижи за един координиран и 
последователен начин на прилагане на 
правомощията за наблюдение и 
разследване.

Or. en

Изменение 120
Zigmantas Balčytis

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 прилага в държавите-членки и 
неговото прилагане е обект на 
наблюдение. За тази цел те трябва да 
разполагат с необходимите правомощия 
за разследване и надзор, които да им 
дават възможност да извършват 
ефикасно тази задача.

Or. lt

Изменение 121
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 19



AM\865269BG.doc 49/107 PE464.684v01-00

BG

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 стриктно 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.

Or. en

Изменение 122
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Агенцията следва да гарантира, че 
прилагането на настоящия регламент се 
извършва по координиран начин в целия 
Европейски съюз и че е съгласувано с 
прилагането на Директива 2003/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2003 г. относно търговията с 
вътрешна информация и 
манипулирането на пазара (пазарна 
злоупотреба). Тъй като пазарната 
злоупотреба на пазарите за търговия на 
едро с енергия често засяга повече от 
една държава-членка, Агенцията следва 
да играе важна роля за гарантиране, че 
разследванията се извършват по 
ефикасен и последователен начин. За 
постигане на тази цел тя следва да е в 
състояние да координира 
функционирането на групите за 
разследване, съставени от 
представители на съответните 
национални регулаторни органи и по 
целесъобразност от други органи.

(20) Агенцията следва да гарантира, че 
прилагането на настоящия регламент се 
извършва по координиран начин в целия 
Европейски съюз и че е съгласувано с 
прилагането на Директива 2003/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2003 г. относно търговията с 
вътрешна информация и 
манипулирането на пазара (пазарна 
злоупотреба). Тъй като пазарната 
злоупотреба на пазарите за търговия на 
едро с енергия често засяга повече от 
една държава-членка, Агенцията следва 
да играе важна роля за гарантиране, че 
разследванията се извършват по 
ефикасен и последователен начин. За 
постигане на тази цел тя следва да е в 
състояние да поиска сътрудничество, 
да изиска провеждането на 
допълнително разследване и да 
координира функционирането на 
групите за разследване, съставени от 
представители на съответните 
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национални регулаторни органи и по 
целесъобразност от други органи.

Or. en

Обосновка

С тези добавени отговорности, Агенцията може да се възползва от своята 
европейска перспектива и вътрешен опит за подпомагане на националните 
регулаторни органи, особено в регионални и трансгранични случаи.

Изменение 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Агенцията следва да гарантира, че 
прилагането на настоящия регламент се 
извършва по координиран начин в целия 
Европейски съюз и че е съгласувано с 
прилагането на Директива 2003/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2003 г. относно търговията с 
вътрешна информация и 
манипулирането на пазара (пазарна 
злоупотреба). Тъй като пазарната 
злоупотреба на пазарите за търговия на 
едро с енергия често засяга повече от 
една държава-членка, Агенцията следва 
да играе важна роля за гарантиране, че 
разследванията се извършват по 
ефикасен и последователен начин. За 
постигане на тази цел тя следва да е в 
състояние да координира 
функционирането на групите за 
разследване, съставени от 
представители на съответните 
национални регулаторни органи и по 
целесъобразност от други органи.

(20) Агенцията следва да гарантира, че 
прилагането на настоящия регламент се 
извършва по координиран начин в целия 
Европейски съюз и следва да се 
ангажира със съответните 
регулаторни органи, за да гарантира, 
че е съгласувано с прилагането на 
Директива 2003/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 януари 
2003 г. относно търговията с вътрешна 
информация и манипулирането на 
пазара (пазарна злоупотреба). Тъй като 
пазарната злоупотреба на пазарите за 
търговия на едро с енергия често засяга 
повече от една държава-членка, 
Агенцията следва да играе важна роля 
за гарантиране, че разследванията се 
извършват по ефикасен и 
последователен начин. За постигане на 
тази цел тя следва да е в състояние да 
координира функционирането на 
групите за разследване, съставени от 
представители на съответните 
национални регулаторни органи и по 
целесъобразност от други органи.

Or. en
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Изменение 124
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Националните регулаторни органи 
и компетентните финансови органи 
следва да сътрудничат, за да се 
гарантира координиран подход за 
справяне с пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
което обхваща както пазарите за 
продукти, така и пазарите за деривати.

(21) Агенцията, националните 
регулаторни органи и компетентните 
финансови органи следва да 
сътрудничат, за да се гарантира 
координиран подход за справяне с 
пазарни злоупотреби на пазарите за 
търговия на едро с енергия, което 
обхваща както пазарите за продукти, 
така и пазарите за деривати. Това 
сътрудничество също би могло да 
приеме формата на регионални 
групови обединения, координирани от 
Агенцията, отразяващи пазарните 
реалности в ЕС и съответните 
случаи.

Or. en

Обосновка

Пазарни злоупотреби в една държава-членка често биха могли да включват 
транзакции с въздействие върху други държави-членки. Тогава те следва да си 
сътрудничат на регионално равнище в рамките на Агенцията за сътрудничество 
между регулаторите на енергия за адекватно извършване на разследванията.

Изменение 125
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Националните регулаторни органи 
и компетентните финансови органи 
следва да сътрудничат, за да се 
гарантира координиран подход за 

(21) Националните регулаторни органи 
и компетентните финансови органи 
следва да сътрудничат редовно и 
оперативно, за да се гарантира 
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справяне с пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
което обхваща както пазарите за 
продукти, така и пазарите за деривати.

непрекъснат координиран подход за 
справяне с пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
което обхваща както пазарите за 
продукти, така и пазарите за деривати.

Or. pl

Обосновка

Сътрудничеството между финансови органи трябва да бъде редовно и постоянно.

Изменение 126
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Националните регулаторни органи 
и компетентните финансови органи 
следва да сътрудничат, за да се 
гарантира координиран подход за 
справяне с пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
което обхваща както пазарите за 
продукти, така и пазарите за деривати.

(21) Националните регулаторни органи, 
националните органи за защита на 
конкуренцията и компетентните 
финансови органи следва да 
сътрудничат, за да се гарантира 
координиран подход за справяне с 
пазарни злоупотреби на пазарите за 
търговия на едро с енергия, което 
обхваща както пазарите за продукти, 
така и пазарите за деривати.

Or. en

Изменение 127
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Националните регулаторни органи
и компетентните финансови органи 
следва да сътрудничат, за да се 
гарантира координиран подход за 

(21) Националните регулаторни и 
компетентните финансови органи 
следва да сътрудничат, за да се 
гарантира координиран подход за 
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справяне с пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
което обхваща както пазарите за 
продукти, така и пазарите за деривати.

справяне с пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
което обхваща както пазарите за 
продукти, така и пазарите за деривати.

Or. lt

Изменение 128
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Националните регулаторни органи 
и компетентните финансови органи 
следва да сътрудничат, за да се 
гарантира координиран подход за 
справяне с пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
което обхваща както пазарите за 
продукти, така и пазарите за деривати.

(21) Националните регулаторни органи 
и компетентните финансови органи 
следва да сътрудничат, за да се 
гарантира координиран подход за 
справяне с пазарни злоупотреби на 
пазарите за търговия на едро с 
електроенергия и газ, което обхваща 
както пазарите за продукти, така и 
пазарите за деривати.

Or. en

Изменение 129
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Важно е задължението за 
професионална тайна да се прилага по 
отношение на лицата, които получават 
поверителна информация, в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

(22) Важно е задължението за 
професионална тайна да се прилага по 
отношение на лицата, които получават 
поверителна информация, в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент. Агенцията, 
националните регулаторни органи, 
националните органи за защита на 
конкуренцията и компетентните 
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финансови органи следва да 
гарантират поверителността, 
надеждността и защитата на 
информацията, която получават.

Or. en

Изменение 130
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 23

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 
електроенергия 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 
електроенергия и газ. Като взема 
предвид консултациите относно 
съобщението на Комисията 
COM(2010)716, озаглавено „По-строги 
наказателни разпоредби за сектора на 
финансовите услуги“, Комисията 
следва да представи предложения за 
допълнително хармонизиране на 
системите от санкции на 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 131
Claude Turmes
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Предложение за регламент
Съображение 23

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 
електроенергия 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 
електроенергия и газ. С цел да се 
постигне необходимото равнище на 
възпиране, следва да се определят 
минимални санкции в размер на поне 
два пъти общите преки и косвени 
потенциални финансови ползи и 
вредите, причинени на потребители 
от действията, които този 
регламент се стреми да предотврати.

Or. en

Обосновка

Следва да се вземат предвид не само преките, но също и косвените ползи от 
нарушения, тъй като те често водят до ползи в свързани пазари и накрая също 
оказват влияние върху потребителските цени.

Изменение 132
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Важно е санкциите за нарушаване 
на настоящия регламент да са 

(23) Важно е да се установи 
хармонизирана система от санкции и 
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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 
електроенергия и газ.

общи минимални стандарти в тази 
област. Санкциите за нарушаване на 
настоящия регламент трябва 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 
електроенергия и газ.

Or. lt

Изменение 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 23

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 
електроенергия 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 
електроенергия и газ. С времето е 
необходимо да се премине към режим 
с хармонизирани санкции.

Or. en
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Обосновка

Докато в краткосрочен план не е възможно да се прилагат идентични санкции, в 
дългосрочен план следва да се счита за цел да се гарантира, че леките санкции не са 
средство за привличане на инвестиции на даден пазар.

Изменение 134
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно осигуряването на 
хармонизирана рамка за гарантиране на 
прозрачност и интегритет на
енергийния пазар, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите-членки и може да бъде по-
добре постигната на равнище ЕС, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

(24) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно осигуряването на 
хармонизирана рамка за гарантиране на 
прозрачност и интегритет на пазара за 
търговия на едро с енергия, не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите-членки и може да бъде по-
добре постигната на равнище ЕС, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

Or. ro

Обосновка

За по-голяма съгласуваност.

Изменение 135
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 24а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Подчертава, че са необходими 
основни правила на равнище ЕС, като 
общо определение на неприемливи 
ситуации на конфликт на интереси. 
Предпазните мерки на равнище ЕС, 
предназначени да предоставят 
прозрачност и отчетност, биха 
могли да включват декларации за 
липса на конфликт на интереси.

Or. en

Изменение 136
András Gyürk

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, вземайки предвид 
специфичните характеристики на 
тези пазари, 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 за сътрудничество между 
енергийните регулатори (Агенцията).

Or. en

Изменение 137
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
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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 и се определят минимални 
изисквания за работата на борсовите 
зали, цялата извънборсова търговия и 
двустранните договори.

Or. en

Обосновка

Всички форми и места за търгуване трябва да бъдат предмет на разпоредбите на 
настоящия регламент с цел пазарът да се покрие напълно и по този начин да се 
изпълнят целите за прозрачност и интегритет на текущия регламент.

Изменение 138
Adina-Ioana Vălean

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, засягащи пазарите за 
търговия на едро с енергия, и които са 
последователни и не се припокриват с 
правилата, приложими по отношение на 
свързаните финансови пазари. В него 
се предвижда наблюдение на пазарите 
за търговия на едро с енергия от страна 
на Агенцията.

Or. en
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Изменение 139
Anni Podimata

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, и на 
конкурентната функция на 
енергийните пазари. В него се 
предвижда наблюдение на пазарите за 
търговия на едро с енергия от страна на 
Агенцията.

Or. en

Изменение 140
Bendt Bendtsen

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 електроенергия и газ и които 
съответстват на правилата, приложими 
по отношение на финансовите пазари. В 
него се предвижда наблюдение на 
пазарите за търговия на едро с 
електроенергия и газ от страна на 
Агенцията.

Or. en
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Изменение 141
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на търговията на едро с 
енергийни продукти. Разпоредбите на 
член 3 и член 4 не се прилагат по 
отношение на енергийни продукти на 
едро, които представляват финансови 
инструменти и по отношение на които 
се прилагат разпоредбите на член 9 от 
Директива 2003/6/ЕО. Настоящият 
регламент не засяга прилагането на 
директиви 2003/6/ЕО и 2004/39/ЕО, 
както и на разпоредбите на 
европейското право за конкуренцията 
по отношение на практиките, обхванати 
от настоящия регламент.

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на търговията на едро с 
енергийни продукти. Разпоредбите на 
член 3 и член 4 не се прилагат по 
отношение на енергийни продукти на 
едро, които представляват финансови 
инструменти и по отношение на които 
се прилагат разпоредбите на член 9 от 
Директива 2003/6/ЕО. Отделни 
законодателни разпоредби следва да 
определят секторни нарушения на 
пазара на квотите за емисии на CO2, 
които ще бъдат представени до края 
на 2012 г. Настоящият регламент не 
засяга прилагането на директиви 
2003/6/ЕО и 2004/39/ЕО, както и на 
разпоредбите на европейското право за 
конкуренцията по отношение на 
практиките, обхванати от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Законодателният инструмент за гарантиране на интегритета на европейския пазар 
на въглерод следва да бъде част от пакета за прозрачност и интегритет, който 
обхваща Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар, 
Директивата за пазарните злоупотреби, Регламента за европейската пазарна 
инфраструктура и Директивата за пазарите на финансови инструменти. Поради 
това Комисията следва незабавно да изготви свое предложение за отстраняване на 
пропуските по отношение на пазарите на въглерод.

Изменение 142
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага за 
всички участници на съответните 
пазари, независимо от това дали те 
са от Съюза или от трети държави. 
Той се прилага за всички продажби, 
покупки, производство, снабдяване, 
транспорт и доставка на енергийни 
продукти на едро.

Or. en

Изменение 143
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията, националните регулаторни 
органи и компетентните финансови 
органи си сътрудничат, за да се 
гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила, когато 
действията са свързани с един или 
повече финансови инструменти, по 
отношение на които се прилагат 
разпоредбите на член 9 от Директива 
2003/6/ЕО, и също така с един или 
повече енергийни продукти на едро, по 
отношение на които се прилагат 
разпоредбите на член 3 и член 4.

Агенцията, националните регулаторни 
органи и компетентните финансови 
органи си сътрудничат, за да се 
гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила.

Or. cs

Обосновка

С цел гарантиране, че се предприема координиран подход, компетентните национални 
енергийни регулатори следва да извършват наблюдение заедно с Агенцията.
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Изменение 144
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията, националните регулаторни 
органи и компетентните финансови 
органи си сътрудничат, за да се 
гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила, когато действията 
са свързани с един или повече 
финансови инструменти, по отношение 
на които се прилагат разпоредбите на 
член 9 от Директива 2003/6/ЕО, и също 
така с един или повече енергийни 
продукти на едро, по отношение на 
които се прилагат разпоредбите на член 
3 и член 4.

Агенцията, националните регулаторни 
органи и компетентните финансови 
органи си сътрудничат, за да се 
гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила, когато действията 
са свързани с един или повече 
финансови инструменти, по отношение 
на които се прилагат разпоредбите на 
член 9 от Директива 2003/6/ЕО, и също 
така с един или повече енергийни 
продукти на едро, по отношение на 
които се прилагат разпоредбите на член 
3 и член 4. Агенцията гарантира, че 
съответните правила се прилагат от 
националните органи, включително 
правилата, отнасящи се до операции 
по определянето на цени за възлагане 
на обществени поръчки.

Or. en

Изменение 145
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията, националните регулаторни 
органи и компетентните финансови 
органи си сътрудничат, за да се 
гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила, когато действията 
са свързани с един или повече 
финансови инструменти, по отношение 

Агенцията, ЕОЦКП, националните 
регулаторни органи, националните 
органи по конкуренцията и 
компетентните финансови органи си 
сътрудничат, за да се гарантира 
предприемане на координиран подход 
за изпълнението на съответните 
правила, когато действията са свързани 
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на които се прилагат разпоредбите на 
член 9 от Директива 2003/6/ЕО, и също 
така с един или повече енергийни 
продукти на едро, по отношение на 
които се прилагат разпоредбите на член 
3 и член 4.

с един или повече финансови 
инструменти, по отношение на които се 
прилагат разпоредбите на член 9 от 
Директива 2003/6/ЕО, и също така с 
един или повече енергийни продукти на 
едро, по отношение на които се 
прилагат разпоредбите на член 3 и член 
4.

Or. en

Изменение 146
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията, националните регулаторни 
органи и компетентните финансови 
органи си сътрудничат, за да се 
гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила, когато действията 
са свързани с един или повече 
финансови инструменти, по отношение 
на които се прилагат разпоредбите на 
член 9 от Директива 2003/6/ЕО, и също 
така с един или повече енергийни 
продукти на едро, по отношение на 
които се прилагат разпоредбите на член 
3 и член 4.

Агенцията и компетентните 
национални регулаторни и финансови 
органи си сътрудничат, за да се 
гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила, когато действията 
са свързани с един или повече 
финансови инструменти, по отношение 
на които се прилагат разпоредбите на 
член 9 от Директива 2003/6/ЕО, и също 
така с един или повече енергийни 
продукти на едро, по отношение на 
които се прилагат разпоредбите на член 
3 и член 4.

Or. lt

Изменение 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Агенцията, националните регулаторни 
органи и компетентните финансови 
органи си сътрудничат, за да се 
гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила, когато действията 
са свързани с един или повече 
финансови инструменти, по отношение 
на които се прилагат разпоредбите на 
член 9 от Директива 2003/6/ЕО, и също 
така с един или повече енергийни 
продукти на едро, по отношение на 
които се прилагат разпоредбите на член 
3 и член 4.

Агенцията, националните регулаторни 
органи, ЕОЦКП и компетентните 
финансови органи си сътрудничат, за да 
се гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила, когато действията 
са свързани с един или повече 
финансови инструменти, по отношение 
на които се прилагат разпоредбите на 
член 9 от Директива 2003/6/ЕО, и също 
така с един или повече енергийни 
продукти на едро, по отношение на 
които се прилагат разпоредбите на член 
3 и член 4.

Or. en

Изменение 148
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията, националните регулаторни 
органи и компетентните финансови 
органи си сътрудничат, за да се 
гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила, когато действията 
са свързани с един или повече 
финансови инструменти, по отношение 
на които се прилагат разпоредбите на 
член 9 от Директива 2003/6/ЕО, и също 
така с един или повече енергийни 
продукти на едро, по отношение на 
които се прилагат разпоредбите на член 
3 и член 4.

Агенцията, националните регулаторни 
органи, ЕОЦКП и компетентните 
финансови органи си сътрудничат, за да 
се гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила, когато действията 
са свързани с един или повече 
финансови инструменти, по отношение 
на които се прилагат разпоредбите на 
член 9 от Директива 2003/6/ЕО, и също 
така с един или повече енергийни 
продукти на едро, по отношение на 
които се прилагат разпоредбите на член 
3 и член 4.

Or. en
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Изменение 149
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Списък на продукти на едро

За целите на прилагане на членове 3 и 
4 Агенцията изготвя и публикува 
списък на продукти на едро, които 
попадат в приложното поле на член 9 
от Директива 2003/06/ЕО.

Or. de

Обосновка

Членове 3 и 4 се отнасят до забраната на търговията с вътрешна информация и 
манипулирането на пазара. Макар че изготвянето на всеобхватен списък с евентуални 
транзакции не е нито възможно, нито препоръчително, участниците на пазара следва 
да бъдат наясно с това кои продукти са покрити. В тази област следва да се 
предостави правна сигурност.

Изменение 150
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Вътрешна информация“ означава 
точна информация, която не е била 
направена публично достояние, отнася 
се пряко или косвено до един или 
повече енергийни продукти на едро и 
която, ако бъде направена публично 
достояние, би могла да повлияе 
съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро.

1. „Вътрешна информация“ означава 
точна по своето естество информация, 
която не е била направена публично 
достояние, отнася се пряко или косвено 
до един или повече енергийни продукти 
на едро и която един разумен 
професионален участник на пазара би 
очаквал да получи в съответствие с 
нормативните изисквания и/или 
възприетите пазарни практики.
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Or. en

Изменение 151
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Вътрешна информация“ означава 
точна информация, която не е била 
направена публично достояние, отнася 
се пряко или косвено до един или 
повече енергийни продукти на едро и 
която, ако бъде направена публично 
достояние, би могла да повлияе 
съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро.

1. „Вътрешна информация“ означава 
точна информация, която не е била 
направена публично достояние, отнася 
се пряко или косвено до един или 
повече енергийни продукти на едро и 
която участниците на пазара биха 
очаквали да получат в съответствие 
с възприетите пазарни практики.

Or. de

Обосновка

Цената не е подходяща отправна точка, тъй като тя е резултат от сложно 
взаимодействие между редица фактори – степента на несигурност просто би довела 
до вълна от правни действия. Това е също причината индексът NASDAQ да не прилага 
този критерий.

Изменение 152
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Вътрешна информация“ означава 
точна информация, която не е била 
направена публично достояние, отнася 
се пряко или косвено до един или 
повече енергийни продукти на едро и 
която, ако бъде направена публично 
достояние, би могла да повлияе 
съществено на цените на тези енергийни 

1. „Вътрешна информация“ означава 
информация, която не е била направена 
публично достояние, отнася се пряко 
или косвено до един или повече 
енергийни продукти на едро и която, 
ако бъде направена публично 
достояние, би могла да повлияе 
съществено на решенията, вземани от 
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продукти на едро. участниците на пазара във връзка с 
определянето на цените на тези
енергийни продукти на едро.

Or. pl

Обосновка

Вътрешната информация следва да включва всичката информация, която не е била 
направена публично достояние и която може да повлияе на решенията, вземани от 
участниците на пазара.

Изменение 153
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Вътрешна информация“ означава 
точна информация, която не е била 
направена публично достояние, отнася 
се пряко или косвено до един или 
повече енергийни продукти на едро и 
която, ако бъде направена публично 
достояние, би могла да повлияе
съществено на цените на тези енергийни 
продукти на едро.

1. „Вътрешна информация“ означава 
точна информация, която не е била 
направена публично достояние, отнася 
се пряко или косвено до един или 
повече енергийни продукти на едро и 
която, ако бъде направена публично 
достояние, вероятно би повлияла
повлияе съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро.

Or. en

Изменение 154
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел прилагане на първата алинея, 
информацията, която разумен 
участник на пазара вероятно би 
използвал като част от основанието за 
своето решение да извърши транзакция, 

С цел прилагане на първата алинея, 
вътрешна информация означава 
информация, която:
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свързана с енергиен продукт на едро, 
представлява информация, която, ако 
бъде направена публично достояние, 
вероятно би повлияла съществено на 
цените на тези енергийни продукти на 
едро. Такава информация включва 
информация, свързана с капацитета на 
съоръжения за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ, както 
и информация, която трябва да се 
разкрие в съответствие с правни или 
регулаторни разпоредби на равнището 
на Съюза или на национално равнище, 
пазарни правила и договори или 
обичайни практики на съответния пазар 
за търговия на едро с енергия.

а) трябва да бъде направена публично 
достояние в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 714/2009, Регламент (ЕО) 
№ 715/2009 или настоящия 
регламент, в това число насоки, 
мрежови кодекси или делегирани 
актове, приети в съответствие с 
тези регламенти, или в съответствие 
с други законодателни или 
регулаторни разпоредби на равнище 
Европейски съюз, по-конкретно 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО; или
б) когато не съществуват изисквания 
за оповестяване съгласно буква а), не е 
била направена публично достояние и, 
ако бъде направена публично 
достояние, би могла да повлияе 
съществено на цените на тези
енергийни продукти на едро. Тази 
вътрешна информация се състои 
само от следното:
Информация, която разумен 
професионален участник на пазара 
вероятно би използвал като част от 
основанието за своето решение да 
извърши транзакция, свързана с 
енергиен продукт на едро, представлява 
информация, която, ако бъде направена 
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публично достояние, вероятно би 
повлияла съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро; или 
Информация, която е чувствителна 
към цените, и точна информация, 
свързана с капацитета на съоръжения за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ или на съоръжения за 
втечнен природен газ, както и 
информация, която обичайно се 
предоставя на съответния пазар за 
търговия на едро с енергия или трябва 
да се разкрие в съответствие с 
национални правни или регулаторни 
разпоредби, пазарни правила, договори 
или възприети пазарни практики на 
съответния пазар за търговия на едро.

С цел прилагане на първата алинея, 
информацията се счита за точна по 
своето естество, ако посочва набор 
от обстоятелства, които 
съществуват или може с основание да 
се очаква да възникнат, или събитие, 
което е възникнало или може с 
основание да се очаква да възникне, и 
ако е достатъчно конкретна, за да 
дава възможност да се направи извод 
за вероятното въздействие на този 
набор от обстоятелства или това 
събитие върху цените на енергийните 
продукти на едро.

Or. en

Изменение 155
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел прилагане на първата алинея, 
информацията, която разумен участник 

С цел прилагане на първата алинея, 
„вътрешна информация“ означава:
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на пазара вероятно би използвал като 
част от основанието за своето решение
да извърши транзакция, свързана с 
енергиен продукт на едро, 
представлява информация, която, ако 
бъде направена публично достояние, 
вероятно би повлияла съществено на 
цените на тези енергийни продукти 
на едро. Такава информация включва 
информация, свързана с капацитета 
на съоръжения за производство, 
съхранение, потребление или пренос 
на електроенергия или природен газ, 
както и информация, която трябва да се 
разкрие в съответствие с правни или 
регулаторни разпоредби на равнището 
на Съюза или на национално равнище, 
пазарни правила и договори или 
обичайни практики на съответния пазар 
за търговия на едро с енергия.

а) информацията, която разумен 
участник на пазара вероятно би 
използвал като част от основанието за 
своето решение да извърши една или 
повече транзакции, свързани с 
енергиен продукт на едро, вземайки 
предвид законите или обичайните 
практики, приложими на 
съответните пазари на едро, или
б) информация, която трябва да се 
разкрие в съответствие с правни или 
регулаторни разпоредби на равнището 
на Съюза или на национално равнище, 
пазарни правила и договори или 
обичайни практики на съответния пазар 
за търговия на едро с енергия.

Информацията относно търговски 
стратегии не се счита за „вътрешна 
информация“ по смисъла на 
настоящата разпоредба.

Or. de
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Изменение 156
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел прилагане на първата алинея, 
информацията, която разумен участник 
на пазара вероятно би използвал като 
част от основанието за своето решение 
да извърши транзакция, свързана с 
енергиен продукт на едро, представлява 
информация, която, ако бъде направена 
публично достояние, вероятно би 
повлияла съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро. Такава
информация включва информация, 
свързана с капацитета на съоръжения за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ, както и информация,
която трябва да се разкрие в 
съответствие с правни или регулаторни 
разпоредби на равнището на Съюза или 
на национално равнище, пазарни 
правила и договори или обичайни 
практики на съответния пазар за 
търговия на едро с енергия.

С цел прилагане на първата алинея, 
информацията, която разумен участник 
на пазара вероятно би използвал като 
част от основанието за своето решение 
да извърши транзакция, свързана с 
енергиен продукт на едро, представлява 
информация, която, ако бъде направена 
публично достояние, вероятно би 
повлияла съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро.

Това е информация, включваща
информация, свързана с капацитета на 
съоръжения за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ и 
свързана с капацитета на 
съоръжения за втечнен природен газ, 
която разумен участник на пазара 
вероятно би използвал като част от 
основанието за своето решение да 
извърши транзакция, свързана с 
енергиен продукт на едро, и която

а) трябва да бъде направена публично 
достояние в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) № 
715/2009, включително насоки и 
мрежови кодекси, приети в 
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съответствие с тези регламенти, или 
в съответствие с правни или 
регулаторни разпоредби на равнището 
на Съюза или на национално равнище, 
пазарни правила и договори или 
обичайни практики на съответния пазар 
за търговия на едро с енергия, и
б) би могла да повлияе съществено на 
цените на тези енергийни продукти 
на едро.

Or. en

Изменение 157
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел прилагане на първата алинея, 
информацията, която разумен участник 
на пазара вероятно би използвал като 
част от основанието за своето решение 
да извърши транзакция, свързана с 
енергиен продукт на едро, представлява 
информация, която, ако бъде направена 
публично достояние, вероятно би 
повлияла съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро. Такава 
информация включва информация, 
свързана с капацитета на съоръжения за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ, както и информация, 
която трябва да се разкрие в 
съответствие с правни или регулаторни 
разпоредби на равнището на Съюза или 
на национално равнище, пазарни 
правила и договори или обичайни 
практики на съответния пазар за 
търговия на едро с енергия.

С цел прилагане на първата алинея, 
информацията, която разумен участник 
на пазара вероятно би използвал като 
част от основанието за своето решение 
да извърши транзакция, свързана с 
енергиен продукт на едро, представлява 
информация, която, ако бъде направена 
публично достояние, вероятно би 
повлияла съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро. Такава 
информация включва информация, 
свързана с капацитета и използването 
на съоръжения за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ или 
свързана с капацитета и 
използването на съоръжения за 
втечнен природен газ, както и 
информация, която трябва да се разкрие 
в съответствие с правни или 
регулаторни разпоредби на равнището 
на Съюза или на национално равнище, 
пазарни правила и договори или 
обичайни практики на съответния пазар 
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за търговия на едро с енергия.

Or. en

Изменение 158
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел прилагане на първата алинея, 
информацията, която разумен участник 
на пазара вероятно би използвал като 
част от основанието за своето решение 
да извърши транзакция, свързана с
енергиен продукт на едро, представлява 
информация, която, ако бъде направена 
публично достояние, вероятно би 
повлияла съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро. Такава 
информация включва информация, 
свързана с капацитета на съоръжения за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ, както и информация, 
която трябва да се разкрие в 
съответствие с правни или регулаторни 
разпоредби на равнището на Съюза или 
на национално равнище, пазарни 
правила и договори или обичайни 
практики на съответния пазар за 
търговия на едро с енергия.

С цел прилагане на първата алинея, 
информацията, която разумен участник 
на пазара вероятно би използвал като 
част от основанието за своето решение 
да извърши транзакция, свързана с 
енергиен продукт на едро, представлява 
информация, която, ако бъде направена 
публично достояние, вероятно би 
повлияла съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро. Такава 
информация включва информация, 
свързана с капацитета и използването 
на съоръжения за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ, както 
и информация, която трябва да се 
разкрие в съответствие с правни или 
регулаторни разпоредби на равнището 
на Съюза или на национално равнище, 
пазарни правила и договори или 
обичайни практики на съответния пазар 
за търговия на едро с енергия.

Or. en

Изменение 159
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел прилагане на първата алинея, 
информацията, която разумен участник 
на пазара вероятно би използвал като 
част от основанието за своето решение 
да извърши транзакция, свързана с 
енергиен продукт на едро, представлява 
информация, която, ако бъде направена 
публично достояние, вероятно би 
повлияла съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро. Такава 
информация включва информация, 
свързана с капацитета на съоръжения за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ, както и информация, 
която трябва да се разкрие в 
съответствие с правни или регулаторни 
разпоредби на равнището на Съюза или 
на национално равнище, пазарни 
правила и договори или обичайни 
практики на съответния пазар за 
търговия на едро с енергия.

С цел прилагане на първата алинея, 
информацията, която разумен участник 
на пазара вероятно би използвал като 
част от основанието за своето решение 
да извърши транзакция, свързана с 
енергиен продукт на едро, представлява 
информация, която, ако бъде направена 
публично достояние, вероятно би 
повлияла съществено на цените на тези 
енергийни продукти на едро. Такава 
информация включва цялата
информация, свързана с капацитета на 
съоръжения за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ, както 
и информация, която трябва да се 
разкрие в съответствие с правни или 
регулаторни разпоредби на равнището 
на Съюза или на национално равнище, 
пазарни правила и договори или 
обичайни практики на съответния пазар 
за търговия на едро с енергия.

Or. en

Изменение 160
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да 
разработи насоки и допълнително да 
изясни определението за вътрешна 
информация под формата на 
делегирани актове след консултация 
със заинтересовани страни и по-
специално с Агенцията.

Or. en
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Обосновка

С развиването на пазарите и потенциалното възникване на нови форми на нарушения, 
те следва да се обхващат от настоящите определения, да бъдат предмет на 
делегирани актове, изработени и евентуално по-късно преразгледани от Комисията,
без да се поставя необходимост от преразглеждане на законодателството като 
такова.

Изменение 161
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията създава звено за контакт 
за участниците на пазара, които 
желаят да изяснят дали конкретна 
информация съставлява вътрешна 
информация според настоящия 
регламент и съответния делегиран 
акт.

Or. en

Обосновка

Това е установена практика в борсовите зали, вж. правила за поведението на пазара 
2.2 от Nord Pool Spot Physical Market.

Изменение 162
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Например информацията, която 
трябва да бъде направена публично 
достояние в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
714/2009 или Регламент (ЕО) № 
715/2009, включително насоки и 

заличава се
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мрежови кодекси, приети в 
съответствие с тези регламенти, 
може да представлява вътрешна 
информация. заличава се

Or. en

Изменение 163
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Например информацията, която трябва 
да бъде направена публично достояние 
в съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 714/2009 или 
Регламент (ЕО) № 715/2009, 
включително насоки и мрежови 
кодекси, приети в съответствие с тези 
регламенти, може да представлява 
вътрешна информация.

Например по-специално информацията, 
свързана със съоръжения за 
производство, потребление или 
пренос на електроенергия или газ, 
включително:

а) всяко планирано прекъсване, 
ограничаване, разширяване или 
демонтиране на капацитет отвъд 
праговете, която трябва да бъде 
направена публично достояние в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 714/2009 или 
Регламент (ЕО) № 715/2009, 
включително насоки и мрежови 
кодекси, приети в съответствие с тези 
регламенти;

б) всяко непланирано прекъсване или 
авария отвъд праговете, което 
трябва да бъде направено публично 
достояние в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
714/2009 или Регламент (ЕО) № 
715/2009, включително насоки и 
мрежови кодекси, приети в 
съответствие с тези регламенти;
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в) всякаква друга информация, която 
вероятно би повлияла съществено на 
цените на един или повече енергийни 
продукти на едро, ако бъде направена 
публично достояние;
представлява вътрешна информация.

Следната информация не се счита за 
вътрешна информация:
а) информация относно собствени 
планове и стратегии за търгуване на 
участниците на пазара;
б) информация, която представител 
на клиент получава в това си 
качество по отношение на клиент, 
както и всякаква друга информация, 
предадена от клиент на 
представител на клиент.

Or. en

Обосновка

Регулаторите считат, че определенията за пазарна злоупотреба следва да останат 
непроменени, за да се запази последователност с прегледа на Директивата за 
пазарната злоупотреба и за да се избегне фрагментиране на правилата по отношение 
на пазарната злоупотреба за някои финансови инструменти съгласно Директивата за 
пазарната злоупотреба, от една страна, и финансови инструменти, считани за 
енергийни продукти на едро съгласно Регламента относно интегритета и 
прозрачността на енергийния пазар, от друга страна. Единствено специфичните за 
дадения сектор примери за прилагане на тези определения в член 2 следва да се 
изменят, за да се изясни още повече прилагането на този регламент към участниците 
и регулаторите на пазара.

Изменение 164
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Например информацията, която трябва 
да бъде направена публично достояние 
в съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 714/2009 или 

Например информацията, която трябва 
да бъде направена публично достояние 
в съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 714/2009 или 
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Регламент (ЕО) № 715/2009, 
включително насоки и мрежови 
кодекси, приети в съответствие с тези 
регламенти, може да представлява 
вътрешна информация. заличава се

Регламент (ЕО) № 715/2009, 
включително насоки и мрежови 
кодекси, приети в съответствие с тези 
регламенти, може да представлява 
вътрешна информация, както и други 
злоупотреби от настоящи и бъдещи 
пазарни практики.

Or. en

Обосновка

С развиването на пазарите и потенциалното възникване на нови форми на нарушения, 
те следва да се обхващат от настоящите определения, без да се изисква от
преразглеждане на законодателството като такова.

Изменение 165
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – буква а) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– прибягват или правят опит да 
прибягнат до фиктивни способи или до 
всякаква друга форма на заблуда или на 
измама;

– прибягват или правят опит да 
прибягнат до фиктивни способи или до 
всякаква друга форма на заблуда или на 
измама, които дават или могат да 
дадат лъжливи или измамни сигнали 
по отношение на предлагането, 
търсенето или цената на енергийни 
продукти на едро;

Or. de

Обосновка

Тази формулировка отразява етапа, достигнат в разискванията в Съвета, и 
установява по-голяма степен на сигурност.

Изменение 166
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) търгуването на пазари за енергия 
за спот сделки и сделки с деривати, 
водещо до лъжливи сигнали за 
цените, както и натрупването на 
„нереални“ активи, а именно: 
отделянето на физически наличното 
количество електроенергия и газ на 
пазара от договорените търговски 
обеми.

Or. en

Обосновка

Регламентът трябва да предотврати спекулиране на пазарите за търговия на едро с 
енергия, което би повлияло неблагоприятно не само върху техния интегритет, но 
също върху потребителските цени.

Изменение 167
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Например предприемането на действие, 
така че да изглежда, че наличността на 
производствен капацитет за 
електроенергия, наличността на газ или
наличността на капацитет за пренос е 
различна от капацитета, който в 
действителност е физически наличен, 
представлява манипулиране на пазара.

Например предприемането на действие, 
така че да изглежда, че наличността на 
производствен капацитет за 
електроенергия, наличността на газ или 
наличността на капацитет за пренос е 
различна от капацитета, който в 
действителност е физически наличен, 
представлява манипулиране на пазара.
Поведението на лице или лица, които 
действат в сътрудничество, с цел да 
осигурят доминантна търговска 
позиция в доставките или търсенето 
на даден енергиен продукт на едро, 
включително като задържат
наличността на производствен 
капацитет за електроенергия или газ
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или наличността на преносен 
капацитет или като доброволно и 
значително без законна икономическа 
или търговска причина намаляват 
наличността на собствения си 
капацитет, което води до повлияване, 
пряко или косвено, на продажните 
или покупните цени или създава други 
нелоялни търговски условия, 
представлява манипулиране на 
пазара.

Or. en

Изменение 168
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „Опит за манипулиране на пазара“ 
означава:

заличава се

а) извършването на транзакции или 
издаването на нареждания за 
търговия или предприемането на 
каквото и да било друго действие, 
свързано с енергиен продукт на едро, с 
намерение да се:
– дадат лъжливи или измамни 
сигнали по отношение на 
предлагането, търсенето или цената 
на енергийни продукти на едро;
– определи цената на един или повече 
енергийни продукти на едро на 
ненормално или изкуствено равнище; 
или
– прибегне до фиктивни способи или 
до всякаква друга форма на заблуда 
или на измама във връзка с енергиен 
продукт на едро.
б) разпространяването на 
информация, независимо дали чрез 
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медиите, включително интернет, 
или по какъвто и да е друг начин, с 
намерение да се дадат лъжливи или 
измамни сигнали за енергийни 
продукти на едро.

Or. de

Обосновка

Опитът за манипулиране на пазара естествено следва да представлява престъпно 
деяние, но това вече е обхванато от член 4. Характерът на нарушението е един и 
същ, независимо от това дали манипулирането на пазара е успешно или не. Поради 
това няма нужда от отделно определение.

Изменение 169
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3 – буква а) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– прибегне до фиктивни способи или до 
всякаква друга форма на заблуда или на 
измама във връзка с енергиен продукт 
на едро.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 170
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „Енергийни продукти на едро“ 
означава следните договори и 
деривати, независимо от мястото и 
начина, по който се търгува с тях:

4. „Енергийни продукти на едро“ 
означава следните продукти, 
независимо от пазарния сегмент, в 
който се търгува с тях:

Or. de
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Изменение 171
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „Енергийни продукти на едро“ 
означава следните договори и деривати, 
независимо от мястото и начина, по
който се търгува с тях:

4. „Енергийни продукти на едро“ 
означава следните договори и деривати, 
независимо от мястото, начина и 
пазарния сегмент, в който се търгува с 
тях:

Or. Or.

Изменение 172
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договори за доставка на природен газ 
или електроенергия;

а) всички договори за доставка на 
природен газ или електроенергия, 
независимо от това дали и как се 
търгуват, включително на 
балансиращи пазари;

Or. en

Изменение 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договори за доставка на природен газ 
или електроенергия;

а) договори за доставка на природен газ 
или електроенергия, сключени в Съюза 
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между участници на пазар на едро;

Or. Or.

Изменение 174
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договори за доставка на природен газ 
или електроенергия;

а) договори за доставка на природен газ 
или електроенергия с доставяне в 
рамките на Съюза;

Or. en

Изменение 175
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договори за доставка на природен газ 
или електроенергия;

а) стандартизирани търгуеми 
договори за доставка на природен газ 
или електроенергия;

Or. de

Изменение 176
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) деривати, свързани с природен газ 
или електроенергия;

б) стандартизирани търгуеми 
договори и деривати, свързани с 
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преноса на природен газ или 
електроенергия;

Or. de

Изменение 177
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) деривати, свързани с природен газ 
или електроенергия;

б) деривати, свързани с природен газ 
или електроенергия, произвеждани, 
търгувани или доставяни в рамките 
на Съюза;

Or. Or.

Изменение 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) деривати, свързани с природен газ 
или електроенергия;

б) деривати, свързани с природен газ 
или електроенергия, сключени в 
рамките на Съюза;

Or. Or.

Изменение 179
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) договори, свързани с пренос на 
природен газ или електроенергия;

заличава се

Or. de

Изменение 180
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) договори, свързани с пренос на 
природен газ или електроенергия;

в) договори, свързани с пренос на 
природен газ или електроенергия в 
рамките на Съюза;

Or. en

Изменение 181
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) деривати, свързани с пренос на 
природен газ или електроенергия.

заличава се

Or. de

Изменение 182
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) деривати, свързани с пренос на 
природен газ или електроенергия.

в) деривати, свързани с пренос на 
природен газ или електроенергия в 
рамките на Съюза;

Or. en

Изменение 183
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорите за доставка на природен 
газ или електроенергия за използване 
от крайни потребители не се считат 
за енергийни продукти на едро.

заличава се

Or. de

Изменение 184
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорите за доставка на природен газ
или електроенергия за използване от 
крайни потребители не се считат за 
енергийни продукти на едро.

Договорени големи обеми, независимо 
от това къде и как се търгуват, за 
доставка на природен газ или 
електроенергия за използване от крайни 
потребители се считат за енергийни 
продукти на едро.

Or. en

Обосновка

Договорите за големи обеми могат да повлияят на пазара за търговия на едро с 
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енергия, дори ако договорите са с крайни потребители. Поради това те следва да 
бъдат включени в настоящия регламент.

Изменение 185
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорите за доставка на природен газ 
или електроенергия за използване от 
крайни потребители не се считат за 
енергийни продукти на едро.

Договорите за доставка на природен газ 
или електроенергия за използване от 
крайни потребители с потребление, по-
малко от 100 GWh на година, не се 
считат за енергийни продукти на едро.

Or. en

Обосновка

Крайни потребители като големи промишлени компании имат пряк достъп до пазара 
за търговия на едро с енергия. Вследствие на това техните договори за доставка 
следва да се считат за енергийни продукти на едро.

Изменение 186
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорите за доставка на природен газ 
или електроенергия за използване от 
крайни потребители не се считат за 
енергийни продукти на едро.

Договорите за доставка и пренос на 
природен газ или електроенергия за 
използване от крайни потребители не се 
считат за енергийни продукти на едро.

Or. en

Изменение 187
Jorgo Chatzimarkakis
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент, 
договори за доставка на природен газ и 
електроенергия на крайни 
потребители с капацитет над xx 
GWh обем мегавати (праг de-minimis) 
се считат за енергийни продукти на 
едро;

Or. en

Обосновка

Има много малки търговци, чиято дейност не е от трансгранично значение. За да се 
избегне ненужното им натоварване със задължение да докладват, за тези 
предприятия важи правилото de minimis, по силата на което енергийни продукти на 
едро, които са под даден праг, се изключват от изискванията за докладване.

Изменение 188
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните продукти не се считат за 
енергийни продукти на едро:
а) договори за доставка на природен 
газ или електроенергия за използване 
от крайни потребители, и
б) дългосрочни договори за 
физическото снабдяване с 
електроенергия или природен газ.

Or. de

Обосновка

Това изменение установява съгласуваност между енергийните продукти на едро и 
пазара за търговия на едро с енергия. Продукти, които не се търгуват, следва да не 
попадат в приложното поле на регламента. Те включват дългосрочни договори за 
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снабдяване.

Изменение 189
Vladimír Remek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договори за закупуването или 
продажбата на квоти за емисии не са 
енергийни продукти на едро.

Or. cs

Обосновка

Квотите за емисии на CO2 недвусмислено се считат за финансови инструменти. 
Поради това търгуването с квоти за емисии на CO2 следва да се наблюдава в 
съответствие с Директивата относно пазарите на финансови инструменти.

Изменение 190
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Деривати, отнасящи се до квотите за 
емисии, не са енергийни продукти на 
едро.

Or. cs

Обосновка

Квотите за емисии на CO2 недвусмислено се считат за финансови инструменти. 
Поради това търгуването с квоти за емисии на CO2 следва да се наблюдава в 
съответствие с Директивата относно пазарите на финансови инструменти.
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Изменение 191
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. „сроден продукт“ означава 
продукт, включително деривати, с 
който цените на електроенергията и 
природния газ са обичайно свързани, 
по-специално петрола и петролните 
продукти, или който се използва при 
производството на електроенергия 
или е страничен продукт от 
производството на електроенергия, 
или всички други продукти, признати, 
че са в съответствие с Директива 
2003/87/ЕО.

Or. cs

Изменение 192
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. „участник на пазара“ означава 
всяко лице, което извършва 
транзакции на един или повече пазари 
за търговия на едро с електроенергия 
или природен газ;

Or. en

Изменение 193
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „Пазар за търговия на едро с енергия“ 
означава пазар в рамките на Съюза, на 
който се търгува на едро с енергийни 
продукти;

5. „Пазар за търговия на едро с енергия“ 
означава пазар в рамките на Съюза, на 
който се търгува на едро с енергийни 
продукти. Това включва пряко 
двустранно търгуване, както и 
търгуване, провеждано чрез 
организирани борси и извънборсови 
(OTC) сделки с посредници;

Or. en

Изменение 194
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „Пазар за търговия на едро с енергия“ 
означава пазар в рамките на Съюза, на 
който се търгува на едро с енергийни 
продукти;

5. „Пазар за търговия на едро с енергия“ 
означава пазар в рамките на Съюза, на 
който се търгува на едро с енергийни 
продукти; те включват, наред с 
другото, регулирани пазари, 
многостранни търговски системи и 
извънборсови (OTC) транзакции, 
преки или с посредници;

Or. en

Изменение 195
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „Пазар за търговия на едро с енергия“ 
означава пазар в рамките на Съюза, на 
който се търгува на едро с енергийни 

5. „Пазар за търговия на едро с енергия“ 
означава регулиран и нерегулиран пазар
и извънборсови (OTC) транзакции в 
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продукти; рамките на Съюза, на който се търгува 
на едро с енергийни продукти;

Or. Or.

Изменение 196
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. „участник на пазара“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
включително оператори на преносни 
системи, което извършва 
транзакции, включително издаването 
на нареждания за търговия, на един 
или повече пазари за търговия на едро 
с енергия;

Or. Or.

Изменение 197
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. „участник на пазара“ означава 
всяко лице, включително оператори 
на преносни системи, което извършва 
транзакции, включително издаването 
на нареждания за търговия, на един 
или повече пазари за търговия на едро
с енергия;

Or. Or.
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Изменение 198
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. „участник на пазара“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
включително оператори на преносни 
системи, което извършва транзакции 
за търговия на едро с енергия;

Or. Or.

Изменение 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. „участник на пазара“ означава 
всяко лице, което извършва 
транзакции на един или повече пазари 
за търговия на едро с енергия;

Or. en

Изменение 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. „лице“ означава всяко физическо 
или юридическо лице;

Or. en
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Изменение 201
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. „места за търгуване“ означава 
организирани места за търгуване на 
енергийни продукти на едро, които са 
финансови инструменти, по-
специално регулирани пазари и 
многостранни търговски системи 
(МТС), както са определени в 
Директива 2004/39/ЕО, и спотови 
пазари, включително 
газоразпределителни центрове, за 
физически енергийни продукти на 
едро;

Or. en

Изменение 202
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. „места за търгуване“ означава 
организирани места за търгуване на 
енергийни продукти на едро, които са 
финансови инструменти, по-
специално регулирани пазари и 
многостранни търговски системи, 
както са определени в Директива 
2004/39/ЕО, и спотови пазари, 
включително газоразпределителни 
центрове, за физически енергийни 
продукти на едро.

Or. en
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Обосновка

Regulators suggest that the use of ‘organised markets’ should be modified to ‘trading 
venues’. The term ‘organised markets’ would mean regulated markets and multilateral 
trading facilities (MTFs) as defined in the Markets in Financial Instruments Directive. The 
MiFID review may introduce an additional category of organised trading facilities. These are 
trading venues were solely financial instruments are traded. In wholesale energy markets, 
however, also the physical spot trading and trading venues where such trading is taking place 
are important. Therefore, the term ‘organised markets’ should be replaced by the term 
‘trading venues’.

Изменение 203
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. „Агенция“ означава Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите 
на енергия, създадена с Регламент 
(ЕО) № 713/2009.

Or. en

Изменение 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) използват тази информация, когато 
придобиват или продават или когато се 
опитват да придобият или да продадат 
за своя собствена сметка или за чужда 
сметка, пряко или косвено, енергийни 
продукти на едро, за които се отнася 
тази информация;

а) използват тази информация, когато 
придобиват или продават или когато се 
опитват да придобият или да продадат 
за своя собствена сметка или за чужда 
сметка, пряко или косвено, енергийни 
продукти на едро, за които се отнася 
тази информация, с цел извършване или 
опит за извършване на манипулиране 
на пазара;
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Or. en

Изменение 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забраната, формулирана в параграф 1, 
се прилага по отношение на следните 
лица, които разполагат с вътрешна 
информация във връзка с енергиен 
продукт на едро:

2. Забраната, формулирана в параграф 1, 
се прилага единствено по отношение на 
следните лица, които разполагат с 
вътрешна информация и които знаят, 
или би трябвало да знаят, че това е 
вътрешна информация във връзка с 
енергиен продукт на едро:

Or. en

Изменение 206
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато лицето, което разполага с 
вътрешна информация във връзка с 
енергиен продукт на едро, е юридическо 
лице, забраната съгласно член 1 се 
прилага и по отношение на физическите 
лица, които участват в решението за 
извършване на транзакцията за сметка 
на въпросното юридическо лице.

3. Когато лицето, което разполага с 
вътрешна информация във връзка с 
енергиен продукт на едро, е юридическо 
лице, забраната съгласно член 1 се 
прилага и по отношение на физическите 
лица, които участват в решението за 
извършване на транзакцията от името
на и за сметка на въпросното 
юридическо лице.

Or. pl

Обосновка

Физическите лица, представляващи юридически лица, действат както от името, 
така и за сметка на въпросното юридическо лице.
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Изменение 207
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Ако е обявена извънредна ситуация 
съгласно буква в) от член 10, параграф 
3 от Регламент (ЕО) № 994/2010, 
участниците на пазара, действащи в 
съответствие с определени 
отговорности и определени планове за 
извънредни ситуации, няма да се 
считат в нарушение на този член и 
няма да бъдат предмет на санкции, 
определени в съответствие с член 13.

Or. en

Изменение 208
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Ако е обявена извънредна ситуация 
съгласно член 10, параграф 3, буква в) 
от Регламент (ЕО) № 994/2010 и 
участниците на пазара действат в 
съответствие със своите 
отговорности и планове за извънредни 
ситуации, срещу тях не може да се
започне производство въз основа на 
член 13 от настоящия регламент. 

Or. de

Обосновка

Всички противоречия между настоящия регламент и регламента относно 
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сигурността на газовите доставки в случай на извънредна ситуация следва да се 
пренебрегнат. В извънредна ситуация основният приоритет трябва да бъде запазване 
на сигурността на доставките, а не на прозрачността на пазара.

Изменение 209
Teresa Riera Madurell

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

4. Участниците на пазара публично, 
ефективно и навременно разкриват 
вътрешна информация по отношение на 
бизнес или съоръжения, които 
съответният участник или предприятие 
майка или свързано предприятие
притежава или контролира, или за които 
участникът или неговото предприятие
майка или свързано предприятие носи 
отговорност по въпроси, свързани с 
експлоатацията, независимо дали 
изцяло или отчасти. Това разкриване
включва информация, свързана с 
капацитета и използването на 
съоръжения за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ, или 
свързана с капацитета и 
използването на съоръжения за 
втечнен природен газ, включително 
планирана или непланирана 
недостъпност на тези съоръжения.

Or. en

Изменение 210
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 1
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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, 
свързана с капацитета на съоръжения за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ.

4. Участниците на пазара публично 
огласяват 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, 
свързана с капацитета и използването 
на съоръжения за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ, или 
свързана с капацитета и 
използването на съоръжения за 
втечнен природен газ.

Or. en

Изменение 211
Hannes Swoboda

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

4. Участниците на пазара публично, 
ефективно и навременно 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, свързана с 
капацитета на съоръжения за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ.

Or. en
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Изменение 212
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, 
свързана с капацитета на съоръжения за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ.

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

Or. en

Обосновка

Вътрешната информация трябва да се предоставя незабавно на всички участници на 
пазара с цел предотвратяване на злоупотреби.

Изменение 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Даден участник на пазара може, на 
своя собствена отговорност, да 
отложи публикуването на вътрешна 
информация, за да не увреди своите 
законни интереси, при положение че
няма опасност този пропуск да въведе 
в заблуждение обществеността и че 

заличава се
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участникът на пазара е в състояние 
да гарантира поверителността на 
тази информация, както и че не взема 
решения, свързани с търговия с 
енергийни продукти на едро въз основа 
на въпросната информация. При това 
положение участникът на пазара 
трябва да предостави тази 
информация на Агенцията и 
съответния национален регулаторен 
орган в съответствие с разпоредбите 
на член 7, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Ако публикуването на информацията е определено като необходимо, не би следвало да 
има причина собственикът на този актив да забавя публикуването на информацията. 
Подобна постъпка би предизвикала съмнения за опит за манипулиране на пазара от 
други участници.

Изменение 214
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Даден участник на пазара може, на своя 
собствена отговорност, да отложи 
публикуването на вътрешна 
информация, за да не увреди своите 
законни интереси, при положение че 
няма опасност този пропуск да въведе в 
заблуждение обществеността и че 
участникът на пазара е в състояние да 
гарантира поверителността на тази 
информация, както и че не взема 
решения, свързани с търговия с 
енергийни продукти на едро въз основа 
на въпросната информация. При това 
положение участникът на пазара трябва 
да предостави тази информация на 
Агенцията и съответния национален 

Даден участник на пазара може, на своя 
собствена отговорност, да отложи 
публикуването на вътрешна 
информация, за да не увреди своите 
законни интереси, при положение че 
няма опасност този пропуск да въведе в 
заблуждение обществеността и че 
участникът на пазара е в състояние да 
гарантира поверителността на тази 
информация, както и че не взема 
решения, свързани с търговия с 
енергийни продукти на едро въз основа 
на въпросната информация. При това 
положение участникът на пазара трябва 
да предостави тази информация на 
Агенцията и съответния национален 
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регулаторен орган в съответствие с 
разпоредбите на член 7, параграф 4.

регулаторен орган в съответствие с 
разпоредбите на член 7, параграф 4. С 
цел съгласуване с тези разпоредби, 
участникът на пазара установява 
механизми за обособяване, които да 
бъдат одобрени от компетентния 
орган.

Or. en

Изменение 215
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Даден участник на пазара може, на своя 
собствена отговорност, да отложи 
публикуването на вътрешна 
информация, за да не увреди своите 
законни интереси, при положение че 
няма опасност този пропуск да въведе в 
заблуждение обществеността и че 
участникът на пазара е в състояние да 
гарантира поверителността на тази 
информация, както и че не взема 
решения, свързани с търговия с 
енергийни продукти на едро въз основа 
на въпросната информация. При това 
положение участникът на пазара трябва 
да предостави тази информация на 
Агенцията и съответния национален 
регулаторен орган в съответствие с 
разпоредбите на член 7, параграф 4.

Даден участник на пазара може, на своя 
собствена отговорност, да отложи 
публикуването на вътрешна 
информация, но с не повече от 30 дни,
за да не увреди своите законни 
интереси, при положение че няма 
опасност този пропуск да въведе в 
заблуждение обществеността и че 
участникът на пазара е в състояние да 
гарантира поверителността на тази 
информация, както и че не взема 
решения, свързани с търговия с 
енергийни продукти на едро въз основа 
на въпросната информация. При това 
положение участникът на пазара трябва 
да предостави тази информация на 
Агенцията и съответния национален 
регулаторен орган в съответствие с 
разпоредбите на член 7, параграф 4.

Or. pl

Обосновка

Нелоялен участник на пазара може да забави публичното разкриване на информация.
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Изменение 216
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член се прилага също в 
случай на транзакции, при които 
участникът на пазара използва 
вътрешна информация за покриване
на отворени позиции, дори ако са 
строго ограничени до физическите 
загуби, произтичащи от непланувани 
прекъсвания.

Or. en

Обосновка

Намерението за забраната е именно никой участник да не може да се възползва от 
вътрешна информация.

Изменение 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забраната на търговия с вътрешна 
информация, упомената в параграф 1 
на настоящия член, не се прилага за:
а) транзакции, извършени за 
изпълнението на задължение за 
придобиване или продажба на 
енергийни продукти на едро, което е 
станало изискуемо, когато това 
задължение е резултат от 
споразумение, сключено преди 
съответното лице да разполага с 
вътрешната информация;
б) транзакции, извършени от 
производители на газ и 
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електроенергия, оператори на 
газохранилища, оператори на 
съоръжения за внос на втечнен 
природен газ, обхващащи 
непосредствените физически загуби, 
произтичащи от непланувани 
прекъсвания.

Or. en

Изменение 218
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че участник на пазара, 
който притежава вътрешна 
информация и може на своя 
отговорност да участва в търговия, 
за да затвори отворените си позиции 
в енергийните продукти на едро, ако 
противното може да доведе до 
значителни вреди за техническата 
или икономическата стабилност на 
системата и за функционирането на 
пазара, участникът на пазара следва 
да предостави информацията на 
Агенцията и на националния 
регулаторен орган веднага и параграф 
4 се прилага след закриване на 
неговите отворени позиции.

Or. en

Изменение 219
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка разполага със 
система за лицензиране или създава 
регистър на всички предприятия, 
които са упълномощени да извършват 
търговия на едро с енергия в тази 
държава-членка.

Or. en

Изменение 220
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че дадена държава-членка 
няма никаква система за лицензиране, 
националният регулаторен орган 
установява задължителна система за 
регистрация с цел да се създаде пълен 
регистър, включващ всяко дружество, 
което търгува на едро, действащо на 
пазара на държавата-членка. 
Подробностите около системата за 
регистрация следва да се определят 
от Комисията и националните 
регулаторни органи.

Or. en

Изменение 221
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните регулаторни органи 



AM\865269BG.doc 107/107 PE464.684v01-00

BG

изпращат съответните данни за 
търговците на едро до Агенцията. 
Агенцията поддържа база данни за 
осигуряване на публичен достъп до 
данните и обновява тази база данни 
редовно.

Or. en

Изменение 222
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният национален 
регулаторен орган има правомощието 
да оттегли регистрацията на 
предприятие, търгуващо на едро с 
енергия.

Or. en

Изменение 223
Bendt Bendtsen

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 електроенергия и 
газ.

Or. en


