
AM\865269PL.doc PE464.684v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2010/0363(COD)

27.4.2011

POPRAWKI
52 - 223

Projekt sprawozdania
Jorgo Chatzimarkakis
(PE460.835v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))



PE464.684v01-00 2/106 AM\865269PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\865269PL.doc 3/106 PE464.684v01-00

PL

Poprawka 52
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł pierwszy – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie integralności i przejrzystości 
rynku energii (Tekst mający znaczenie dla 
EOG)

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie integralności i przejrzystości 
hurtowego rynku energii (Tekst mający 
znaczenie dla EOG)

Or. ro

Uzasadnienie

Dostosowanie do dalszej części rozporządzenia.

Poprawka 53
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Należy zadbać, aby konsumenci mogli 
mieć zaufanie do integralności rynków 
energii elektrycznej i gazu, a ceny ustalane 
na hurtowych rynkach energii 
odzwierciedlały uczciwą grę rynkową 
popytu i podaży.

(1) Należy zadbać, aby konsumenci i inni 
uczestnicy rynku mogli mieć zaufanie do 
integralności hurtowych rynków energii 
elektrycznej i gazu, a ceny ustalane na tych 
rynkach odzwierciedlały uczciwą i 
opierającą się na zasadzie konkurencji grę 
rynkową popytu i podaży.

Or. de

Uzasadnienie

Również sprzedawcy i producenci muszą mieć zaufanie do funkcjonowania rynków 
hurtowych. Zastosowane przeformułowanie służy ponadto zapewnieniu zgodności z art. 1.
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Poprawka 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Należy zadbać, aby konsumenci mogli 
mieć zaufanie do integralności rynków 
energii elektrycznej i gazu, a ceny ustalane 
na hurtowych rynkach energii 
odzwierciedlały uczciwą grę rynkową 
popytu i podaży.

(1) Należy zapewnić integralność rynków 
energii elektrycznej i gazu oraz zadbać o 
to, aby ceny ustalane na hurtowych 
rynkach energii elektrycznej i gazu 
odzwierciedlały uczciwą grę rynkową 
popytu i podaży, co oznaczałoby, że 
konsumenci mogliby mieć zaufanie do 
tych rynków.

Or. en

Uzasadnienie

Zdobycie zaufania konsumentów nie jest głównym celem przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 55
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Należy zadbać, aby konsumenci mogli 
mieć zaufanie do integralności rynków 
energii elektrycznej i gazu, a ceny ustalane 
na hurtowych rynkach energii 
odzwierciedlały uczciwą grę rynkową 
popytu i podaży.

(1) Należy zadbać, aby konsumenci mogli 
mieć zaufanie do integralności rynków 
energii elektrycznej i gazu, a ceny ustalane 
na hurtowych rynkach energii 
odzwierciedlały uczciwą grę rynkową 
popytu i podaży, oraz aby z nadużyć na 
rynku nie można było czerpać żadnych 
nienależnych korzyści.

Or. en

Poprawka 56
Konrad Szymański
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Należy zadbać, aby konsumenci mogli 
mieć zaufanie do integralności rynków 
energii elektrycznej i gazu, a ceny ustalane 
na hurtowych rynkach energii 
odzwierciedlały uczciwą grę rynkową 
popytu i podaży.

(1) Należy zadbać, aby konsumenci i inni 
uczestnicy rynku mogli mieć zaufanie do 
integralności hurtowych rynków energii 
elektrycznej i gazu, a ceny ustalane na 
takich hurtowych rynkach energii 
odzwierciedlały uczciwą grę rynkową 
popytu i podaży.

Or. en

Poprawka 57
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Należy zadbać, aby konsumenci mogli 
mieć zaufanie do integralności rynków 
energii elektrycznej i gazu, a ceny ustalane 
na hurtowych rynkach energii 
odzwierciedlały uczciwą grę rynkową 
popytu i podaży.

(1) Należy zadbać, aby konsumenci mogli 
mieć zaufanie do integralności hurtowych 
rynków energii elektrycznej i gazu, a ceny 
ustalane na hurtowych rynkach energii 
odzwierciedlały uczciwą grę rynkową 
popytu i podaży.

Or. ro

Uzasadnienie

Dostosowanie.

Poprawka 58
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Należy zadbać, aby konsumenci mogli 
mieć zaufanie do integralności rynków 
energii elektrycznej i gazu, a ceny ustalane 
na hurtowych rynkach energii 
odzwierciedlały uczciwą grę rynkową 
popytu i podaży.

(1) Należy zadbać, aby konsumenci mogli 
mieć zaufanie do integralności rynków 
energii elektrycznej i gazu, a ceny ustalane 
na hurtowych rynkach energii 
odzwierciedlały uczciwą i konkurencyjną 
grę rynkową popytu i podaży.

Or. en

Poprawka 59
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przejrzystość rynków energii stanowi 
warunek wstępny dalszej integracji i 
liberalizacji rynku energetycznego UE, w 
związku z czym niniejsze rozporządzenie 
powinno przynieść znaczne korzyści dla 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W opinii Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów 
Wartościowych oraz Europejskiego 
Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i 
Gazu potwierdzono, że w oparciu o obecne 
przepisy w ich dotychczasowym zakresie 
nie jest możliwe właściwie rozstrzygnięcie 

(2) W opinii Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów 
Wartościowych oraz Europejskiego 
Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i 
Gazu potwierdzono, że w oparciu o obecne 
przepisy w ich dotychczasowym zakresie 
nie jest możliwe właściwie rozstrzygnięcie 
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kwestii związanych z integralnością rynku 
w odniesieniu do rynków energii 
elektrycznej i gazu i zalecono rozpatrzenie 
przyjęcia w sektorze energii stosownych 
ram legislacyjnych przeciwdziałających 
nadużyciom na rynku.

kwestii związanych z integralnością rynku 
w odniesieniu do rynków energii 
elektrycznej i gazu i zalecono rozpatrzenie 
przyjęcia dostosowanych do sektora 
energii stosownych ram legislacyjnych 
zapobiegających nadużyciom na rynku i 
uwzględniających charakterystyczne dla 
tego sektora warunki, które nie wchodzą 
w zakres innych dyrektyw ani 
rozporządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba podkreślenia różnicy w charakterze np. dyrektywy w sprawie nadużyć na 
rynku, która zasadniczo ma charakter ogólny, a rozporządzeniem w sprawie integralności i 
przejrzystości rynku energii, które jest dostosowane do sektora energii.

Poprawka 61
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rynki energii w całej Unii są ze sobą 
coraz ściślej powiązane. Nadużycia na 
rynku w jednym państwie członkowskim 
wywierają wpływ na kształtowanie się cen 
hurtowych energii elektrycznej i gazu poza 
granicami tego państwa. Dlatego też troski 
o zapewnienie integralności rynków nie 
można pozostawić wyłącznie 
poszczególnym państwom członkowskim.

(3) Hurtowe rynki energii w całej Unii są 
ze sobą coraz ściślej powiązane. Nadużycia 
na rynku w jednym państwie 
członkowskim wywierają wpływ na 
kształtowanie się cen hurtowych energii 
elektrycznej i gazu poza granicami tego 
państwa. Dlatego też troski o zapewnienie 
integralności rynków nie można 
pozostawić wyłącznie poszczególnym 
państwom członkowskim.

Or. ro

Uzasadnienie

Dostosowanie.
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Poprawka 62
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rynki energii w całej Unii są ze sobą 
coraz ściślej powiązane. Nadużycia na 
rynku w jednym państwie członkowskim 
wywierają wpływ na kształtowanie się cen 
hurtowych energii elektrycznej i gazu poza 
granicami tego państwa. Dlatego też troski 
o zapewnienie integralności rynków nie 
można pozostawić wyłącznie 
poszczególnym państwom członkowskim.

(3) Rynki energii w całej Unii są ze sobą 
coraz ściślej powiązane. Nadużycia na 
rynku w jednym państwie członkowskim 
często wywierają wpływ na kształtowanie 
się cen hurtowych energii elektrycznej i 
gazu poza granicami tego państwa. Dlatego 
też troski o zapewnienie integralności 
rynków nie można pozostawić wyłącznie 
poszczególnym państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rynki energii w całej Unii są ze sobą 
coraz ściślej powiązane. Nadużycia na 
rynku w jednym państwie członkowskim 
wywierają wpływ na kształtowanie się cen 
hurtowych energii elektrycznej i gazu poza 
granicami tego państwa. Dlatego też troski 
o zapewnienie integralności rynków nie 
można pozostawić wyłącznie 
poszczególnym państwom członkowskim.

(3) Rynki energii w całej Unii są ze sobą 
coraz ściślej powiązane. Nadużycia na 
rynku w jednym państwie członkowskim 
często wywierają wpływ na kształtowanie 
się cen hurtowych energii elektrycznej i 
gazu poza granicami tego państwa. Dlatego 
też troski o zapewnienie integralności 
rynków nie można pozostawić wyłącznie 
poszczególnym państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 64
Teresa Riera Madurell
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Hurtowe rynki energii elektrycznej 
obejmują zarówno rynki towarowe, jak i 
rynki instrumentów pochodnych, przy 
czym mechanizmy ustalania cen w obu 
sektorach są ze sobą powiązane.

(4) Hurtowe rynki energii elektrycznej 
obejmują zarówno rynki towarowe, jak i 
rynki instrumentów pochodnych, przy 
czym mechanizmy ustalania cen w obu 
sektorach są ze sobą powiązane. Obejmuje 
to m.in. rynki regulowane, wielostronne 
platformy obrotu i transakcje zawierane 
na rynku pozagiełdowym w sposób 
bezpośredni lub za pośrednictwem 
brokerów.

Or. en

Poprawka 65
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Hurtowe rynki energii elektrycznej 
obejmują zarówno rynki towarowe, jak i 
rynki instrumentów pochodnych, przy 
czym mechanizmy ustalania cen w obu 
sektorach są ze sobą powiązane.

(4) Hurtowe rynki energii elektrycznej 
obejmują zarówno rynki towarowe, jak i 
rynki instrumentów pochodnych, przy 
czym mechanizmy ustalania cen w obu 
sektorach są ze sobą powiązane. Obejmuje 
to m.in. rynki regulowane, wielostronne 
platformy obrotu, transakcje zawierane na 
rynku pozagiełdowym oraz umowy 
dwustronne.

Or. en

Uzasadnienie

Umowy dwustronne również muszą być objęte przedmiotowym rozporządzeniem, aby włączyć 
wszystkich graczy rynkowych i transakcje.
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Poprawka 66
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Hurtowe rynki energii elektrycznej 
obejmują zarówno rynki towarowe, jak i 
rynki instrumentów pochodnych, przy 
czym mechanizmy ustalania cen w obu 
sektorach są ze sobą powiązane.

(4) Hurtowe rynki energii elektrycznej 
obejmują zarówno rynki towarowe, jak i 
rynki instrumentów pochodnych, przy 
czym mechanizmy ustalania cen w obu 
sektorach są ze sobą powiązane. Kontrakty 
długoterminowe i kontrakty zawierane z 
klientami końcowymi nie podlegają 
zakresowi stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 67
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Hurtowe rynki energii elektrycznej 
obejmują zarówno rynki towarowe, jak i 
rynki instrumentów pochodnych, przy 
czym mechanizmy ustalania cen w obu 
sektorach są ze sobą powiązane.

(4) Hurtowe rynki energii elektrycznej 
obejmują zarówno rynki towarowe, jak i 
rynki instrumentów pochodnych o 
istotnym znaczeniu dla rynku energii, jak 
i rynku finansowego, przy czym 
mechanizmy ustalania cen w obu sektorach 
są ze sobą powiązane.

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o pełne uwzględnienie wszystkich instrumentów rynkowych wpływających na 
mechanizm kształtowania się realnych cen. To inwestycyjne rynki pochodne pozwalały na 
spekulację, która doprowadziła do kryzysu finansowego.
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Poprawka 68
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Hurtowe rynki energii elektrycznej 
obejmują zarówno rynki towarowe, jak i 
rynki instrumentów pochodnych, przy 
czym mechanizmy ustalania cen w obu 
sektorach są ze sobą powiązane.

(4) Hurtowe rynki gazu i energii 
elektrycznej obejmują zarówno rynki 
towarowe, jak i rynki instrumentów 
pochodnych, przy czym mechanizmy 
ustalania cen w obu sektorach są ze sobą 
powiązane.

Or. en

Poprawka 69
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W celu zwiększenia przejrzystości na 
hurtowym rynku energii Agencja ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (Agencja) tworzy rejestr 
uczestników rynku, a także analizuje
wykonalność i ramy czasowe 
przeniesienia instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym na parkiety 
giełdowe wymagające rozliczania.

Or. en

Uzasadnienie

Obrót poza rynkiem regulowanym stanowi większą część transakcji na hurtowych rynkach 
energii w większości państw członkowskich. Jeśli transakcje te byłyby zawierane na 
parkietach giełdowych, przejrzystość rynku zostałaby znacznie zwiększona. Ponadto 
obowiązki sprawozdawcze zostałyby przeniesione na organy zajmujące się rozliczaniem na 
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parkietach giełdowych.

Poprawka 70
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W celu stworzenia równych szans 
pomiędzy różnymi rynkami i formami 
umów należy przewidzieć minimalne 
wymogi dla parkietów giełdowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapobiec przenoszeniu transakcji na mniej uregulowane parkiety giełdowe poprzez 
wprowadzenie minimalnych wymogów dla parkietów giełdowych.

Poprawka 71
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie rynku energii elektrycznej i 
gazu oraz rynków ropy naftowej, węgla i 
uprawnień do emisji CO2, Agencja 
powinna monitorować te rynki w celu 
zapewnienia kompleksowego zrozumienia 
zmian dokonujących się na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo, że rynki ropy naftowej, węgla i uprawnień do emisji CO2 mają inną charakterystykę, 
niż rynek energii elektrycznej i gazu, wpływają one na siebie wzajemnie, a skuteczne 
przeciwdziałanie nadużyciom i manipulacjom na rynkach może zostać zagwarantowane 
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wyłącznie wtedy, gdy wszystkie odnośne rynki będą monitorowane.

Poprawka 72
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Komisja obecnie przeprowadza z 
zainteresowanymi stronami konsultacje 
dotyczące zapewniania integralności 
europejskiego rynku dwutlenku węgla1. 
Następnie bezzwłocznie sporządzi ona 
wniosek dotyczący konkretnego aktu 
ustawodawczego w celu wprowadzenia do 
2012 r. odnośnych przepisów związanych 
z naruszeniami na rynku uprawnień do 
emisji CO2, zapewniając jednocześnie 
spójność z niniejszym rozporządzeniem.
1 

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

Or. en

Uzasadnienie

Instrument prawodawczy mający na celu zapewnienie integralności europejskiego rynku 
dwutlenku węgla powinien stanowić część pakietu na rzecz przejrzystości i integralności, w 
skład którego wchodzi rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii, 
dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku, rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych, 
partnerów centralnych i repozytoriów transakcji oraz dyrektywa w sprawie rynków 
instrumentów finansowych. W związku z tym Komisja powinna bezzwłocznie sporządzić 
stosowny wniosek, aby zlikwidować przepaść na rynkach dwutlenku węgla.

Poprawka 73
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Na kilku rynkach energii należących 
do grona rynków o największym 
znaczeniu nie istnieje obecnie wyraźny 
zakaz postępowania naruszającego 
integralność tych rynków.

(6) W celu ochrony odbiorców końcowych 
oraz zapewnienia obywatelom Unii 
energii po przystępnej cenie należy 
wprowadzić zakaz postępowania 
naruszającego integralność rynków 
energii.

Or. ro

Uzasadnienie

Należy chronić odbiorców końcowych oraz zapewnić obywatelom Unii Europejskiej energię 
po przystępnej cenie.

Poprawka 74
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Manipulacje na rynku mają na celu 
zapewnienie dominującej pozycji 
handlowej w odniesieniu do podaży lub 
popytu na produkt energetyczny 
sprzedawany w obrocie hurtowym, co 
może prowadzić do wyznaczenia, 
bezpośredniego lub pośredniego, cen 
zakupu lub sprzedaży lub stworzenia 
niesprawiedliwych warunków 
handlowych.

Or. en

Poprawka 75
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Organy krajowe mogą wpływać na 
zachowanie przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej, m.in. poprzez nadawanie 
specjalnych lub wyłącznych praw bądź 
udział w ich kapitale oraz 
przedstawicielstwo w organach 
administracyjnych, zarządczych lub 
nadzorczych tych przedsiębiorstw, w 
związku z czym odgrywają ważną rolę w 
stosowaniu przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w tym warunków 
przejrzystości i niedyskryminacji w 
procedurach zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 76
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Liberalizacja rynków energii nie 
prowadzi automatycznie do zwiększenia 
konkurencji, ponieważ operatorzy o 
ustalonej pozycji często dysponują bardzo 
dużym udziałem w rynku, a w niektórych 
państwach członkowskich istnienie 
przedsiębiorstw państwowych może 
również zakłócać funkcjonowanie rynku. 
W związku z tym niniejsze rozporządzenie 
powinno gwarantować jednakowe 
traktowanie wszystkich uczestników rynku 
w celu ograniczenia ryzyka stosowania 
niepewnych praktyk biznesowych oraz 
zapewnienia równych szans.

Or. en
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Poprawka 77
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Na hurtowych rynkach energii 
prowadzony jest równolegle obrót 
instrumentami pochodnymi oraz obrót 
towarowy. Dlatego też ważne jest 
zapewnienie spójnego stosowania na rynku 
instrumentów pochodnych oraz na rynku 
towarowym definicji nadużyć na rynku, 
obejmujących wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych oraz manipulacje na rynku.

(7) Na hurtowych rynkach energii 
prowadzony jest równolegle obrót 
instrumentami pochodnymi oraz obrót 
towarowy. Dlatego też ważne jest 
zapewnienie spójnego stosowania na rynku 
instrumentów pochodnych oraz na rynku 
towarowym definicji nadużyć na rynku, 
obejmujących wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych oraz manipulacje na rynku. 
Niniejsze rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie do wszystkich transakcji 
zawieranych bezpośrednio lub przez 
pośredników na rynkach regulowanych, w 
ramach wielostronnych platform obrotu 
oraz do transakcji zawieranych na rynku 
pozagiełdowym i umów dwustronnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie formy i systemy obrotu muszą podlegać przepisom przedmiotowego 
rozporządzenia, aby objąć cały rynek, a tym samym osiągnąć założenia przejrzystości i 
integralności określone w przedmiotowym rozporządzeniu.

Poprawka 78
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Na hurtowych rynkach energii 
prowadzony jest równolegle obrót 
instrumentami pochodnymi oraz obrót 
towarowy. Dlatego też ważne jest 
zapewnienie spójnego stosowania na rynku 
instrumentów pochodnych oraz na rynku 

(7) Na hurtowych rynkach energii 
prowadzony jest równolegle obrót 
instrumentami pochodnymi oraz obrót 
towarowy. Dlatego też ważne jest 
zapewnienie spójnego stosowania na rynku 
instrumentów pochodnych oraz na rynku 
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towarowym definicji nadużyć na rynku, 
obejmujących wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych oraz manipulacje na rynku.

towarowym definicji nadużyć na rynku, 
obejmujących wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych oraz manipulacje na rynku. 
W związku z tym niniejsze rozporządzenie 
powinno z zasady mieć zastosowanie do 
wszystkich przeprowadzanych transakcji.

Or. en

Poprawka 79
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Na hurtowych rynkach energii 
prowadzony jest równolegle obrót 
instrumentami pochodnymi oraz obrót 
towarowy. Dlatego też ważne jest 
zapewnienie spójnego stosowania na rynku 
instrumentów pochodnych oraz na rynku 
towarowym definicji nadużyć na rynku, 
obejmujących wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych oraz manipulacje na rynku.

(7) Na hurtowych rynkach energii 
prowadzony jest równolegle obrót 
instrumentami pochodnymi oraz obrót 
towarowy. Dlatego też ważne jest 
zapewnienie spójnego stosowania na rynku 
instrumentów pochodnych oraz na rynku 
towarowym definicji nadużyć na rynku, 
obejmujących wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych oraz manipulacje na rynku, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
szczególnych cech hurtowych rynków 
energii.

Or. en

Poprawka 80
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy wyraźnie zabronić 
wykorzystywania informacji 
wewnętrznych lub usiłowania 
wykorzystania takich informacji w celu 

(9) Należy wyraźnie zabronić 
wykorzystywania informacji 
wewnętrznych lub usiłowania 
wykorzystania takich informacji w celu 
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prowadzenia obrotu na swój własny 
rachunek lub na rachunek osoby trzeciej. 
Wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych może również polegać na 
handlu produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym przez 
osoby, które wiedzą lub powinny wiedzieć, 
że posiadane przez nie informacje stanowią 
informacje wewnętrzne.

prowadzenia obrotu na swój własny 
rachunek lub na rachunek osoby trzeciej. 
Wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych może również polegać na 
handlu produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym przez 
osoby, które wiedzą lub powinny wiedzieć, 
że posiadane przez nie informacje stanowią 
informacje wewnętrzne. Informacje, co do 
których istnieje obowiązek podawania ich 
do publicznej wiadomości zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 
714/2009 lub rozporządzenia (WE) nr 
715/2009, w tym wytyczne i kodeksy sieci 
przyjęte na podstawie tych rozporządzeń, 
mogą stanowić podstawę dla 
podejmowania przez uczestników rynku 
decyzji o zawieraniu transakcji 
dotyczących produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, w 
związku z czym do momentu podania ich 
do wiadomości publicznej mogą stanowić 
informacje wewnętrzne.

Or. en

Poprawka 81
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy wyraźnie zabronić 
wykorzystywania informacji 
wewnętrznych lub usiłowania 
wykorzystania takich informacji w celu 
prowadzenia obrotu na swój własny 
rachunek lub na rachunek osoby trzeciej. 
Wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych może również polegać na 
handlu produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym przez 
osoby, które wiedzą lub powinny wiedzieć, 
że posiadane przez nie informacje stanowią 

(9) Należy wyraźnie zabronić 
wykorzystywania informacji 
wewnętrznych lub usiłowania 
wykorzystania takich informacji w celu 
prowadzenia obrotu na swój własny 
rachunek lub na rachunek osoby trzeciej. 
Wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych może również polegać na 
handlu produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym przez 
osoby, które wiedzą lub powinny wiedzieć, 
że posiadane przez nie informacje stanowią 
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informacje wewnętrzne. informacje wewnętrzne. Informacje, co do 
których istnieje obowiązek podawania ich 
do publicznej wiadomości zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 
714/2009 lub rozporządzenia (WE) nr 
715/2009, w tym wytyczne i kodeksy sieci 
przyjęte na podstawie tych rozporządzeń, 
mogą stanowić informacje mogące w 
znacznym stopniu wpłynąć na ceny 
produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, w 
związku z czym do momentu podania ich 
do wiadomości publicznej mogą stanowić 
informacje wewnętrzne.

Or. en

Poprawka 82
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy wyraźnie zabronić 
wykorzystywania informacji 
wewnętrznych lub usiłowania 
wykorzystania takich informacji w celu 
prowadzenia obrotu na swój własny 
rachunek lub na rachunek osoby trzeciej. 
Wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych może również polegać na 
handlu produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym przez 
osoby, które wiedzą lub powinny wiedzieć, 
że posiadane przez nie informacje stanowią 
informacje wewnętrzne.

(9) Należy wyraźnie zabronić 
wykorzystywania informacji 
wewnętrznych w celu prowadzenia obrotu 
na swój własny rachunek lub na rachunek 
osoby trzeciej. Wykorzystywanie 
informacji wewnętrznych może również 
polegać na handlu produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym przez osoby, które wiedzą lub 
powinny wiedzieć, że posiadane przez nie 
informacje stanowią informacje 
wewnętrzne. Wyłącznie informacje, co do 
których istnieje obowiązek podawania ich 
do publicznej wiadomości zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 
714/2009 lub rozporządzenia (WE) nr 
715/2009, w tym wytyczne i kodeksy sieci 
przyjęte na podstawie tych rozporządzeń, 
mogą do momentu podania ich do 
wiadomości publicznej stanowić 
informacje wewnętrzne.
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Or. en

Poprawka 83
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy wyraźnie zabronić 
wykorzystywania informacji 
wewnętrznych lub usiłowania 
wykorzystania takich informacji w celu 
prowadzenia obrotu na swój własny 
rachunek lub na rachunek osoby trzeciej. 
Wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych może również polegać na 
handlu produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym przez 
osoby, które wiedzą lub powinny wiedzieć, 
że posiadane przez nie informacje stanowią 
informacje wewnętrzne.

(9) Należy wyraźnie zabronić 
wykorzystywania informacji 
wewnętrznych lub usiłowania 
wykorzystania takich informacji w celu 
prowadzenia obrotu na swój własny 
rachunek lub na rachunek osoby trzeciej. 
Wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych może również polegać na 
handlu produktami energetycznymi i 
gazowymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym przez osoby, które wiedzą lub 
powinny wiedzieć, że posiadane przez nie 
informacje stanowią informacje 
wewnętrzne.

Or. en

Poprawka 84
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Manipulacja na hurtowych rynkach 
energii polega na sztucznym kształtowaniu 
cen na poziomie, którego nie uzasadnia 
faktyczna dostępność produkcji, zaplecza 
magazynowego czy też zdolności 
przesyłowych lub ich koszty, ani też popyt.

(10) Manipulacja na hurtowych rynkach 
energii polega na sztucznym kształtowaniu 
cen na poziomie, którego nie uzasadnia 
faktyczna dostępność produkcji, zaplecza 
magazynowego czy też zdolności 
przesyłowych lub ich koszty, ani też popyt
efektywny, tj. taki, na który odbiorcy 
posiadają zdolność techniczną i 
technologiczną odbioru oraz zdolność 
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finansową zapłaty.

Or. pl

Uzasadnienie

Aby uniknąć spekulacji nie można akceptować zakupów wtedy, gdy brak możliwości odbioru i 
zdolności zakupu.

Poprawka 85
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Manipulacja na hurtowych rynkach 
energii polega na sztucznym kształtowaniu 
cen na poziomie, którego nie uzasadnia 
faktyczna dostępność produkcji, zaplecza 
magazynowego czy też zdolności 
przesyłowych lub ich koszty, ani też popyt.

(10) Manipulacja na hurtowych rynkach 
energii polega na sztucznym kształtowaniu 
cen na poziomie, którego nie uzasadnia 
faktyczna równowaga między podażą a 
popytem, ani inne podstawowe zmienne.

Or. en

Poprawka 86
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu.

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu. Szczególnie istotne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
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Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym z ekspertami. Wiedzę 
specjalistyczną mogą w szczególności 
zapewnić eksperci Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (Agencja), 
Komitetu Europejskich Organów Nadzoru 
nad Rynkiem Papierów Wartościowych 
(CESR), europejskiej sieci operatorów 
systemów przesyłowych gazu i energii 
elektrycznej (ENTSO-E, ENTSO-G), 
Europejskiego Urzędu Nadzoru nad 
Giełdami i Papierami Wartościowymi 
(ESMA), krajowych organów 
regulacyjnych, krajowych organów ds. 
konkurencji, właściwych organów 
finansowych w państwach członkowskich, 
zainteresowanych stron, takich jak 
zorganizowane giełdy, i uczestników 
rynku. W procesie przygotowywania 
i sporządzania aktów delegowanych 
Komisja powinna zagwarantować 
równoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie właściwych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
oraz zagwarantować ścisłe zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego i Rady w fazę 
przygotowawczą, a także zapraszanie ich 
do udziału w posiedzeniach ekspertów.

Or. en

Poprawka 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii oraz 
by zapewnić spójność z innym odnośnym 
aktami prawodawczymi UE w obszarze 
usług finansowych i energii, które to 
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przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu.

obszary mają charakter dynamiczny 
i zmienny. W odniesieniu do takich 
szczegółowych przepisów Komisję należy 
upoważnić do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu.
Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. 
Wiedzę specjalistyczną mogą zapewnić 
m.in. eksperci Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru nad 
Rynkiem Papierów Wartościowych 
(CESR), europejskiej sieci operatorów 
systemów przesyłowych gazu i energii 
elektrycznej, Europejskiego Urzędu 
Nadzoru nad Giełdami i Papierami 
Wartościowymi (ESMA), krajowych 
organów regulacyjnych, właściwych 
organów finansowych w państwach 
członkowskich i uczestników rynku. 
Podczas przygotowywania i sporządzania 
aktów delegowanych Komisja powinna 
zapewnić równoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 88
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
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art. 290 Traktatu. art. 290 Traktatu. Szczególnie istotne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym z ekspertami. Wiedzę 
specjalistyczną mogą w szczególności 
zapewnić eksperci Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru nad 
Rynkiem Papierów Wartościowych 
(CESR), europejskiej sieci operatorów 
systemów przesyłowych gazu i energii 
elektrycznej, Europejskiego Urzędu 
Nadzoru nad Giełdami i Papierami 
Wartościowymi (ESMA), krajowych 
organów regulacyjnych, krajowych 
organów ds. konkurencji, właściwych 
organów finansowych w państwach 
członkowskich, zainteresowanych stron, 
takich jak zorganizowane giełdy (np. 
giełdy energii elektrycznej), i uczestników 
rynku.

Or. en

Poprawka 89
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu.

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
odniesieniu do szczegółowych przepisów i 
na podstawie jasnych definicji 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
Komisję należy upoważnić do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
Traktatu. W każdym przypadku, gdy 
Komisja chce przyjąć akty delegowane, 
szczególnie istotne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych prowadziła stosowne 
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konsultacje, w tym z Agencją, operatorami 
na rynku energii, krajowymi organami 
regulacyjnymi i Europejskim Urzędem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(ESMA). W procesie przygotowywania 
i sporządzania aktów delegowanych 
Komisja powinna zagwarantować 
równoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie właściwych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
oraz zagwarantować ścisłe zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego i Rady w fazę 
przygotowawczą, zwłaszcza dzięki 
zapraszaniu do udziału w posiedzeniach 
ekspertów.

Or. en

Poprawka 90
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. 
W odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 290 Traktatu.

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny, 
oraz aby zapewnić zgodność z innymi 
przepisami UE w tej dziedzinie. 
W odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 290 Traktatu. ACER i inni uczestnicy 
rynku powinni w stosownym czasie zostać 
włączeni do konsultacji i prac wstępnych, 
zaś Parlament Europejski i Radę należy 
poinformować odpowiednio wcześnie.

Or. de
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Poprawka 91
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu.

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
celu zapobiegania powstawaniu luk w 
prawie należy zapewnić spójność z innymi 
właściwymi aktami prawodawczymi UE w 
obszarze usług finansowych, które 
również mają charakter dynamiczny i 
zmienny. W odniesieniu do takich 
szczegółowych przepisów Komisję należy 
upoważnić do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu.

Or. en

Poprawka 92
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Przedsiębiorstwa handlowe z branży 
obrotu energią objęte niniejszym 
rozporządzeniem, które nie wchodzą w 
zakres dyrektywy 2004/39/WE, powinny 
podlegać ogólnounijnym wymogom 
dotyczącym udzielania zezwoleń. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przewidywać 
stworzenie dostosowanego systemu 
udzielania zezwoleń dla przedsiębiorstw 
handlowych z branży obrotu energią w 
celu kontrolowania zdolności uczestników 
rynku do przestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia, a 
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jednocześnie unikania stosowania 
uciążliwych wymogów dla przedsiębiorstw 
handlowych z branży finansowej 
uwzględnionych w dyrektywie 
2004/39/WE. W celu zapewnienia 
dostosowanego systemu udzielania 
zezwoleń dla przedsiębiorstw handlowych 
z branży obrotu energią uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinny być delegowane 
Komisji w odniesieniu do wymogów 
dotyczących udzielania zezwolenia i jego 
zakresu, procedur udzielania lub 
odrzucania wniosku o udzielenie 
zezwolenia, a także warunków cofnięcia 
zezwolenia. Szczególnie istotne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
z ekspertami. W procesie 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować równoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie właściwych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie oraz 
zagwarantować ścisłe zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego i Rady w fazę 
przygotowawczą, zwłaszcza dzięki 
zapraszaniu do udziału w posiedzeniach 
ekspertów.

Or. en

Poprawka 93
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Przedsiębiorstwa handlowe z branży 
obrotu energią objęte niniejszym 
rozporządzeniem, które nie wchodzą w 
zakres dyrektywy 2004/39/WE, powinny 
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podlegać ogólnounijnym wymogom 
dotyczącym udzielania zezwoleń. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przewidywać 
stworzenie dostosowanego systemu 
udzielania zezwoleń dla przedsiębiorstw 
handlowych z branży obrotu energią w 
celu kontrolowania zdolności uczestników 
rynku do przestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia, a 
jednocześnie unikania stosowania 
uciążliwych wymogów dla przedsiębiorstw 
handlowych z branży finansowej 
uwzględnionych w dyrektywie 
2004/39/WE. W celu zapewnienia 
dostosowanego systemu udzielania 
zezwoleń dla przedsiębiorstw handlowych 
z branży obrotu energią uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinny być delegowane 
Komisji w odniesieniu do wymogów 
dotyczących udzielania zezwolenia i jego 
zakresu, procedur udzielania lub 
odrzucania wniosku o udzielenie 
zezwolenia, a także warunków cofnięcia 
zezwolenia.

Or. en

Poprawka 94
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Skuteczne monitorowanie rynku ma 
zasadnicze znaczenie dla wykrywania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii i 
zapobiegania im. Do takiego 
monitorowania najlepiej przygotowana jest 
Agencja, która dysponuje obejmującym 
całą Unię oglądem sytuacji na rynkach 
energii elektrycznej i gazu oraz posiada 
niezbędną fachową wiedzę na temat 

(13) Skuteczne monitorowanie rynku na 
szczeblu Unii ma zasadnicze znaczenie dla 
wykrywania nadużyć na hurtowych 
rynkach energii i zapobiegania im. Do 
takiego monitorowania najlepiej 
przygotowana jest Agencja, która 
dysponuje obejmującym całą Unię 
oglądem sytuacji na rynkach energii 
elektrycznej i gazu oraz posiada niezbędną 
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funkcjonowania rynków i systemów 
energii elektrycznej i gazu w Unii. Istotną 
rolę w zapewnieniu wydajnego 
monitorowania rynków powinny odgrywać 
krajowe organy regulacyjne dysponujące 
ważną wiedzą na temat zmian 
występujących na rynkach energii w 
swoich państwach członkowskich.

fachową wiedzę na temat funkcjonowania 
rynków i systemów energii elektrycznej i 
gazu w Unii. Istotną rolę w zapewnieniu 
wydajnego monitorowania rynków na 
szczeblu krajowym powinny odgrywać 
krajowe organy regulacyjne dysponujące 
ważną wiedzą na temat zmian 
występujących na rynkach energii w 
swoich państwach członkowskich.
Gromadzenie danych przez Agencję 
odbywa się bez uszczerbku dla prawa 
organów krajowych do gromadzenia 
dodatkowych danych dla celów 
krajowych.

Or. en

Poprawka 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Skuteczne monitorowanie rynku ma 
zasadnicze znaczenie dla wykrywania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii i 
zapobiegania im. Do takiego 
monitorowania najlepiej przygotowana jest 
Agencja, która dysponuje obejmującym 
całą Unię oglądem sytuacji na rynkach 
energii elektrycznej i gazu oraz posiada 
niezbędną fachową wiedzę na temat 
funkcjonowania rynków i systemów 
energii elektrycznej i gazu w Unii. Istotną 
rolę w zapewnieniu wydajnego 
monitorowania rynków powinny odgrywać 
krajowe organy regulacyjne dysponujące 
ważną wiedzą na temat zmian 
występujących na rynkach energii w 
swoich państwach członkowskich.

(13) Skuteczne monitorowanie rynku na 
szczeblu Unii ma zasadnicze znaczenie dla 
wykrywania nadużyć na hurtowych 
rynkach energii i zapobiegania im. Do 
takiego monitorowania najlepiej 
przygotowana jest Agencja, która 
dysponuje obejmującym całą Unię 
oglądem sytuacji na rynkach energii 
elektrycznej i gazu oraz posiada niezbędną 
fachową wiedzę na temat funkcjonowania 
rynków i systemów energii elektrycznej i 
gazu w Unii. Istotną rolę w zapewnieniu 
wydajnego monitorowania rynków na 
szczeblu krajowym powinny odgrywać 
krajowe organy regulacyjne dysponujące 
ważną wiedzą na temat zmian 
występujących na rynkach energii w 
swoich państwach członkowskich.

Or. en
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Poprawka 96
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Skuteczne monitorowanie rynku ma 
zasadnicze znaczenie dla wykrywania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii i 
zapobiegania im. Do takiego 
monitorowania najlepiej przygotowana jest 
Agencja, która dysponuje obejmującym 
całą Unię oglądem sytuacji na rynkach 
energii elektrycznej i gazu oraz posiada 
niezbędną fachową wiedzę na temat 
funkcjonowania rynków i systemów 
energii elektrycznej i gazu w Unii. Istotną 
rolę w zapewnieniu wydajnego 
monitorowania rynków powinny odgrywać 
krajowe organy regulacyjne dysponujące 
ważną wiedzą na temat zmian 
występujących na rynkach energii w 
swoich państwach członkowskich.

(13) Skuteczne monitorowanie rynku ma 
zasadnicze znaczenie dla wykrywania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii i 
zapobiegania im. Do takiego 
monitorowania najlepiej przygotowana jest 
Agencja, która dysponuje obejmującym 
całą Unię oglądem sytuacji na rynkach 
energii elektrycznej i gazu oraz posiada 
niezbędną fachową wiedzę na temat 
funkcjonowania rynków i systemów 
energii elektrycznej i gazu w Unii. Istotną 
rolę w zapewnieniu wydajnego 
monitorowania rynków powinny odgrywać 
krajowe organy regulacyjne ds. energii 
dysponujące ważną wiedzą na temat zmian 
występujących na rynkach energii w 
swoich państwach członkowskich.

Or. en

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu)

Uzasadnienie

Dla celów tego sektorowego ustawodawstwa dotyczącego energii krajowe organy regulacyjne 
ds. energii zorganizowane w ramach Agencji (ACER) są organem krajowym
odpowiedzialnym za współpracę w zakresie monitorowania, prowadzenia dochodzeń i innych 
powiązanych zadań.

Poprawka 97
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest regularny dostęp do danych 
na temat transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do przekazywania takich 
informacji Agencji.

(14) W celu umożliwienia prowadzenia 
skutecznego monitorowania rynku 
Agencja powinna dysponować pełnym 
wykazem przedsiębiorstw handlowych z 
branży hurtowego obrotu energią. W 
przypadku, gdy system licencjonowania 
już funkcjonuje, krajowe organy 
regulacyjne powinny przesłać Agencji 
właściwe dane, w tym informacje 
dotyczące tego, w którym kraju innym niż 
kraj pochodzenia dane przedsiębiorstwo 
handlowe z branży hurtowego obrotu 
energią prowadzi działalność. W 
przypadku, gdy taki system nie istnieje, 
państwa członkowskie powinny stworzyć 
obowiązkowy rejestr przedsiębiorstw 
handlowych z branży hurtowego obrotu 
energią. Szczegóły takiego systemu 
rejestracji powinny zostać określone przez 
Komisję we współpracy z krajowymi 
organami regulacyjnymi. Jak 
wspomniano wcześniej, krajowe organy 
regulacyjne powinny przekazać wszystkie 
właściwe dane Agencji. Agencja powinna 
informować właściwy krajowy organ 
regulacyjny, na rynku którego dane 
przedsiębiorstwo handlowe z branży 
hurtowego obrotu energią prowadzi 
działalność. Agencja powinna zarządzać 
tym publicznym rejestrem aktywnych 
przedsiębiorstw handlowych z branży 
hurtowego obrotu energią oraz go 
utrzymywać, a także udzielać do niego 
dostępu krajowym organom regulacyjnym 
lub innym właściwym organom dla celów 
prowadzenia dochodzenia. Do wydajnego 
monitorowania rynku wymagany jest 
regularny dostęp do danych na temat 
transakcji, a także dostęp do 
podstawowych danych dotyczących 
zdolności produkcyjnej i wykorzystania 
instalacji służących produkcji, 
magazynowaniu, zużywaniu lub 
przesyłaniu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego bądź dotyczące zdolności 
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produkcyjnej i wykorzystania instalacji 
skroplonego gazu ziemnego (LNG). Z tego 
względu uczestnicy rynku, w tym 
operatorzy systemów przesyłowych, 
dostawcy, przedsiębiorstwa handlowe, 
wytwórcy i brokerzy, prowadzący obrót 
produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym, 
którzy mają licencję lub są zarejestrowani, 
powinni być zobowiązani do 
przekazywania takich informacji Agencji.

Or. en

Poprawka 98
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest regularny dostęp do danych 
na temat transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do przekazywania takich 
informacji Agencji.

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest regularny dostęp do danych 
na temat transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do przekazywania takich 
informacji Agencji. Jeśli będzie to 
konieczne dla prowadzenia skutecznego 
monitorowania, Agencja może utworzyć 
biura łącznikowe zlokalizowane w pobliżu 
istotnych systemów obrotu.

Or. en

Poprawka 99
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest regularny dostęp do danych 
na temat transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do przekazywania takich 
informacji Agencji.

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest regularny dostęp do danych 
na temat transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi i gazowymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym do 
przekazywania Agencji takich informacji 
dotyczących wyłącznie standardowych 
produktów.

Or. en

Poprawka 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest regularny dostęp do danych 
na temat transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do przekazywania takich 
informacji Agencji.

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest regularny dostęp do danych 
na temat transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do przekazywania Agencji 
takich informacji dotyczących wyłącznie 
standardowych produktów.

Or. en

Poprawka 101
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest regularny dostęp do danych 
na temat transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do przekazywania takich 
informacji Agencji.

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest natychmiastowy i 
regularny dostęp do danych na temat 
transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do przekazywania takich 
informacji Agencji.

Or. en

Poprawka 102
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest regularny dostęp do 
danych na temat transakcji. Z tego względu 
należy zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do przekazywania takich 
informacji Agencji.

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest dostęp do danych na temat 
transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do regularnego przekazywania 
takich informacji Agencji.

Or. ro

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości tekstu.

Poprawka 103
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności przy gromadzeniu informacji 
na temat transakcji, których przedmiotem 
są produkty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym, należy upoważnić 
Komisję, zgodnie z art. 290 Traktatu, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
określających termin przekazywania oraz 
formę i treść informacji, które uczestnicy 
rynku mają obowiązek przekazywać. 
Obowiązki sprawozdawcze nie powinny 
generować niepotrzebnych kosztów dla 
uczestników rynku. Osoby zgłaszające 
transakcje właściwemu organowi zgodnie 
z przepisami dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych oraz 
repozytoriom transakcji i właściwym 
władzom zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady …/… w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji nie 
powinny zatem podlegać dodatkowym
obowiązkom sprawozdawczym na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

(15) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności przy gromadzeniu informacji 
na temat transakcji, których przedmiotem 
są produkty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym, należy upoważnić 
Komisję, zgodnie z art. 290 Traktatu, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
określających termin przekazywania oraz 
formę i treść informacji, które uczestnicy 
rynku mają obowiązek przekazywać. 
Obowiązki sprawozdawcze nie powinny 
generować niepotrzebnych kosztów lub 
obciążeń administracyjnych dla 
uczestników rynku i dlatego powinny 
zostać poddane analizie kosztów i korzyści
ex ante. Obowiązek sprawozdawczy 
spoczywający na uczestnikach rynku 
związany z wydajnością i 
wykorzystywaniem instalacji produkcji, 
zużywania, magazynowania, przesyłania 
energii elektrycznej i gazu ziemnego lub 
związany z wydajnością i 
wykorzystywaniem instalacji LNG 
powinien zostać zminimalizowany poprzez 
gromadzenie niezbędnych informacji lub 
ich części z istniejących źródeł tam, gdzie 
to możliwe, biorąc przy tym pod uwagę 
ramy prawne dotyczące przejrzystości 
ustanowione na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009. Podczas gromadzenia 
danych należy również uwzględniać 
wniosek Europejskiego Organu Nadzoru 
Energii Elektrycznej i Gazu w sprawie 
zasadniczej przejrzystości danych 
dotyczących energii elektrycznej. Osoby 
zgłaszające transakcje właściwemu 
organowi zgodnie z przepisami dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
w sprawie rynków instrumentów 
finansowych oraz repozytoriom transakcji 
i właściwym władzom zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/… w sprawie 
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instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, partnerów centralnych 
i repozytoriów transakcji nie powinny 
zatem podlegać podwójnym obowiązkom 
sprawozdawczym. Szczególnie istotne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym z ekspertami. W procesie 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować równoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie właściwych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie oraz 
zagwarantować ścisłe zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego i Rady w fazę 
przygotowawczą, zwłaszcza dzięki 
zapraszaniu do udziału w posiedzeniach 
ekspertów.

Or. en

Poprawka 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności przy gromadzeniu informacji 
na temat transakcji, których przedmiotem 
są produkty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym, należy upoważnić 
Komisję, zgodnie z art. 290 Traktatu, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
określających termin przekazywania oraz 
formę i treść informacji, które uczestnicy 
rynku mają obowiązek przekazywać. 
Obowiązki sprawozdawcze nie powinny 
generować niepotrzebnych kosztów dla 
uczestników rynku. Osoby zgłaszające 
transakcje właściwemu organowi zgodnie 
z przepisami dyrektywy 2004/39/WE 

(15) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności przy gromadzeniu informacji 
na temat transakcji, których przedmiotem 
są produkty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym, należy upoważnić 
Komisję, po przeprowadzeniu należytych 
konsultacji z uczestnikami rynku, 
zainteresowanymi stronami i organami, w 
tym z Agencją, i zgodnie z art. 290 
Traktatu, do przyjęcia aktów 
delegowanych określających termin 
przekazywania oraz formę i treść 
informacji, które uczestnicy rynku mają 
obowiązek przekazywać. Obowiązki 
sprawozdawcze nie powinny generować 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych16 oraz 
repozytoriom transakcji i właściwym 
władzom zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady …/… w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji nie 
powinny zatem podlegać dodatkowym 
obowiązkom sprawozdawczym na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

niepotrzebnych kosztów lub obciążeń 
administracyjnych dla uczestników rynku 
i dlatego powinny zostać poddane analizie 
kosztów i korzyści ex ante. Osoby 
zgłaszające transakcje właściwemu 
organowi zgodnie z przepisami dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
w sprawie rynków instrumentów 
finansowych16 oraz repozytoriom 
transakcji i właściwym władzom zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/… w sprawie 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, partnerów centralnych 
i repozytoriów transakcji nie powinny 
zatem podlegać dodatkowym obowiązkom 
sprawozdawczym na podstawie niniejszego 
rozporządzenia. Podczas przygotowywania 
i sporządzania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, a także z 
odpowiednim wyprzedzeniem 
przeprowadzać stosowne i przejrzyste 
konsultacje, w tym z ekspertami.

Or. en

Poprawka 105
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności przy gromadzeniu informacji 
na temat transakcji, których przedmiotem 
są produkty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym, należy upoważnić 
Komisję, zgodnie z art. 290 Traktatu, do 
przyjęcia aktów delegowanych 

(15) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności przy gromadzeniu informacji 
na temat transakcji, których przedmiotem 
są produkty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym, należy upoważnić 
Komisję, zgodnie z art. 290 Traktatu, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
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określających termin przekazywania oraz 
formę i treść informacji, które uczestnicy 
rynku mają obowiązek przekazywać. 
Obowiązki sprawozdawcze nie powinny 
generować niepotrzebnych kosztów dla 
uczestników rynku. Osoby zgłaszające 
transakcje właściwemu organowi zgodnie 
z przepisami dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych16 oraz 
repozytoriom transakcji i właściwym 
władzom zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady …/… w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji nie 
powinny zatem podlegać dodatkowym 
obowiązkom sprawozdawczym na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

określających termin przekazywania oraz 
formę i treść informacji, które uczestnicy 
rynku mają obowiązek przekazywać. 
Obowiązki sprawozdawcze nie powinny 
generować niepotrzebnych kosztów dla 
uczestników rynku, ale muszą 
gwarantować, że Agencja będzie 
uzyskiwać wszelkie informacje niezbędne 
do skutecznego wykonywania swoich 
zadań. Osoby zgłaszające transakcje 
właściwemu organowi zgodnie 
z przepisami dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych16 oraz 
repozytoriom transakcji i właściwym 
władzom zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady …/… w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji nie 
powinny zatem podlegać dodatkowym 
obowiązkom sprawozdawczym na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.
Należy jednak dopilnować, aby te organy i 
repozytoria transakcji bezzwłocznie 
udostępniały Agencji wszystkie niezbędne 
informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że obciążenia administracyjne wobec uczestników rynku należy 
utrzymywać na niskim poziomie, Agencja musi otrzymywać wszystkie niezbędne informacje. 
W czasach komunikacji cyfrowej i zaawansowanych technologii informacyjno-
komunikacyjnych konieczność jednoczesnego przesyłania danych do różnych organów nie 
nakłada na uczestników rynku dodatkowych kosztów.

Poprawka 106
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły



AM\865269PL.doc 39/106 PE464.684v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Agencja powinna zapewnić 
bezpieczeństwo operacyjne 
otrzymywanych danych, zapobiegać 
nieupoważnionemu dostępowi do 
informacji będących w jej posiadaniu oraz 
stworzyć procedury gwarantujące, że 
gromadzone przez nią dane nie będą 
niewłaściwie wykorzystywane przez osoby 
posiadające uprawniony dostęp do tych 
danych. Agencja powinna również zyskać 
pewność, że organy mające dostęp do 
danych znajdujących się w posiadaniu 
Agencji będą w stanie utrzymać równie 
wysoki poziom bezpieczeństwa.

(17) Agencja powinna zapewnić 
bezpieczeństwo operacyjne 
otrzymywanych danych, zapobiegać 
nieupoważnionemu dostępowi do 
informacji będących w jej posiadaniu oraz 
stworzyć procedury gwarantujące, że 
gromadzone przez nią dane nie będą 
niewłaściwie wykorzystywane przez osoby 
posiadające uprawniony dostęp do tych 
danych. Agencja powinna również zyskać 
pewność, że organy mające dostęp do 
danych znajdujących się w posiadaniu 
Agencji będą w stanie utrzymać równie 
wysoki poziom bezpieczeństwa. Należy 
w związku z tym zapewnić również 
bezpieczeństwo operacyjne systemów 
informatycznych wykorzystywanych do 
przetwarzania i przesyłania danych. Ścisła 
współpraca z Europejską Agencją ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) w ramach tworzenia systemu 
informatycznego, który zagwarantuje 
najwyższy możliwy poziom poufności 
danych, ma podstawowe znaczenie dla 
Agencji.

Or. en

Poprawka 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Agencja powinna zapewnić 
bezpieczeństwo operacyjne 
otrzymywanych danych, zapobiegać 
nieupoważnionemu dostępowi do 
informacji będących w jej posiadaniu oraz 
stworzyć procedury gwarantujące, że 
gromadzone przez nią dane nie będą 

(17) Agencja musi zapewnić 
bezpieczeństwo operacyjne 
otrzymywanych danych, zapobiegać 
nieupoważnionemu dostępowi do 
informacji będących w jej posiadaniu oraz 
stworzyć procedury gwarantujące, że 
gromadzone przez nią dane nie będą 
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niewłaściwie wykorzystywane przez osoby 
posiadające uprawniony dostęp do tych 
danych. Agencja powinna również zyskać 
pewność, że organy mające dostęp do 
danych znajdujących się w posiadaniu 
Agencji będą w stanie utrzymać równie 
wysoki poziom bezpieczeństwa.

niewłaściwie wykorzystywane przez osoby 
posiadające uprawniony dostęp do tych 
danych. Agencja powinna również zyskać 
pewność, że organy mające dostęp do 
danych znajdujących się w posiadaniu 
Agencji będą w stanie utrzymać równie 
wysoki poziom bezpieczeństwa oraz że 
zawarły odpowiednie wiążące umowy o 
zachowaniu poufności. Zasady te muszą 
również odnosić się do innych organów, 
które uzyskują dostęp do tych danych dla 
celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 108
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Agencja powinna zapewnić 
bezpieczeństwo operacyjne 
otrzymywanych danych, zapobiegać 
nieupoważnionemu dostępowi do 
informacji będących w jej posiadaniu oraz 
stworzyć procedury gwarantujące, że 
gromadzone przez nią dane nie będą 
niewłaściwie wykorzystywane przez osoby 
posiadające uprawniony dostęp do tych 
danych. Agencja powinna również zyskać 
pewność, że organy mające dostęp do 
danych znajdujących się w posiadaniu 
Agencji będą w stanie utrzymać równie 
wysoki poziom bezpieczeństwa.

(17) Agencja powinna zapewnić 
bezpieczeństwo operacyjne 
otrzymywanych danych, zapobiegać 
nieupoważnionemu dostępowi do 
informacji będących w jej posiadaniu oraz 
stworzyć procedury i odpowiednie przepisy 
prawne gwarantujące, że gromadzone 
przez nią dane nie będą niewłaściwie 
wykorzystywane przez osoby posiadające 
uprawniony dostęp do tych danych. 
Agencja powinna również zyskać pewność, 
że organy mające dostęp do danych 
znajdujących się w posiadaniu Agencji 
będą w stanie utrzymać równie wysoki 
poziom bezpieczeństwa.

Or. de

Poprawka 109
Ioan Enciu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Agencja powinna zapewnić 
bezpieczeństwo operacyjne 
otrzymywanych danych, zapobiegać 
nieupoważnionemu dostępowi do 
informacji będących w jej posiadaniu oraz 
stworzyć procedury gwarantujące, że 
gromadzone przez nią dane nie będą 
niewłaściwie wykorzystywane przez osoby 
posiadające uprawniony dostęp do tych 
danych. Agencja powinna również zyskać 
pewność, że organy mające dostęp do 
danych znajdujących się w posiadaniu 
Agencji będą w stanie utrzymać równie 
wysoki poziom bezpieczeństwa.

(17) Agencja powinna zapewnić 
bezpieczeństwo operacyjne i ochronę 
otrzymywanych danych, zapobiegać 
nieupoważnionemu dostępowi do 
informacji będących w jej posiadaniu oraz 
stworzyć procedury gwarantujące, że 
gromadzone przez nią dane nie będą 
niewłaściwie wykorzystywane przez osoby 
posiadające uprawniony dostęp do tych 
danych. Agencja powinna również zyskać 
pewność, że organy mające dostęp do 
danych znajdujących się w posiadaniu 
Agencji będą w stanie utrzymać równie 
wysoki poziom bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 110
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii.

(18) Warunkiem przejrzystości winna być 
dostępność informacji o cenach. Taka 
przejrzystość może pomóc zbudować 
zaufanie do rynku oraz przyczynić się do 
rozwoju wiedzy na temat funkcjonowania 
hurtowych rynków energii.

Or. pl
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Uzasadnienie

Uczestnicy rynku winni mieć możliwości dostępu do informacji o cenach, co gwarantuje 
przejrzystość operacji na rynku, a mówienie o „wrażliwych informacjach” otwiera furtkę do 
ich wstrzymywania.

Poprawka 111
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii.

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii. W celu zapewnienia większej 
przejrzystości i publicznego dostępu do 
informacji dotyczących hurtowych cen 
energii Agencja powinna przygotowywać 
miesięczne sprawozdanie o sytuacji w 
poszczególnych państwach w zakresie 
zmian cen na hurtowych rynkach energii.

Or. en

Poprawka 112
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
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uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii.

uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej, pod warunkiem że taka 
przejrzystość a) może pomóc zbudować 
zaufanie do rynku oraz przyczynić się do 
rozwoju wiedzy na temat funkcjonowania 
hurtowych rynków energii; b) nie będzie 
miała negatywnego wpływu na płynność 
rynku, ani na interesy handlowe 
uczestników rynku.

Or. en

Poprawka 113
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii.

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna udostępniać 
te informacje uczestnikom rynku oraz 
szerszej opinii publicznej. Taka 
przejrzystość może pomóc zbudować 
zaufanie do rynku oraz przyczynić się do 
rozwoju wiedzy na temat funkcjonowania 
hurtowych rynków energii. Agencja może 
opracować i stosować metodologię 
określającą sposób udostępniania tych 
informacji.

Or. en

Poprawka 114
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gdy informacje nie (18) W przypadku gdy informacje nie 
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stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii.

stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii. Agencja i krajowe organy 
regulacyjne nie powinny publikować 
wrażliwych informacji rynkowych za ten 
sam okres.

Or. en

Poprawka 115
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii.

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych lub mogą zostać 
opublikowane w zbiorczej i anonimowej 
formie Agencja powinna udostępnić te 
informacje uczestnikom rynku oraz 
szerszej opinii publicznej. Taka 
przejrzystość pomoże budować zaufanie do 
rynku oraz przyspieszy rozwój wiedzy na 
temat funkcjonowania hurtowych rynków 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest zwiększenie przejrzystości hurtowego rynku 
energii, dlatego wnioski muszą być podane do wiadomości publicznej, co umożliwi 
podmiotom, które wchodzą na rynek, organom regulacyjnym, naukowcom i konsumentom 
oraz innym zainteresowanym stronom uzyskanie wiedzy o stanie rynków energii.
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Poprawka 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii.

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych i przyczyniają się do 
zwiększenia wiedzy o rynku Agencja 
powinna mieć możliwość udostępniania 
tych informacji uczestnikom rynku oraz 
szerszej opinii publicznej w formie 
zbiorczej i anonimowej. Taka przejrzystość 
może pomóc zbudować zaufanie do rynku 
oraz przyczynić się do rozwoju wiedzy na 
temat funkcjonowania hurtowych rynków 
energii.

Or. en

Poprawka 117
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być odpowiedzialne za zapewnienie 
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia 
dochodzeniowe umożliwiające im 
skuteczną realizację tego zadania.

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być odpowiedzialne za zapewnienie 
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia 
dochodzeniowe umożliwiające im 
skuteczną realizację tego zadania. W celu 
wykorzystania w pełni unikalnej unijnej 
perspektywy Agencji oraz udostępniania 
solidnych informacji wspierających 
wszczynanie dochodzeń powinna ona 
posiadać uprawnienia dochodzeniowe i 
powinna prowadzić ścisłą współpracę z 
właściwymi krajowymi organami 
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regulacyjnymi, np. w przypadku spraw 
transgranicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczy to zasoby potrzebne organom dochodzeniowym państw członkowskich do 
podejmowania działań następczych związanych z powiadomieniami Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, którym nie towarzyszą dane ani analizy. Dlatego też te 
dodatkowe uprawnienia zmniejszałyby koszty i zwiększałyby wiarygodność Agencji.

Poprawka 118
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być odpowiedzialne za zapewnienie 
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia 
dochodzeniowe umożliwiające im 
skuteczną realizację tego zadania.

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być odpowiedzialne za zapewnienie 
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia 
dochodzeniowe i wykonawcze 
umożliwiające im skuteczną realizację tego 
zadania. Agencja powinna się upewnić, że 
takie uprawnienia dochodzeniowe są 
konsekwentnie stosowane w zbliżony 
i proporcjonalny sposób. W tym celu 
Agencja może udzielać wskazówek 
krajowym organom regulacyjnym.

Or. en

Poprawka 119
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być odpowiedzialne za zapewnienie 
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia 
dochodzeniowe umożliwiające im 
skuteczną realizację tego zadania.

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być odpowiedzialne za zapewnienie 
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich. Komisja wspólnie z 
Agencją powinny dbać o skoordynowane i 
spójne stosowanie uprawnień do 
monitorowania i uprawnień 
dochodzeniowych.

Or. en

Poprawka 120
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być odpowiedzialne za zapewnienie
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia 
dochodzeniowe umożliwiające im 
skuteczną realizację tego zadania.

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być odpowiedzialne za nadzór nad 
wdrożeniem i stosowaniem przepisów 
niniejszego rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia kontrolne 
i dochodzeniowe umożliwiające im 
skuteczną realizację tego zadania.

Or. lt

Poprawka 121
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny (19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
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być odpowiedzialne za zapewnienie 
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia 
dochodzeniowe umożliwiające im 
skuteczną realizację tego zadania.

być odpowiedzialne za zapewnienie 
rygorystycznego egzekwowania przepisów 
niniejszego rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia 
dochodzeniowe umożliwiające im 
skuteczną realizację tego zadania.

Or. en

Poprawka 122
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Agencja powinna dopilnować, aby 
stosowanie niniejszego rozporządzenia 
przebiegało w sposób skoordynowany w 
całej Unii oraz było spójne ze stosowaniem 
dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2003 r. w sprawie wykorzystywania 
poufnych informacji i manipulacji na rynku 
(nadużyć na rynku). Ponieważ nadużycia 
na hurtowym rynku energii często 
wpływają na więcej niż jedno państwo 
członkowskie, Agencja powinna odgrywać 
istotną rolę, dbając, aby dochodzenia 
prowadzono w spójny i wydajny sposób. 
W tym celu powinna być w stanie 
koordynować działalność grup 
dochodzeniowych składających się z 
przedstawicieli zainteresowanych 
krajowych organów regulacyjnych oraz, w 
stosownych przypadkach, innych organów.

(20) Agencja powinna dopilnować, aby 
stosowanie niniejszego rozporządzenia 
przebiegało w sposób skoordynowany w 
całej Unii oraz było spójne ze stosowaniem 
dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie wykorzystywania 
poufnych informacji i manipulacji na rynku 
(nadużyć na rynku). Ponieważ nadużycia 
na hurtowym rynku energii często 
wpływają na więcej niż jedno państwo 
członkowskie, Agencja powinna odgrywać 
istotną rolę, dbając, aby dochodzenia 
prowadzono w spójny i wydajny sposób. 
W tym celu powinna być w stanie zwracać 
się o rozpoczęcie współpracy, domagać się 
przeprowadzenia dodatkowego 
dochodzenia i koordynować działalność 
grup dochodzeniowych składających się z 
przedstawicieli zainteresowanych 
krajowych organów regulacyjnych oraz, w 
stosownych przypadkach, innych organów.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tym dodatkowym przywilejom Agencja może czerpać korzyści ze swojej unijnej 
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perspektywy i wewnętrznej wiedzy specjalistycznej w celu wspierania krajowych organów 
regulacyjnych, zwłaszcza w przypadku spraw o zasięgu regionalnym lub transgranicznym.

Poprawka 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Agencja powinna dopilnować, aby 
stosowanie niniejszego rozporządzenia 
przebiegało w sposób skoordynowany w 
całej Unii oraz było spójne ze stosowaniem 
dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie wykorzystywania 
poufnych informacji i manipulacji na rynku 
(nadużyć na rynku). Ponieważ nadużycia 
na hurtowym rynku energii często 
wpływają na więcej niż jedno państwo
członkowskie, Agencja powinna odgrywać 
istotną rolę, dbając, aby dochodzenia 
prowadzono w spójny i wydajny sposób. 
W tym celu powinna być w stanie 
koordynować działalność grup 
dochodzeniowych składających się z 
przedstawicieli zainteresowanych 
krajowych organów regulacyjnych oraz, w 
stosownych przypadkach, innych organów.

(20) Agencja powinna dopilnować, aby 
stosowanie niniejszego rozporządzenia 
przebiegało w sposób skoordynowany w 
całej Unii, oraz powinna wspólnie z 
właściwymi organami regulacyjnymi 
dopilnować, aby było one spójne ze 
stosowaniem dyrektywy 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2003 r. w sprawie 
wykorzystywania poufnych informacji i 
manipulacji na rynku (nadużyć na rynku). 
Ponieważ nadużycia na hurtowym rynku 
energii często wpływają na więcej niż 
jedno państwo członkowskie, Agencja 
powinna odgrywać istotną rolę, dbając, aby 
dochodzenia prowadzono w spójny i 
wydajny sposób. W tym celu powinna być 
w stanie koordynować działalność grup 
dochodzeniowych składających się z 
przedstawicieli zainteresowanych 
krajowych organów regulacyjnych oraz, w 
stosownych przypadkach, innych organów.

Or. en

Poprawka 124
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Krajowe organy regulacyjne oraz (21) Agencja, krajowe organy regulacyjne 
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właściwe organy finansowe powinny ze 
sobą współpracować w celu zapewnienia 
skoordynowanego podejścia do zwalczania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii 
obejmujących zarówno rynki towarowe, 
jak i rynki instrumentów pochodnych.

oraz właściwe organy finansowe powinny 
ze sobą współpracować w celu 
zapewnienia skoordynowanego podejścia 
do zwalczania nadużyć na hurtowych 
rynkach energii obejmujących zarówno 
rynki towarowe, jak i rynki instrumentów 
pochodnych. Współpraca ta mogłaby 
również mieć postać koordynowanych 
przez Agencję regionalnych ugrupowań 
odzwierciedlających realia rynku UE i
przedmiotowe sprawy.

Or. en

Uzasadnienie

Nadużycia na rynku w jednym państwie członkowskim mogą często wiązać się z transakcjami 
mającymi wpływ na inne państwa członkowskie. W takich przypadkach państwa członkowskie 
powinny współpracować na szczeblu regionalnym pod egidą Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki w celu przeprowadzenia odpowiednich dochodzeń.

Poprawka 125
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe powinny ze 
sobą współpracować w celu zapewnienia 
skoordynowanego podejścia do zwalczania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii 
obejmujących zarówno rynki towarowe, 
jak i rynki instrumentów pochodnych.

(21) Krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe powinny ze 
sobą regularnie i operacyjnie
współpracować w celu zapewnienia 
skoordynowanego bieżącego podejścia do 
zwalczania nadużyć na hurtowych rynkach 
energii obejmujących zarówno rynki 
towarowe, jak i rynki instrumentów 
pochodnych.

Or. pl

Uzasadnienie

Współpraca organów finansowych winna być stała i ciągła.
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Poprawka 126
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe powinny ze 
sobą współpracować w celu zapewnienia 
skoordynowanego podejścia do zwalczania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii 
obejmujących zarówno rynki towarowe, 
jak i rynki instrumentów pochodnych.

(21) Krajowe organy regulacyjne, krajowe 
organy ds. konkurencji oraz właściwe 
organy finansowe powinny ze sobą 
współpracować w celu zapewnienia 
skoordynowanego podejścia do zwalczania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii 
obejmujących zarówno rynki towarowe, 
jak i rynki instrumentów pochodnych.

Or. en

Poprawka 127
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe powinny ze 
sobą współpracować w celu zapewnienia 
skoordynowanego podejścia do zwalczania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii 
obejmujących zarówno rynki towarowe, 
jak i rynki instrumentów pochodnych.

(21) Właściwe krajowe organy regulacyjne 
oraz organy finansowe powinny ze sobą 
współpracować w celu zapewnienia 
skoordynowanego podejścia do zwalczania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii 
obejmujących zarówno rynki towarowe, 
jak i rynki instrumentów pochodnych.

Or. lt

Poprawka 128
Bendt Bendtsen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe powinny ze 
sobą współpracować w celu zapewnienia 
skoordynowanego podejścia do zwalczania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii 
obejmujących zarówno rynki towarowe, 
jak i rynki instrumentów pochodnych.

(21) Krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe powinny ze 
sobą współpracować w celu zapewnienia 
skoordynowanego podejścia do zwalczania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii 
elektrycznej i gazu obejmujących zarówno 
rynki towarowe, jak i rynki instrumentów 
pochodnych.

Or. en

Poprawka 129
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ważne jest, aby osoby otrzymujące 
informacje poufne zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia podlegały 
obowiązkowi zachowania tajemnicy 
służbowej.

(22) Ważne jest, aby osoby otrzymujące 
informacje poufne zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia podlegały 
obowiązkowi zachowania tajemnicy 
służbowej. Agencja, krajowe organy 
regulacyjne, krajowe organy ds. 
konkurencji i właściwe organy finansowe 
powinny zapewniać poufność, 
integralność i ochronę otrzymywanych 
informacji.

Or. en

Poprawka 130
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były 
proporcjonalne i odstraszające oraz aby 
odzwierciedlały wagę naruszeń oraz 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu 
o informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku. Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie obrotu instrumentami 
pochodnymi związanymi z energią 
elektryczną i gazem i obrotu samą energią 
elektryczną i gazem, sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zbieżne z sankcjami 
przyjętymi przez państwa członkowskie 
w ramach wdrożenia dyrektywy 
2003/6/WE.

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były 
proporcjonalne i odstraszające oraz aby 
odzwierciedlały wagę naruszeń oraz 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu 
o informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku. Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie obrotu instrumentami 
pochodnymi związanymi z energią 
elektryczną i gazem i obrotu samą energią 
elektryczną i gazem, sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zbieżne z sankcjami 
przyjętymi przez państwa członkowskie 
w ramach wdrożenia dyrektywy 
2003/6/WE. Uwzględniając konsultacje w 
sprawie komunikatu Komisji pt. 
„Wzmocnienie systemów sankcji w branży 
usług finansowych” (COM(2010)0716), 
Komisja powinna przedstawić propozycje 
dalszej harmonizacji systemów sankcji 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 131
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były 
proporcjonalne i odstraszające oraz aby 
odzwierciedlały wagę naruszeń oraz 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu 
o informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku. Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie obrotu instrumentami 

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były 
proporcjonalne i odstraszające oraz aby 
odzwierciedlały wagę naruszeń oraz 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu 
o informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku. Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie obrotu instrumentami 
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pochodnymi związanymi z energią 
elektryczną i gazem i obrotu samą energią 
elektryczną i gazem, sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zbieżne z sankcjami 
przyjętymi przez państwa członkowskie 
w ramach wdrożenia dyrektywy 
2003/6/WE.

pochodnymi związanymi z energią 
elektryczną i gazem i obrotu samą energią 
elektryczną i gazem, sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zbieżne z sankcjami 
przyjętymi przez państwa członkowskie 
w ramach wdrożenia dyrektywy 
2003/6/WE. W celu osiągnięcia 
niezbędnego poziomu odstraszania 
minimalne sankcje powinny zostać 
wyznaczone przynajmniej na poziomie 
podwojonej łącznej wartości pośrednich i 
bezpośrednich potencjalnych korzyści 
finansowych i szkód dla konsumentów 
wynikających z działań, którym to 
rozporządzenie ma zapobiegać.

Or. en

Uzasadnienie

Należy brać pod uwagę nie tylko bezpośrednie, lecz także pośrednie korzyści naruszenia 
przepisów prawa, ponieważ często prowadzą one do osiągnięcia zysków na rynkach 
powiązanych i w efekcie końcowym wpływają na cenę konsumpcyjną.

Poprawka 132
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były
proporcjonalne i odstraszające oraz aby
odzwierciedlały wagę naruszeń oraz 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu 
o informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku. Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie obrotu instrumentami 
pochodnymi związanymi z energią 
elektryczną i gazem i obrotu samą energią 
elektryczną i gazem, sankcje za naruszenie 

(23) Ważne jest określenie i uzgodnienie 
systemu sankcji oraz wspólnych 
minimalnym standardów dotyczących tych 
środków. Sankcje za naruszenie 
niniejszego rozporządzenia powinny być
proporcjonalne i odstraszające i powinny 
odzwierciedlać wagę naruszeń oraz 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu o 
informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku. Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie obrotu instrumentami 
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przepisów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zbieżne z sankcjami 
przyjętymi przez państwa członkowskie 
w ramach wdrożenia dyrektywy 
2003/6/WE.

pochodnymi związanymi z energią 
elektryczną i gazem i obrotu samą energią 
elektryczną i gazem, sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zbieżne z sankcjami 
przyjętymi przez państwa członkowskie 
w ramach wdrożenia dyrektywy 
2003/6/WE.

Or. lt

Poprawka 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były 
proporcjonalne i odstraszające oraz aby 
odzwierciedlały wagę naruszeń oraz 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu 
o informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku. Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie obrotu instrumentami 
pochodnymi związanymi z energią 
elektryczną i gazem i obrotu samą energią 
elektryczną i gazem, sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zbieżne z sankcjami 
przyjętymi przez państwa członkowskie 
w ramach wdrożenia dyrektywy 
2003/6/WE.

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były 
proporcjonalne i odstraszające oraz aby 
odzwierciedlały wagę naruszeń oraz 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu 
o informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku. Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie obrotu instrumentami 
pochodnymi związanymi z energią 
elektryczną i gazem i obrotu samą energią 
elektryczną i gazem, sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zbieżne z sankcjami 
przyjętymi przez państwa członkowskie 
w ramach wdrożenia dyrektywy 
2003/6/WE. Z czasem konieczne będzie 
przejście na system zharmonizowanych 
sankcji.

Or. en

Uzasadnienie

O ile w perspektywie krótkoterminowej wprowadzenie identycznych sankcji nie jest możliwe, 
o tyle powinno to być celem w perspektywie długoterminowej w celu dopilnowania, aby 
łagodne sankcje nie były sposobem przyciągania inwestycji na danym rynku.
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Poprawka 134
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie 
zharmonizowanych ram w celu 
zagwarantowania przejrzystości i 
integralności rynków energii, nie może być 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, natomiast możliwe 
jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie 
Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w 
przywołanym artykule niniejsze 
rozporządzanie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(24) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie 
zharmonizowanych ram w celu 
zagwarantowania przejrzystości i 
integralności hurtowych rynków energii, 
nie może być osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast możliwe jest 
lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w 
przywołanym artykule niniejsze 
rozporządzanie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Or. ro

Uzasadnienie

Dostosowanie.

Poprawka 135
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Podkreśla, że na szczeblu UE 
konieczne jest określenie podstawowych 
zasad, w tym wspólnej definicji sytuacji 
niedopuszczalnego konfliktu interesów. 
Środki ochronne na szczeblu UE, mające 
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na celu zapewnienia przejrzystości i 
rozliczalności, mogłyby obejmować 
deklaracje dotyczące braku konfliktu 
interesów.

Or. en

Poprawka 136
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć na 
hurtowych rynkach energii zbieżne 
z przepisami obowiązującymi na rynkach 
finansowych. W rozporządzeniu 
przewidziano monitorowanie hurtowych 
rynków energii przez Agencję.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć na 
hurtowych rynkach energii zbieżne 
z przepisami obowiązującymi na rynkach 
finansowych i uwzględniające specyfikę 
tych rynków. W rozporządzeniu 
przewidziano monitorowanie hurtowych 
rynków energii przez Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (Agencja).

Or. en

Poprawka 137
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć na 
hurtowych rynkach energii zbieżne 
z przepisami obowiązującymi na rynkach 
finansowych. W rozporządzeniu 
przewidziano monitorowanie hurtowych 

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć na 
hurtowych rynkach energii zbieżne 
z przepisami obowiązującymi na rynkach 
finansowych. W rozporządzeniu 
przewidziano monitorowanie hurtowych 
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rynków energii przez Agencję. rynków energii przez Agencję oraz 
określono minimalne wymogi dla operacji 
przeprowadzanych na parkietach 
giełdowych, wszystkich transakcji 
przeprowadzanych poza rynkiem 
regulowanym i umów dwustronnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie formy i systemy obrotu muszą podlegać przepisom przedmiotowego 
rozporządzenia, aby objąć cały rynek, a tym samym osiągnąć cel przejrzystości i integralności 
przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 138
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć na 
hurtowych rynkach energii zbieżne 
z przepisami obowiązującymi na rynkach 
finansowych. W rozporządzeniu 
przewidziano monitorowanie hurtowych 
rynków energii przez Agencję.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć
negatywnie wpływających na hurtowe 
rynki energii, które to przepisy są spójne i 
nie pokrywają się z przepisami 
obowiązującymi na powiązanych rynkach 
finansowych. W rozporządzeniu 
przewidziano monitorowanie hurtowych 
rynków energii przez Agencję.

Or. en

Poprawka 139
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
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przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć na 
hurtowych rynkach energii zbieżne 
z przepisami obowiązującymi na rynkach 
finansowych. W rozporządzeniu 
przewidziano monitorowanie hurtowych 
rynków energii przez Agencję.

przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć na 
hurtowych rynkach energii zbieżne 
z przepisami obowiązującymi na rynkach 
finansowych i z konkurencyjną funkcją 
rynków energii. W rozporządzeniu 
przewidziano monitorowanie hurtowych 
rynków energii przez Agencję.

Or. en

Poprawka 140
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć na 
hurtowych rynkach energii zbieżne 
z przepisami obowiązującymi na rynkach 
finansowych. W rozporządzeniu 
przewidziano monitorowanie hurtowych 
rynków energii przez Agencję.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć na 
hurtowych rynkach energii elektrycznej i 
gazu zbieżne z przepisami obowiązującymi 
na rynkach finansowych. 
W rozporządzeniu przewidziano 
monitorowanie hurtowych rynków energii 
elektrycznej i gazu przez Agencję.

Or. en

Poprawka 141
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do obrotu produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym. 
Przepisów art. 3 i 4 nie stosuje się do 
produktów energetycznych sprzedawanych 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do obrotu produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym. 
Przepisów art. 3 i 4 nie stosuje się do 
produktów energetycznych sprzedawanych 
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w obrocie hurtowym, które są 
instrumentami finansowymi i do których 
stosuje się przepisy art. 9 dyrektywy 
2003/6/WE. Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza przepisów dyrektywy 2003/6/WE i 
2004/39/WE oraz pozostaje bez 
uszczerbku dla stosowania przepisów 
europejskiego prawa konkurencji w 
stosunku do praktyk objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia.

w obrocie hurtowym, które są 
instrumentami finansowymi i do których 
stosuje się przepisy art. 9 dyrektywy 
2003/6/WE. Oddzielne przepisy prawne, 
które mają zostać przedstawione przed 
końcem 2012 r., powinny odnosić się do 
charakterystycznych naruszeń na rynku 
uprawnień do emisji CO2. Niniejsze 
rozporządzenie nie narusza przepisów 
dyrektywy 2003/6/WE i 2004/39/WE oraz 
pozostaje bez uszczerbku dla stosowania 
przepisów europejskiego prawa 
konkurencji w stosunku do praktyk 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Instrument prawodawczy mający na celu zapewnienie integralności europejskiego rynku 
dwutlenku węgla powinien stanowić część pakietu na rzecz przejrzystości i integralności, w 
skład którego wchodzi rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii, 
dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku, rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych, 
partnerów centralnych i repozytoriów transakcji oraz dyrektywa w sprawie rynków 
instrumentów finansowych. W związku z tym Komisja powinna bezzwłocznie sporządzić 
stosowny wniosek, aby zlikwidować lukę dotyczącą rynków dwutlenku węgla.

Poprawka 142
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich uczestników przedmiotowych 
rynków, niezależnie od tego, czy pochodzą 
oni z Unii, czy z państw trzecich. Stosuje 
się ono do wszystkich przypadków 
sprzedaży, kupna, wytwarzania, tworzenia 
zapasów, transportowania i dostarczania 
produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym.
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Or. en

Poprawka 143
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja, krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe współpracują 
ze sobą w celu zapewnienia stosowania 
skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów, 
w przypadku gdy działania dotyczą 
jednego lub większej liczby instrumentów 
finansowych, do których stosuje się 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE, 
a także jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, do 
których stosuje się przepisy art. 3 i 4.

Agencja, krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe współpracują 
ze sobą w celu zapewnienia stosowania 
skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów.

Or. cs

Uzasadnienie

W ramach skoordynowanego podejścia korzystne byłoby także to, by oprócz Agencji także 
właściwi krajowi regulatorzy rynków energii prowadzili działania monitorujące.

Poprawka 144
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja, krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe współpracują 
ze sobą w celu zapewnienia stosowania 
skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów, w 

Agencja, krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe współpracują 
ze sobą w celu zapewnienia stosowania 
skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów, w 
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przypadku gdy działania dotyczą jednego 
lub większej liczby instrumentów 
finansowych, do których stosuje się 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE a 
także jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym, do których stosuje 
się przepisy art. 3 i 4.

przypadku gdy działania dotyczą jednego 
lub większej liczby instrumentów 
finansowych, do których stosuje się 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE a 
także jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym, do których stosuje 
się przepisy art. 3 i 4. Agencja 
dopilnowuje, aby krajowe organy 
egzekwowały właściwe przepisy, w tym 
przepisy odnoszące się operacji ustalania 
cen w procedurach zamówień 
publicznych.

Or. en

Poprawka 145
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja, krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe współpracują 
ze sobą w celu zapewnienia stosowania 
skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów, w 
przypadku gdy działania dotyczą jednego 
lub większej liczby instrumentów 
finansowych, do których stosuje się 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE a 
także jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym, do których stosuje 
się przepisy art. 3 i 4.

Agencja, ESMA, krajowe organy 
regulacyjne, krajowe organy ds. 
konkurencji oraz właściwe organy 
finansowe współpracują ze sobą w celu 
zapewnienia stosowania skoordynowanego 
podejścia do egzekwowania właściwych 
przepisów, w przypadku gdy działania 
dotyczą jednego lub większej liczby 
instrumentów finansowych, do których 
stosuje się przepisy art. 9 dyrektywy 
2003/6/WE a także jednego lub większej 
liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, do 
których stosuje się przepisy art. 3 i 4.

Or. en

Poprawka 146
Zigmantas Balčytis



AM\865269PL.doc 63/106 PE464.684v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja, krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe współpracują 
ze sobą w celu zapewnienia stosowania 
skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów, 
w przypadku gdy działania dotyczą 
jednego lub większej liczby instrumentów 
finansowych, do których stosuje się 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE 
a także jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym, do których stosuje 
się przepisy art. 3 i 4.

Agencja, właściwe krajowe organy 
regulacyjne oraz organy finansowe 
współpracują ze sobą w celu zapewnienia 
stosowania skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów, 
w przypadku gdy działania dotyczą 
jednego lub większej liczby instrumentów 
finansowych, do których stosuje się 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE 
a także jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym, do których stosuje 
się przepisy art. 3 i 4.

Or. lt

Poprawka 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja, krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe współpracują 
ze sobą w celu zapewnienia stosowania 
skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów, w 
przypadku gdy działania dotyczą jednego 
lub większej liczby instrumentów 
finansowych, do których stosuje się 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE a 
także jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym, do których stosuje 
się przepisy art. 3 i 4.

Agencja, krajowe organy regulacyjne, 
ESMA oraz właściwe organy finansowe 
współpracują ze sobą w celu zapewnienia 
stosowania skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów, w 
przypadku gdy działania dotyczą jednego 
lub większej liczby instrumentów 
finansowych, do których stosuje się 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE a 
także jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym, do których stosuje 
się przepisy art. 3 i 4.

Or. en
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Poprawka 148
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja, krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe współpracują 
ze sobą w celu zapewnienia stosowania 
skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów, w 
przypadku gdy działania dotyczą jednego 
lub większej liczby instrumentów 
finansowych, do których stosuje się 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE a 
także jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym, do których stosuje 
się przepisy art. 3 i 4.

Agencja, krajowe organy regulacyjne, 
ESMA oraz właściwe organy finansowe 
współpracują ze sobą w celu zapewnienia 
stosowania skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów, w 
przypadku gdy działania dotyczą jednego 
lub większej liczby instrumentów 
finansowych, do których stosuje się 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE a 
także jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym, do których stosuje 
się przepisy art. 3 i 4.

Or. en

Poprawka 149
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Wykaz produktów hurtowych

Agencja sporządza i publikuje – na 
potrzeby wdrożenia art. 3 i 4 – wykaz 
produktów hurtowych, które podlegają 
zakresowi stosowania art. 9 dyrektywy 
2003/06/WE.

Or. de
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Uzasadnienie

W art. 3 i 4 określono zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz zakaz 
manipulacji na rynku. Mimo tego, że sporządzenie wyczerpującego wykazu możliwych działań 
nie jest ani rozsądne, ani możliwe, uczestnicy rynku powinni dobrze wiedzieć, które produkty 
są precyzyjnie uwzględnione. W tym kontekście należy zapewnić pewność prawa.

Poprawka 150
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
dokładną informację, niepodaną do 
wiadomości publicznej, dotyczącą 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
większej liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, a 
która, jeżeli zostałaby podana do 
wiadomości publicznej, mogłaby istotnie 
wpłynąć na ceny takich produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym;

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
dokładną informację, niepodaną do 
wiadomości publicznej, dotyczącą 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
większej liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, a 
której uzyskania przeciętny profesjonalny 
uczestnik rynku mógłby się spodziewać 
zgodnie z wymogami ustawowymi lub 
przyjętymi praktykami rynkowymi;

Or. en

Poprawka 151
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
dokładną informację, niepodaną do 
wiadomości publicznej, dotyczącą 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
większej liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, a
która, jeżeli zostałaby podana do 

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
dokładną informację, niepodaną do 
wiadomości publicznej, dotyczącą 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
większej liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, a 
której zgodnie z zaakceptowanymi 
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wiadomości publicznej, mogłaby istotnie 
wpłynąć na ceny takich produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym;

przyzwyczajeniami rynkowymi 
oczekiwaliby uczestnicy rynku;

Or. de

Uzasadnienie

Cena nie może mieć charakteru orientacyjnego, ponieważ oddziałują na nią kompleksowe 
wzajemne powiązania – znaczna niejasność doprowadziłaby wyłącznie do masowego 
wnoszenia pozwów. Z tego też względu z przedmiotowego kryterium zrezygnował NASDAQ.

Poprawka 152
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
dokładną informację, niepodaną do 
wiadomości publicznej, dotyczącą 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
większej liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, a 
która, jeżeli zostałaby podana do 
wiadomości publicznej, mogłaby istotnie 
wpłynąć na ceny takich produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym;

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
informację, niepodaną do wiadomości 
publicznej, dotyczącą bezpośrednio lub 
pośrednio jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym, a która, jeżeli 
zostałaby podana do wiadomości 
publicznej, mogłaby istotnie wpłynąć na 
decyzje podejmowane przez uczestników 
rynku w zakresie ustalania cen takich 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym;

Or. pl

Uzasadnienie

Za informację wewnętrzną należy uznać każdą informację, która nie została podana do 
wiadomości publicznej, a mogącą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez uczestników 
rynku.
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Poprawka 153
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
dokładną informację, niepodaną do 
wiadomości publicznej, dotyczącą 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
większej liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, a 
która, jeżeli zostałaby podana do 
wiadomości publicznej, mogłaby istotnie 
wpłynąć na ceny takich produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym;

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
dokładną informację, niepodaną do 
wiadomości publicznej, dotyczącą 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
większej liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, a 
która, jeżeli zostałaby podana do 
wiadomości publicznej, prawdopodobnie 
istotnie wpłynęłaby na ceny takich 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym;

Or. en

Poprawka 154
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacją, która – jeżeli zostałaby 
podana do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałaby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, jest 
informacja, na której przeciętny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 
swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym. Informacje takie obejmują 
informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacja wewnętrzna oznacza 
informacje:
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lub gazu ziemnego jak również informacje, 
co do których istnieje wymóg ich 
ujawnienia zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynkowymi oraz 
umowami lub zwyczajami obowiązującymi 
na danym hurtowym rynku energii.

a) co do których istnieje obowiązek 
podawania ich do publicznej wiadomości 
zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009, rozporządzenia (WE) nr 
715/2009 lub niniejszego rozporządzenia, 
w tym wytyczne, kodeksy sieci i akty 
delegowane przyjęte na podstawie tych 
rozporządzeń bądź zgodnie z innymi 
przepisami ustawodawczymi lub 
regulacyjnymi na szczeblu Unii 
Europejskiej, w szczególności dyrektywy 
2009/72/WE i dyrektywy 2009/73/WE; lub
b) w przypadku braku wymogów 
dotyczących ujawniania na mocy lit. a), 
informacje niepodane do wiadomości 
publicznej, a które, jeżeli zostałyby podane 
do wiadomości publicznej, mogłyby 
istotnie wpłynąć na ceny takich 
produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym. 
Takie informacje wewnętrzne obejmują 
wyłącznie następujące informacje:
informacje, które – jeżeli zostałyby 
podane do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałyby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, na 
których przeciętny profesjonalny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 
swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym; lub 
informacje wrażliwe pod względem cen i 
dokładne informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
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lub gazu ziemnego bądź instalacji 
skroplonego gazu ziemnego (LNG), jak 
również informacje, które są rutynowo 
ujawniane właściwemu hurtowemu 
rynkowi energii lub co do których istnieje 
wymóg ich ujawnienia zgodnie z 
krajowymi przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi, zasadami rynkowymi,
umowami lub przyjętymi praktykami 
rynkowymi na danym hurtowym rynku 
energii.

Dla celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacje uznaje się za dokładne, jeśli 
wskazują na zbiór okoliczności 
istniejących lub powstania których w 
uzasadniony sposób można się spodziewać 
bądź na wydarzenie, które wystąpiło lub 
którego wystąpienia można w 
uzasadniony sposób się spodziewać, a 
także jeśli są one wystarczająco 
konkretne, aby umożliwić wyciągnięcie 
wniosku dotyczącego ewentualnego 
wpływu tego zbioru okoliczności lub 
wydarzenia na ceny produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym.

Or. en

Poprawka 155
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacją, która – jeżeli zostałaby 
podana do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałaby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, jest 
informacja, na której przeciętny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 

Do celów stosowania akapitu pierwszego 
chodzi o informację:
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swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym. Informacje takie obejmują 
informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego jak również 
informacje, co do których istnieje wymóg 
ich ujawnienia zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynkowymi oraz 
umowami lub zwyczajami obowiązującymi 
na danym hurtowym rynku energii.

a) na której przeciętny uczestnik rynku – z 
uwzględnieniem reguł lub zwyczajów 
panujących na danych rynkach 
hurtowych – prawdopodobnie częściowo 
oparłby swoją decyzję o zawarciu jednej 
bądź wielu transakcji dotyczących takiego 
produktu energetycznego sprzedawanego 
w obrocie hurtowym; lub
b) co do której istnieje wymóg jej 
ujawnienia zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynkowymi oraz 
umowami lub zwyczajami obowiązującymi 
na danym hurtowym rynku energii.

Informacje na temat strategii handlowych 
nie są informacjami wewnętrznymi w 
rozumieniu niniejszego przepisu.

Or. de

Poprawka 156
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacją, która – jeżeli zostałaby podana 
do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałaby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, jest 
informacja, na której przeciętny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 
swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym. Informacje takie obejmują 
informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego jak również informacje,
co do których istnieje wymóg ich 
ujawnienia zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynkowymi oraz 
umowami lub zwyczajami obowiązującymi 
na danym hurtowym rynku energii.

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacją, która – jeżeli zostałaby podana 
do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałaby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, jest 
informacja, na której przeciętny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 
swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym.

Są to informacje obejmujące informacje 
dotyczące zdolności produkcyjnej 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
wielkości zużycia energii, zdolności 
przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego oraz dotyczące zdolności 
produkcyjnej instalacji skroplonego gazu 
ziemnego (LNG), na których przeciętny 
uczestnik rynku prawdopodobnie 
częściowo oparłby swoją decyzję o 
zawarciu transakcji dotyczącej takiego 
produktu energetycznego sprzedawanego 
w obrocie hurtowym, a także informacje:
a) co do których istnieje wymóg ich 
podania do wiadomości publicznej 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
714/2009 i rozporządzeniem (WE) nr 
715/2009, w tym wytyczne i kodeksy sieci 
przyjęte na podstawie tych rozporządzeń, 
lub zgodnie z przepisami ustawowymi i 
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wykonawczymi obowiązującymi na 
szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami 
rynkowymi oraz umowami lub zwyczajami 
obowiązującymi na danym hurtowym 
rynku energii; oraz
b) które mogłyby istotnie wpłynąć na ceny 
takich produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym.

Or. en

Poprawka 157
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacją, która – jeżeli zostałaby podana 
do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałaby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, jest 
informacja, na której przeciętny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 
swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym. Informacje takie obejmują 
informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego jak również informacje, 
co do których istnieje wymóg ich 
ujawnienia zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynkowymi oraz 
umowami lub zwyczajami obowiązującymi 
na danym hurtowym rynku energii.

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacją, która – jeżeli zostałaby podana 
do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałaby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, jest 
informacja, na której przeciętny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 
swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym. Informacje takie obejmują 
informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej i wykorzystania instalacji, ich 
pojemności magazynowej, wielkości 
zużycia energii lub zdolności przesyłu 
energii elektrycznej lub gazu ziemnego 
bądź dotyczące zdolności produkcyjnej i 
wykorzystania instalacji skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) jak również informacje, 
co do których istnieje wymóg ich 
ujawnienia zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynkowymi oraz 
umowami lub zwyczajami obowiązującymi 
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na danym hurtowym rynku energii.

Or. en

Poprawka 158
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacją, która – jeżeli zostałaby podana 
do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałaby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, jest 
informacja, na której przeciętny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 
swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym. Informacje takie obejmują 
informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego jak również informacje, 
co do których istnieje wymóg ich 
ujawnienia zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynkowymi oraz 
umowami lub zwyczajami obowiązującymi 
na danym hurtowym rynku energii.

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacją, która – jeżeli zostałaby podana 
do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałaby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, jest 
informacja, na której przeciętny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 
swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym. Informacje takie obejmują 
informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej i wykorzystania instalacji, ich 
pojemności magazynowej, wielkości 
zużycia energii lub zdolności przesyłu 
energii elektrycznej lub gazu ziemnego jak 
również informacje, co do których istnieje 
wymóg ich ujawnienia zgodnie z 
przepisami ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynkowymi oraz 
umowami lub zwyczajami obowiązującymi 
na danym hurtowym rynku energii.

Or. en

Poprawka 159
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacją, która – jeżeli zostałaby podana 
do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałaby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, jest 
informacja, na której przeciętny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 
swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym. Informacje takie obejmują 
informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego jak również informacje, 
co do których istnieje wymóg ich 
ujawnienia zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynkowymi oraz 
umowami lub zwyczajami obowiązującymi 
na danym hurtowym rynku energii.

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 
informacją, która – jeżeli zostałaby podana 
do wiadomości publicznej –
prawdopodobnie miałaby istotny wpływ na 
ceny produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, jest 
informacja, na której przeciętny uczestnik 
rynku prawdopodobnie częściowo oparłby 
swoją decyzję o zawarciu transakcji 
dotyczącej takiego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym. Informacje takie obejmują 
wszystkie informacje dotyczące zdolności 
produkcyjnej instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego jak również informacje, 
co do których istnieje wymóg ich 
ujawnienia zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynkowymi oraz 
umowami lub zwyczajami obowiązującymi 
na danym hurtowym rynku energii.

Or. en

Poprawka 160
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do 
opracowywania wytycznych i dalszego 
precyzowania definicji informacji 
wewnętrznej w postaci aktów 
delegowanych, po przeprowadzeniu 
konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
a w szczególności z Agencją.
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Uzasadnienie

Z uwagi na to, że rynki się rozwijają i mogą powstawać nowe formy naruszeń, powinno to być 
uwzględniane w obowiązującej definicji i podlegać aktom delegowanym sporządzanym i 
ewentualnie później zmienianym przez Komisję bez konieczności dokonywania zmiany 
ustawodawstwa jako takiego.

Poprawka 161
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja ustanawia punkt kontaktowy dla 
uczestników rynku, którzy chcą 
doprecyzować, czy określone informacje 
stanowią informacje wewnętrzne zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem i 
właściwymi aktami delegowanymi.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to ustalona praktyka na parkietach giełdowych, zob. zasady postępowania rynkowego 2.2 
Nord Pool Spot Physical Market.

Poprawka 162
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informację wewnętrzną mogą na przykład 
stanowić informacje, co do których 
istnieje obowiązek podawania ich do 
publicznej wiadomości zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 
714/2009 lub rozporządzenia (WE) nr 

skreślony
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715/2009, w tym wytyczne i kodeksy sieci 
przyjęte na podstawie tych rozporządzeń.

Or. en

Poprawka 163
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informację wewnętrzną mogą na przykład 
stanowić informacje, co do których istnieje 
obowiązek podawania ich do publicznej 
wiadomości zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009, w tym 
wytyczne i kodeksy sieci przyjęte na 
podstawie tych rozporządzeń.

Na przykład przede wszystkim informacje
istotne dla instalacji z punktu widzenia 
produkcji, zużycia lub przesyłu energii 
elektrycznej lub gazu, w tym:

a) informacje dotyczące wszelkich 
planowanych przestojów, ograniczeń, 
zwiększania lub obniżania wydajności 
poza ustalone limity, co do których istnieje 
obowiązek podawania ich do publicznej 
wiadomości zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009, w tym 
wytyczne i kodeksy sieci przyjęte na 
podstawie tych rozporządzeń;

b) informacje dotyczące wszelkich 
nieplanowanych przestojów lub awarii 
poza ustalonymi limitami, co do których 
istnieje obowiązek podawania ich do 
publicznej wiadomości zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 
714/2009 lub rozporządzenia (WE) nr 
714/2009, w tym wytyczne i kodeksy sieci 
przyjęte na podstawie tych rozporządzeń;
c) wszelkie inne informacje, które w 
przypadku ich podania do wiadomości 
publicznej mogą mieć znaczny wpływ na 
ceny co najmniej jednego produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
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hurtowym;
stanowią informację wewnętrzną.

Poniższe informacje nie są uznawane za 
informację wewnętrzną:
a) informacje dotyczące planów i strategii 
handlowych danego uczestnika rynku;
b) informacje, które uzyskuje 
przedstawiciel klienta i które dotyczą 
klienta, a także wszelkie inne informacje 
przekazywane przez klienta 
przedstawicielowi klienta.

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne są zdania, że definicje nadużyć na rynku, określone w przedmiotowym 
rozporządzeniu, powinny pozostać niezmienione w celu zachowania spójności ze zmienioną 
dyrektywą w sprawie nadużyć na rynku oraz uniknięcia jakiejkolwiek fragmentacji zasad 
dotyczących nadużyć na rynku odnoszących się z jednej strony do określonych instrumentów 
finansowych zgodnych z tą dyrektywą, a z drugiej strony do instrumentów finansowych 
uznawanych za produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym zgodnych z 
rozporządzeniem w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii. Zmienić należy 
konkretne dla danego sektora przykłady zastosowania tych definicji w art. 2, aby w większym 
stopniu doprecyzować stosowanie przedmiotowego rozporządzenia dla uczestników rynku i 
organów regulacyjnych.

Poprawka 164
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informację wewnętrzną mogą na przykład 
stanowić informacje, co do których istnieje 
obowiązek podawania ich do publicznej 
wiadomości zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009, w tym 
wytyczne i kodeksy sieci przyjęte na 
podstawie tych rozporządzeń.

Informację wewnętrzną mogą na przykład 
stanowić informacje, co do których istnieje 
obowiązek podawania ich do publicznej 
wiadomości zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009, w tym 
wytyczne i kodeksy sieci przyjęte na 
podstawie tych rozporządzeń, a także inne 
zachowania o charakterze nadużyć 
powodowane istniejącymi i przyszłymi 



PE464.684v01-00 78/106 AM\865269PL.doc

PL

praktykami rynkowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że rynki się rozwijają i mogą powstawać nowe formy naruszeń, powinno to być 
uwzględniane w obowiązującej definicji bez konieczności dokonywania zmiany 
ustawodawstwa jako takiego.

Poprawka 165
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – litera a) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– które stosują lub usiłują stosować 
fikcyjne mechanizmy lub inne formy 
oszustwa lub podstępu;

– które stosują lub usiłują stosować 
fikcyjne mechanizmy lub inne formy 
oszustwa lub podstępu, które wysyłają 
fałszywe lub wprowadzające w błąd 
sygnały odnośnie do dostawy, podaży lub 
ceny produktu energetycznego 
sprzedawanego w obrocie hurtowym lub 
nadają się do wysyłania takich sygnałów;

Or. de

Uzasadnienie

Ten tekst jest zgodny z wnioskami z dyskusji w Radzie i zwiększa przejrzystość.

Poprawka 166
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) obrót na rynkach energii za 
pośrednictwem transakcji 
natychmiastowych i instrumentów 
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pochodnych prowadzący do fałszywych 
sygnałów dotyczących cen oraz do 
gwałtownych wzrostów wartości aktywów, 
a mianowicie oddzielenia fizycznie 
dostępnej na rynku energii elektrycznej i 
gazu od zakontraktowanych wolumenów 
obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie musi zapobiegać spekulacjom na hurtowych rynkach energii, 
które miałyby negatywny wpływ nie tylko na integralność tych rynków, ale również na ceny 
konsumpcyjne.

Poprawka 167
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Manipulację na rynku stanowi na przykład 
stwarzanie pozorów, jakoby dostępność 
mocy wytwórczych energii elektrycznej 
lub dostępność gazu czy też dostępna 
zdolność przesyłowa były inne niż są 
faktycznie fizycznie dostępne.

Manipulację na rynku stanowi na przykład 
stwarzanie pozorów, jakoby dostępność
mocy wytwórczych energii elektrycznej 
lub dostępność gazu czy też dostępna 
zdolność przesyłowa były inne niż są 
faktycznie fizycznie dostępne.
Manipulację na rynku stanowi 
postępowanie osoby lub osób działających 
we współpracy w celu zapewnienia sobie 
dominującej pozycji handlowej 
w odniesieniu do podaży lub popytu na 
produkt energetyczny sprzedawany 
w obrocie hurtowym, w tym poprzez 
ograniczenie mocy wytwórczych energii 
elektrycznej lub dostępności gazu lub 
dostępności zdolności przesyłowej, bądź 
też poprzez dobrowolne i znaczące 
zmniejszanie, bez uzasadnienia 
gospodarczego lub handlowego, własnych 
zdolności, w wyniku czego dochodzi do 
wpływania, bezpośredniego lub 
pośredniego, na ceny zakupu lub 
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sprzedaży lub stworzenia innych 
niesprawiedliwych warunków 
handlowych.

Or. en

Poprawka 168
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „próba manipulacji na rynku” oznacza: skreślony
a) zawieranie transakcji, składanie 
zamówienia lub podejmowania innych 
działań dotyczących produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym z zamiarem:
– wysłania fałszywych lub 
wprowadzających w błąd sygnałów 
dotyczących podaży produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym, popytu na takie produkty lub 
ich ceny;
– kształtowania ceny jednego lub kilku 
produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym na 
anormalnym lub sztucznym poziomie; lub
– stosowania fikcyjnego mechanizmu lub 
innych form oszustwa lub podstępu w 
odniesieniu do produktu energii 
sprzedawanego w obrocie hurtowym;
b) rozpowszechnianie informacji za 
pośrednictwem mediów, w tym internetu, 
lub innych środków z zamiarem wysłania 
fałszywych lub wprowadzających w błąd 
sygnałów dotyczących produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym.

Or. de
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Uzasadnienie

Oczywiście również podjęcie próby powinno być karalne, przy czym określone jest to już w 
art. 4. W przypadku podjęcia próby występują takie same warunki – jedynie nie dochodzi do 
samego rezultatu. W związku z tym oddzielna definicja próby nie jest konieczna.

Poprawka 169
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3 – litera a) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stosowania fikcyjnego mechanizmu lub 
innych form oszustwa lub podstępu w 
odniesieniu do produktu energii 
sprzedawanego w obrocie hurtowym

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 170
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „produkty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym” oznaczają 
następujące kontrakty i instrumenty 
pochodne bez względu na miejsce i sposób 
prowadzonego nimi obrotu:

4. „produkty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym” oznaczają 
następujące produkty bez względu na to, w 
którym segmencie rynku odbywa się nimi 
obrót:

Or. de

Poprawka 171
András Gyürk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „produkty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym” oznaczają 
następujące kontrakty i instrumenty 
pochodne bez względu na miejsce i sposób 
prowadzonego nimi obrotu:

4. „produkty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym” oznaczają 
następujące kontrakty i instrumenty 
pochodne bez względu na miejsce 
i segment rynku, a także sposób 
prowadzonego nimi obrotu:

Or. en

Poprawka 172
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej;

a) wszystkie kontrakty na dostawę gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej, 
niezależnie od miejsca i sposobu obrotu 
nimi, w tym w ramach rynkowego 
mechanizmu bilansującego;

Or. en

Poprawka 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej;

a) kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej zawarte w Unii między 
uczestnikami rynku hurtowego;

Or. en
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Poprawka 174
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej;

a) kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej w Unii;

Or. en

Poprawka 175
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej;

a) ustandaryzowane i negocjowalne 
kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej;

Or. de

Poprawka 176
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instrumenty pochodne dotyczące gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej;

b) ustandaryzowane i negocjowalne 
kontrakty i instrumenty pochodne 
dotyczące doprowadzania gazu ziemnego 
lub energii elektrycznej;
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Or. de

Poprawka 177
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instrumenty pochodne dotyczące gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej;

b) instrumenty pochodne dotyczące gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej
wytwarzanych, sprzedawanych lub 
dostarczanych w Unii;

Or. en

Poprawka 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instrumenty pochodne dotyczące gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej;

b) instrumenty pochodne dotyczące gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej
wykorzystywane w Unii;

Or. en

Poprawka 179
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontrakty dotyczące przesyłu gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej;

skreślona
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Or. de

Poprawka 180
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontrakty dotyczące przesyłu gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej;

c) kontrakty dotyczące przesyłu gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej w Unii;

Or. en

Poprawka 181
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) instrumenty pochodne dotyczące 
przesyłu gazu ziemnego lub energii 
elektrycznej.

skreślona

Or. de

Poprawka 182
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) instrumenty pochodne dotyczące 
przesyłu gazu ziemnego lub energii 
elektrycznej

d) instrumenty pochodne dotyczące
przesyłu gazu ziemnego lub energii 
elektrycznej w Unii.
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Or. en

Poprawka 183
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym nie 
stanowią kontrakty na dostawę gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej na 
potrzeby odbiorców końcowych.

skreślony

Or. de

Poprawka 184
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym nie 
stanowią kontrakty na dostawę gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej na 
potrzeby odbiorców końcowych.

Kontrakty na dostawę dużych wolumenów, 
niezależnie od miejsca i sposobu obrotu 
nimi, gazu ziemnego lub energii 
elektrycznej na potrzeby odbiorców 
końcowych traktuje się jako produkty 
energetyczne sprzedawane w obrocie 
hurtowym.

Or. en

Uzasadnienie

Kontrakty na dostawę dużych wolumenów mogą mieć wpływ na hurtowy rynek energii, nawet 
jeśli są one zawierane z odbiorcami końcowymi. W związku z tym powinny one zostać 
uwzględnione w przedmiotowym rozporządzeniu.
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Poprawka 185
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym nie stanowią 
kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej na potrzeby odbiorców 
końcowych.

Produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym nie stanowią 
kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej na potrzeby odbiorców 
końcowych zużywających mniej niż 100 
GWh rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

Odbiorcy końcowi, tacy jak duże spółki przemysłowe, mają bezpośredni dostęp do hurtowego 
rynku energii. W związku z tym zawierane przez nich kontrakty na dostawę powinny być 
uważane za produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym.

Poprawka 186
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym nie stanowią 
kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej na potrzeby odbiorców 
końcowych.

Produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym nie stanowią 
kontrakty na dostawę i przesył gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej na 
potrzeby odbiorców końcowych.

Or. en

Poprawka 187
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak do celów niniejszego 
rozporządzenia kontrakty na dostawę gazu 
ziemnego i energii elektrycznej do 
odbiorców końcowych zużywających 
ponad xx GWh (zasada de-minimis) 
traktowane są jako produkty energetyczne 
sprzedawane w obrocie hurtowym;

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wiele niewielkich przedsiębiorstw handlowych, których działalność nie ma skutków 
transgranicznych. Aby nie nakładać na te podmioty niepotrzebnego obciążenia w postaci 
obowiązku sprawozdawczości, należy wprowadzić dolny próg, poniżej którego produkty 
energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym są wyłączone z obowiązku 
sprawozdawczości.

Poprawka 188
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym nie 
stanowią następujące produkty:
a) kontrakty na dostawę gazu ziemnego 
lub energii elektrycznej na potrzeby 
odbiorców końcowych; oraz
b) kontrakty długoterminowe na fizyczną 
dostawę gazu ziemnego lub energii 
elektrycznej.

Or. de

Uzasadnienie

Dodanie tego akapitu ma na celu zapewnienie spójności pomiędzy produktami 
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energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym i hurtowym rynkiem energii elektrycznej. 
Produkty nienegocjowalne nie powinny podlegać zakresowi stosowania przedmiotowego 
rozporządzenia. Do takich produktów zalicza się także długoterminowe kontrakty na dostawę.

Poprawka 189
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrakty na kupno lub sprzedaż 
uprawnień do emisji nie są produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym.

Or. cs

Uzasadnienie

Uprawnienia do emisji CO2 są jednoznacznie instrumentem finansowym. Dlatego prowadzony 
nimi obrót powinien być monitorowany zgodnie z dyrektywą MiFID.

Poprawka 190
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrumenty pochodne dotyczące
uprawnień do emisji nie są produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym.

Or. cs

Uzasadnienie

Uprawnienia do emisji CO2 są jednoznacznie instrumentem finansowym. Dlatego prowadzony 
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nimi obrót powinien być monitorowany zgodnie z dyrektywą MiFID.

Poprawka 191
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. „Produkt pochodny” oznacza produkt, 
w tym produkty pośrednie, z którym 
powszechnie powiązana jest cena energii 
elektrycznej lub gazu, chodzi zwłaszcza o 
ropę naftową i produkty ropopochodne, 
lub który jest stosowany w produkcji 
energii elektrycznej, lub jest produktem 
ubocznym wytwarzania energii 
elektrycznej, lub należy do kategorii 
wszelkich innych jednostek zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE.

Or. cs

Poprawka 192
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. „uczestnik rynku” oznacza każdą 
osobę, która przeprowadza transakcje na 
co najmniej jednym hurtowym rynku 
energii elektrycznej lub gazu;

Or. en

Poprawka 193
Fiona Hall
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „hurtowy rynek energii elektrycznej” 
oznacza każdy rynek w obrębie Unii, na 
którym prowadzony jest obrót produktami 
energetycznym sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym;

5. „hurtowy rynek energii elektrycznej” 
oznacza każdy rynek w obrębie Unii, na 
którym prowadzony jest obrót produktami 
energetycznym sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym. Obejmuje to bezpośrednie 
dwustronne stosunki handlowe, a także 
handel prowadzony za pośrednictwem 
regulowanych giełdach oraz transakcje 
zawierane na rynku pozagiełdowym za 
pośrednictwem brokerów;

Or. en

Poprawka 194
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „hurtowy rynek energii elektrycznej” 
oznacza każdy rynek w obrębie Unii, na 
którym prowadzony jest obrót produktami 
energetycznym sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym;

5. „hurtowy rynek energii elektrycznej” 
oznacza każdy rynek w obrębie Unii, na 
którym prowadzony jest obrót produktami 
energetycznym sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym; obejmuje to m.in. rynki 
regulowane, wielostronne platformy 
obrotu i transakcje zawierane na rynku 
pozagiełdowym w sposób bezpośredni lub 
za pośrednictwem brokerów;

Or. en

Poprawka 195
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „hurtowy rynek energii elektrycznej” 
oznacza każdy rynek w obrębie Unii, na 
którym prowadzony jest obrót produktami 
energetycznym sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym;

5. „hurtowy rynek energii elektrycznej” 
oznacza każdy rynek regulowany i 
nieuregulowany oraz transakcje 
zawierane na rynku pozagiełdowym w 
obrębie Unii, w ramach których 
prowadzony jest obrót produktami 
energetycznym sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym;

Or. en

Poprawka 196
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. „uczestnik rynku” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną, w tym 
operatorów systemów przesyłowych, która 
przeprowadza transakcje, obejmujące 
składanie zleceń, na co najmniej jednym 
hurtowym rynku energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 197
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. „uczestnik rynku” oznacza każdą 
osobę, w tym operatorów systemów 
przesyłowych, która przeprowadza 
transakcje, obejmujące składanie zleceń, 
na co najmniej jednym hurtowym rynku 
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energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 198
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. „uczestnik rynku” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną, w tym 
operatora systemu przesyłowego, która 
bierze udział w transakcjach na
hurtowych rynkach energii;

Or. de

Poprawka 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. „uczestnik rynku” oznacza każdą 
osobę, która przeprowadza transakcje na 
co najmniej jednym hurtowym rynku 
energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. „osoba” oznacza dowolną osobę 
fizyczną lub prawną;

Or. en

Poprawka 201
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. „system obrotu” oznacza 
zorganizowany system obrotu produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym, które stanowią instrumenty 
finansowe, w szczególności rynki 
regulowane i wielostronne platformy 
obrotu (MTF) zdefiniowane w dyrektywie 
2004/39/WE oraz rynki transakcji 
natychmiastowych, w tym centra handlu 
gazem, fizycznego obrotu hurtowego 
produktami energetycznymi;

Or. en

Poprawka 202
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — punkt 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. „system obrotu” oznacza 
zorganizowany system obrotu produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym, które stanowią instrumenty 
finansowe, w szczególności rynki 
regulowane i wielostronne platformy 
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obrotu zdefiniowane w dyrektywie 
2004/39/WE oraz rynki transakcji 
natychmiastowych, w tym centra handlu 
gazem, fizycznego obrotu hurtowego 
produktami energetycznymi;

Or. en

Uzasadnienie

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".

Poprawka 203
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — punkt 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. „Agencja” oznacza Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki ustanowioną na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 713/2009;

Or. en

Poprawka 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykorzystywania takich informacji 
poprzez nabywanie lub zbywanie lub próbę 
nabycia lub zbycia, na rachunek własny lub 

a) wykorzystywania takich informacji 
podczas nabywania lub zbywania lub 
próby nabycia lub zbycia, na rachunek 
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na rachunek osoby trzeciej, bezpośrednio 
lub pośrednio, produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, 
których informacje te dotyczą;

własny lub na rachunek osoby trzeciej, 
bezpośrednio lub pośrednio, produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym, których informacje te dotyczą, 
w celu dokonania lub podjęcia próby 
dokonania manipulacji na rynku;

Or. en

Poprawka 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakaz ustanowiony w ust. 1 dotyczy 
następujących osób posiadających 
informacje wewnętrzne dotyczące 
produktu energetycznego sprzedawanego 
w obrocie hurtowym:

2. Zakaz ustanowiony w ust. 1 dotyczy 
wyłącznie następujących osób 
posiadających informacje wewnętrzne, 
które wiedzą lub powinny wiedzieć, że są 
to informacje wewnętrzne dotyczące 
produktu energetycznego sprzedawanego 
w obrocie hurtowym:

Or. en

Poprawka 206
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli osoba posiadająca informacje 
wewnętrzne dotyczące produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym jest osobą prawną, zakazy 
określone w ust. 1 stosuje się również do 
osób fizycznych, które biorą udział w 
podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu 
transakcji na rachunek danej osoby 

3. Jeżeli osoba posiadająca informacje 
wewnętrzne dotyczące produktu 
energetycznego sprzedawanego w obrocie 
hurtowym jest osobą prawną, zakazy 
określone w ust. 1 stosuje się również do 
osób fizycznych, które biorą udział w 
podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu 
transakcji w imieniu i na rachunek danej 
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prawnej. osoby prawnej.

Or. pl

Uzasadnienie

Osoby fizyczne reprezentujące osobę prawną działają nie tylko na jej rachunek, ale i w jej 
imieniu.

Poprawka 207
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego zgodnie z art. 10 ust. 3 
lit. c) rozporządzenia (UE) nr 994/2010 
uczestnicy rynku działający zgodnie z 
określonymi zakresami obowiązków i 
zdefiniowanymi planami na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej nie są uznawani za 
naruszających niniejszy artykuł i nie 
podlegają sankcjom określonym na mocy 
art. 13.

Or. en

Poprawka 208
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. 
c) rozporządzenia (UE) nr 994/2010 i 
postępowania uczestników rynku zgodnie 
z uprawnieniami i planami awaryjnymi 
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nie można tych uczestników pociągać do 
odpowiedzialności na podstawie art. 13 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wykluczyć wszystkie sprzeczności pomiędzy przedmiotowym rozporządzeniem a 
rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu w sytuacji awaryjnej. W sytuacji 
nadzwyczajnej najważniejsza jest nie przejrzystość rynku, lecz zabezpieczenie dostaw.

Poprawka 209
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uczestnicy rynku podają do publicznej 
wiadomości informacje wewnętrzne 
dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, 
których dany uczestnik jest właścicielem 
lub które kontroluje lub w stosunku do 
których odpowiada za kwestie operacyjne, 
czy to w całości czy też w części. 
Informacje te obejmują informacje 
dotyczące zdolności produkcyjnej 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
wielkości zużycia energii lub zdolności 
przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego.

4. Uczestnicy rynku skutecznie i w 
odpowiednim czasie podają do publicznej 
wiadomości informacje wewnętrzne 
dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, 
których dany uczestnik bądź jednostka 
dominująca lub jednostka powiązana jest 
właścicielem lub które kontroluje lub w 
stosunku do których dany uczestnik bądź 
jednostka dominująca lub jednostka 
powiązana odpowiada za kwestie 
operacyjne, czy to w całości czy też w 
części. Obejmuje to informacje dotyczące 
zdolności produkcyjnej i wykorzystania 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
wielkości zużycia energii lub zdolności 
przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego bądź dotyczące zdolności 
produkcyjnej i wykorzystania instalacji 
skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym 
dotyczące planowanej i nieplanowanej 
niedostępności tych instalacji.

Or. en
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Poprawka 210
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uczestnicy rynku podają do publicznej 
wiadomości informacje wewnętrzne 
dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, 
których dany uczestnik jest właścicielem 
lub które kontroluje lub w stosunku do 
których odpowiada za kwestie operacyjne, 
czy to w całości czy też w części. 
Informacje te obejmują informacje 
dotyczące zdolności produkcyjnej 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
wielkości zużycia energii lub zdolności 
przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego.

4. Uczestnicy rynku podają do publicznej 
wiadomości informacje wewnętrzne 
dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, 
których dany uczestnik jest właścicielem 
lub które kontroluje lub w stosunku do 
których odpowiada za kwestie operacyjne, 
czy to w całości czy też w części. 
Informacje te obejmują informacje 
dotyczące zdolności produkcyjnej i 
wykorzystania instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego bądź dotyczące 
zdolności produkcyjnej i wykorzystania 
instalacji skroplonego gazu ziemnego 
(LNG).

Or. en

Poprawka 211
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uczestnicy rynku podają do publicznej 
wiadomości informacje wewnętrzne 
dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, 
których dany uczestnik jest właścicielem 
lub które kontroluje lub w stosunku do 
których odpowiada za kwestie operacyjne, 
czy to w całości czy też w części. 
Informacje te obejmują informacje 
dotyczące zdolności produkcyjnej 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
wielkości zużycia energii lub zdolności 

4. Uczestnicy rynku skutecznie i w 
odpowiednim czasie podają do publicznej 
wiadomości informacje wewnętrzne 
dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, 
których dany uczestnik jest właścicielem 
lub które kontroluje lub w stosunku do 
których odpowiada za kwestie operacyjne, 
czy to w całości czy też w części. 
Informacje te obejmują informacje 
dotyczące zdolności produkcyjnej 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
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przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego.

wielkości zużycia energii lub zdolności 
przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego.

Or. en

Poprawka 212
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uczestnicy rynku podają do publicznej 
wiadomości informacje wewnętrzne 
dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, 
których dany uczestnik jest właścicielem 
lub które kontroluje lub w stosunku do 
których odpowiada za kwestie operacyjne, 
czy to w całości czy też w części. 
Informacje te obejmują informacje 
dotyczące zdolności produkcyjnej 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
wielkości zużycia energii lub zdolności 
przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego.

4. Uczestnicy rynku bezzwłocznie i 
skutecznie podają do publicznej 
wiadomości informacje wewnętrzne 
dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, 
których dany uczestnik jest właścicielem 
lub które kontroluje lub w stosunku do 
których odpowiada za kwestie operacyjne, 
czy to w całości czy też w części. 
Informacje te obejmują informacje 
dotyczące zdolności produkcyjnej 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
wielkości zużycia energii lub zdolności 
przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje wewnętrzne muszą być bezzwłocznie ujawniane wszystkim uczestnikom rynku, aby 
zapobiegać nadużyciom.

Poprawka 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnik rynku może, na własną 
odpowiedzialność, opóźnić podanie 
informacji wewnętrznych do wiadomości 
publicznej, aby nie naruszyć swych 
prawnie uzasadnionych interesów, pod 
warunkiem że takie zaniechanie 
prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd 
opinii publicznej i że jest on w stanie 
zapewnić poufność tych informacji oraz 
nie podejmuje w oparciu o e informacje 
decyzji dotyczących obrotu produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym. W takim przypadku uczestnik 
rynku przekazuje te informacje Agencji 
oraz właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu, z uwzględnieniem 
przepisów art. 7 ust. 4.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku stwierdzenia konieczności podania określonych informacji do wiadomości 
publicznej właściciel takiej informacji nie powinien musieć opóźniać jej opublikowania. W 
przeciwnym razie mogłoby to budzić wśród innych uczestników rynku obawy związane z 
domniemaniem próby manipulowania rynkiem.

Poprawka 214
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnik rynku może, na własną 
odpowiedzialność, opóźnić podanie 
informacji wewnętrznych do wiadomości 
publicznej, aby nie naruszyć swych 
prawnie uzasadnionych interesów, pod 
warunkiem że takie zaniechanie 
prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd 
opinii publicznej i że jest on w stanie 

Uczestnik rynku może, na własną 
odpowiedzialność, opóźnić podanie 
informacji wewnętrznych do wiadomości 
publicznej, aby nie naruszyć swych 
prawnie uzasadnionych interesów, pod 
warunkiem że takie zaniechanie 
prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd 
opinii publicznej i że jest on w stanie 
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zapewnić poufność tych informacji oraz 
nie podejmuje w oparciu o e informacje 
decyzji dotyczących obrotu produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym. W takim przypadku uczestnik 
rynku przekazuje te informacje Agencji 
oraz właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu, z uwzględnieniem 
przepisów art. 7 ust. 4.

zapewnić poufność tych informacji oraz 
nie podejmuje w oparciu o e informacje 
decyzji dotyczących obrotu produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym. W takim przypadku uczestnik 
rynku przekazuje te informacje Agencji 
oraz właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu, z uwzględnieniem 
przepisów art. 7 ust. 4. W celu zachowania 
zgodności z tymi przepisami dany 
uczestnik rynku ustanawia odrębne 
mechanizmy, które muszą być 
zatwierdzone przez właściwy organ.

Or. en

Poprawka 215
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnik rynku może, na własną 
odpowiedzialność, opóźnić podanie 
informacji wewnętrznych do wiadomości 
publicznej, aby nie naruszyć swych 
prawnie uzasadnionych interesów, pod 
warunkiem że takie zaniechanie 
prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd 
opinii publicznej i że jest on w stanie 
zapewnić poufność tych informacji oraz 
nie podejmuje w oparciu o e informacje 
decyzji dotyczących obrotu produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym. W takim przypadku uczestnik 
rynku przekazuje te informacje Agencji 
oraz właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu, z uwzględnieniem 
przepisów art. 7 ust. 4.

Uczestnik rynku może, na własną 
odpowiedzialność, opóźnić o maksymalnie 
30 dni podanie informacji wewnętrznych 
do wiadomości publicznej, aby nie 
naruszyć swych prawnie uzasadnionych 
interesów, pod warunkiem że takie 
zaniechanie prawdopodobnie nie 
wprowadzi w błąd opinii publicznej i że 
jest on w stanie zapewnić poufność tych 
informacji oraz nie podejmuje w oparciu o 
e informacje decyzji dotyczących obrotu 
produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym. W 
takim przypadku uczestnik rynku 
przekazuje te informacje Agencji oraz 
właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu, z uwzględnieniem 
przepisów art. 7 ust. 4.

Or. pl
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Uzasadnienie

Nieuczciwy uczestnik rynku może opóźniać podawanie informacji do wiadomości publicznej.

Poprawka 216
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy artykuł ma zastosowanie 
również w przypadku transakcji, podczas 
których uczestnik rynku wykorzystuje 
informacje wewnętrzne w celu zamknięcia 
otwartych pozycji, nawet jeśli są one ściśle 
ograniczone wyłącznie do strat fizycznych 
wynikających z nieplanowanych 
przestojów.

Or. en

Uzasadnienie

Założeniem tego zakazu jest dokładnie to, aby żaden uczestnik rynku nie mógł czerpać 
korzyści z informacji wewnętrznych.

Poprawka 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakaz wykorzystywania informacji 
wewnętrznych, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, nie ma zastosowania 
do:
a) transakcji przeprowadzanych w ramach 
wykonania zobowiązania, które stało się 
wymagalne, dotyczącego nabycia lub 
zbycia produktów energetycznych 
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sprzedawanych w obrocie hurtowym, 
w przypadku gdy zobowiązanie to wynika 
z umowy zawartej zanim dana osoba 
weszła w posiadanie informacji 
wewnętrznych;
b) transakcji przeprowadzanych przez 
wytwórców gazu i energii elektrycznej, 
operatorów instalacji przechowywania 
gazu, operatorów instalacji importu 
skroplonego gazu ziemnego 
pokrywających bezpośrednie straty 
fizyczne wynikające z nieplanowych 
przestojów.

Or. en

Poprawka 218
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy uczestnik rynku, który 
posiada informacje wewnętrzne i może na 
własną odpowiedzialność zaangażować się 
w obrót w celu zamknięcia posiadanych 
otwartych pozycji dotyczących produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym, szczególnie jeśli zaniechanie 
takiego działania spowoduje znaczne 
straty dla technicznej lub gospodarczej 
stabilności systemu i dla działania rynku, 
dany uczestnik rynku musi niezwłocznie 
przekazać informacje Agencji i 
krajowemu organowi regulacyjnemu, a 
ust. 4 ma zastosowanie po zamknięciu 
jego otwartych pozycji.

Or. en

Poprawka 219
András Gyürk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie dysponuje 
systemem licencjonowania lub ustanawia 
rejestr przedsiębiorstw handlowych z 
branży hurtowego obrotu produktami 
energetycznymi, które mają zezwolenie w 
danym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 220
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie nie dysponuje systemem 
licencjonowania, krajowy organ 
regulacyjny ustanawia system 
obowiązkowej rejestracji w celu 
prowadzenia kompletnego rejestru 
obejmującego wszystkie przedsiębiorstwa 
handlowe z branży hurtowego obrotu na 
rynku danego państwa członkowskiego. 
Szczegóły takiego systemu rejestracji 
powinny zostać określone przez Komisję i 
krajowe organy regulacyjne.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne przekazują 
Agencji właściwe dane przedsiębiorstw 
handlowych z branży hurtowego obrotu 
energią. Agencja utrzymuje bazę danych 
w celu udostępniania tych danych opinii 
publicznej oraz regularnie aktualizuje tę 
bazę.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy krajowy organ regulacyjny jest 
uprawniony do cofnięcia rejestracji 
przedsiębiorstwa handlowego z branży 
hurtowego obrotu energią.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabrania się dokonywania lub usiłowania 
dokonywania manipulacji na hurtowych 
rynkach energii.

Zabrania się dokonywania lub usiłowania 
dokonywania manipulacji na hurtowych 
rynkach energii elektrycznej i gazu.
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