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Изменение 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с енергия, Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с член 
15 и при условията в членове 16 и 17, 
като прецизира определенията, 
формулирани в член 2, параграфи 1—5.

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с енергия и да се осигури 
съгласуваност със съответното 
законодателство на ЕС в областта 
на финансовите услуги и 
енергетиката, Комисията след 
предоставяне на мнение от страна на 
Агенцията приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при условията 
в членове 16 и 17, като прецизира 
определенията, формулирани в член 2, 
параграфи 1—5. При изготвянето на 
мнението си Агенцията провежда 
подробна обществена консултация 
най-малко с националните 
регулаторни органи, участниците на 
пазара, операторите на преносни 
системи и други заинтересовани 
страни.

Or. en

Изменение 225
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с енергия, Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с член 

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с енергия и да се гарантира
съгласуваност със съответното 
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15 и при условията в членове 16 и 17, 
като прецизира определенията, 
формулирани в член 2, параграфи 1—5.

законодателство на ЕС в областта 
на финансовите услуги и 
енергетиката, Комисията, въз основа 
на консултации със 
заинтересованите страни и 
надлежно извършена оценка на 
въздействието, при необходимост,
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при условията 
в членове 16 и 17, като прецизира 
определенията, формулирани в член 2, 
параграфи 1—5.

Or. en

Изменение 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с енергия, Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с член 
15 и при условията в членове 16 и 17, 
като прецизира определенията, 
формулирани в член 2, параграфи 1—5.

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с електричество и газ и да се 
осигури съгласуваност със 
съответното законодателство на ЕС 
в областта на финансовите услуги и 
енергетиката, след предоставяне на 
мнение от страна на Агенцията, 
Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при условията 
в членове 16 и 17, като прецизира 
определенията, формулирани в член 2, 
параграфи 1—5.

Or. en

Изменение 227
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с енергия, Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с член 
15 и при условията в членове 16 и 17, 
като прецизира определенията, 
формулирани в член 2, параграфи 1—5.

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с енергия, Комисията е 
упълномощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 15 по 
отношение на определенията, 
формулирани в член 2, параграфи 1—5.
Тези делегирани актове се 
разработват в тясно сътрудничество 
с Агенцията.

Or. en

Обосновка

В обяснителния меморандум към законодателното предложение Комисията обяснява, 
че делегираните актове относно събирането на данни (член 7) ще се базират на 
проектонасоките, разработени от Агенцията. Ще бъде полезно, ако е целесъобразно, 
да се разшири ангажиментът на Агенцията при изработването на делегираните 
актове. Още повече, трябва да се гарантира, че експертното становище на всички 
заинтересовани страни – както е очертано в регламента за Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (№713/2009) – се взема предвид в 
процеса на разработване.

Изменение 228
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с енергия, Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с член 
15 и при условията в членове 16 и 17, 
като прецизира определенията, 
формулирани в член 2, параграфи 1—5.

1. С оглед да се вземат под внимание 
бъдещи развития на пазара за търговия 
на едро с енергия, Комисията приема 
делегирани актове, в срок от 30 дни 
след влизането в сила на настоящия 
регламент, в съответствие с член 15 и 
при условията в членове 16 и 17, като 
прецизира определенията, формулирани 
в член 2, параграфи 1—5.

Or. pl
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Обосновка

Задачата на Комисията ще бъде уточняването на определенията, формулирани в член 
2, параграф 1 от настоящия регламент, чрез приемането на делегирани актове. В 
тази връзка за ефективното прилагане на регламента е важно да се посочи срок за 
приемането на актовете.

Изменение 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При изготвянето на мнението си 
Агенцията ще проведе подробни 
обществени консултации.

Or. en

Изменение 230
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) специфичното функциониране на 
пазарите за търговия на едро с енергия и 
взаимодействието между пазарите на 
продукти и пазарите на деривати;

a) разликата в характеристиките на 
природния газ и електричеството, 
специфичното функциониране на 
пазарите за търговия на едро с енергия и 
взаимодействието между пазарите на 
продукти и пазарите на деривати;

Or. en

Изменение 231
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) специфичното функциониране на 
пазарите за търговия на едро с енергия и 
взаимодействието между пазарите на 
продукти и пазарите на деривати;

a) специфичното функциониране на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
включително специфичните 
характеристики на пазарите на 
електричество и газ, и 
взаимодействието между пазарите на 
продукти и пазарите на деривати;

Or. en

Изменение 232
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) специфичното функциониране на 
пазарите за търговия на едро с енергия и 
взаимодействието между пазарите на 
продукти и пазарите на деривати;

a) специфичното функциониране на 
пазарите за търговия на едро с 
електричество и газ и 
взаимодействието между пазарите на 
продукти и пазарите на деривати;

Or. en

Изменение 233
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) взаимозависимостта на 
развитията и злоупотребите на 
пазарите на нефт, въглища и квоти 
за емисии на CO2 с енергийните 
пазари за търговия на едро с
електричество и газ;
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Or. en

Обосновка

Въпреки че пазарите на нефт, въглища и квоти за емисии на CO2 имат различни 
характеристики от пазарите на електричество и газ, те взаимно си влияят, а
ефективното предотвратяване на злоупотреби и манипулации може да бъде 
гарантирано единствено ако всички съответни пазари бъдат наблюдавани.

Изменение 234
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) необходимостта от засилено 
сътрудничество с компетентните 
органи, като същевременно се създаде 
ефективна система на докладване, 
която има за цел избягване на 
двойното докладване;

Or. en

Изменение 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) становище на Агенцията след 
широки консултации с участниците 
на пазарите и заинтересованите 
страни.

Or. en

Изменение 236
Bendt Bendtsen
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) становище на Агенцията след
провеждането на обществена
консултация.

Or. en

Изменение 237
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) различните характеристики на 
природния газ и електричеството.

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се прави разлика между двата продукта, с оглед значителните 
разлики в техните характеристики.

Изменение 238
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Разрешение за участниците на пазара
1. При отсъствието на разрешение в 
качеството на инвестиционен 
посредник съгласно Директива 
2004/39/ЕО всяка държава-членка 
подлага участниците на пазара на 
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предварително разрешение за 
извършването на услуги, свързани с 
търговията на едро с енергийни 
продукти.
2. Държавите-членки изготвят 
регистър на всички участници на 
пазара, които имат разрешение в 
съответствие с настоящия 
регламент. Този регистър е достъпен 
за обществеността. Той се 
актуализира редовно.
3. Разрешителното е валидно в 
рамките на Съюза и позволява на 
участника на пазара да предоставя 
разрешените услуги или да извършва 
разрешените дейности в рамките на 
Съюза по силата на свободата на 
установяване или на свободното 
предоставяне на услуги. Приемаща 
държава-членка може да не изисква 
установяване на място или 
наличието на местен персонал.
4. Компетентният орган не издава 
разрешително на участник на пазара 
до момента, до който напълно не е 
удовлетворен от изпълнението на 
всички изисквания от участника на 
пазара съгласно делегираните актове, 
приети съгласно параграф 9 на 
настоящия член. Държавите-членки 
гарантират:
a) наличието на юридическо лице;
б) че членовете на съвета нямат 
криминално досие;
в) че кандидатът има техническия, 
финансов и организационен 
капацитет за изпълняване на своите 
регулаторни задължения;
Държавите-членки осигуряват, че 
компетентните органи наблюдават 
дейността на участниците на 
пазара, за да оценяват изпълнението 
на оперативните условия, предвидени 
в настоящия регламент.
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5. Компетентният орган може да 
отнеме разрешителното, издадено на 
участник на пазара, който:
a) е получил разрешение за 
упражняване на дейност посредством 
неверни твърдения или по друг 
неправомерен начин;
б) вече не отговаря на условията, при 
които е било издадено разрешението;
в) сериозно и системно е нарушавал
условията за извършване на дейност 
за участниците на пазара, предвидени 
в настоящия регламент.
6. Държавите-членки гарантират, че 
всеки участник на пазара, на който е 
предоставено разрешение и който е 
контролиран от компетентните 
органи на друга държава-членка в 
съответствие с настоящия 
регламент, може свободно да търгува 
с енергия на пазара за търговия на 
едро в рамките на тяхната 
територия. Държавите-членки няма 
да налагат каквито и да е 
допълнителни изисквания към такъв 
участник на пазара по отношение на 
въпросите, които са в приложното 
поле на настоящия регламент. И по-
специално те не могат:
a) да налагат допълнителни 
изисквания за лиценз на национално 
равнище;
б) да събират (еднократно или 
периодично) национални регулаторни 
такси от предприятията, участващи 
на пазара за търговия на едро с 
енергия;
в) да налагат задължения за 
докладване на национално равнище за 
отчитане на 
транзакции/представяне на отчети 
или водене на регистри, с изключение
на случаите, предвидени в настоящия 
регламент;
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г) да изискват различни отчети за 
дейността на национално равнище в 
приемащите държави-членки;
д) да одобряват тарифи за достъп до 
мрежите, които да обезсърчават 
вноса и износа;
е) да изискват национална проверка за 
търговията на едро;
ж) да налагат изисквания, свързани с 
доставките, на лицата, които се 
занимават единствено с търговия на 
едро (напр. изискване за създаване на 
телефонни центрове за обслужване 
на клиенти или измервателни 
станции, институционални 
посреднически услуги за крайните 
потребители, публикуване на общите 
условия за доставка на крайните 
потребители).
7. Таксите за разрешителното могат 
да бъдат начислени от регулатора в 
приемащата държава-членка въз 
основа на разходите по процеса за 
издаване на лиценз.
8. Настоящият член не се отнася за 
участниците на пазара, които 
търгуват с по-малко от определен 
обем енергия (GWh за електричество 
и cm2 за газ) годишно.
9. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 15, за 
да определи:
a) изискванията и обхвата на 
разрешението;
б) процедурите за издаване на 
разрешително и отказ на искане за 
разрешително;
в) условията за оттегляне; както и
г) прага за участниците на пазара, 
посочен в параграф 8 (правило "de 
minimis").

Or. en
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Обосновка

Комисията не предвижда секторно обусловен  режим за лицензиране за търговците 
на енергия. Това би означавало, че фирмите, търгуващи с енергия обхванати от 
Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар и които не 
попадат в обхвата на Директива за пазарите на финансови инструменти, няма да 
бъдат обхванати от изисквания за регистрация, валидни за целия ЕС.   Регламентът 
относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар следва да запълни тази 
празнота и да предвиди разработването на режим за лицензиране, който да е 
съобразен с конкретните изисквания за търговците на енергия, който да позволи 
провеждането на обследване на капацитета на участниците на пазара и 
намерението им да зачитат разпоредбите на Регламента относно интегритета и 
прозрачността на енергийния пазар, като се избягва прилагането на тромавите 
изисквания за финансовите търговци, включени във финансовото законодателство.

Изменение 239
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Разрешение за участниците на пазара
1. Всяка държава-членка изисква при 
отсъствието на разрешение в 
качеството на инвестиционен 
посредник съгласно Директива 
2004/39/ЕО действията на 
участниците на пазара да бъдат 
предмет на предварително 
разрешение.
2. Държавите-членки изготвят 
регистър на всички участници на 
пазара, които имат разрешение в 
съответствие с настоящия 
регламент. Този регистър е достъпен 
за обществеността. Той се 
актуализира редовно.
3. Разрешителното е валидно в 
рамките на Съюза и позволява на 
участника на пазара да предоставя 
разрешените услуги или да извършва 
разрешените дейности в рамките на 
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Съюза — чрез установяването на клон 
или свободното предоставяне на 
услуги. Приемаща държава-членка 
може да не изисква установяване на 
място или наличието на местен 
персонал.
4. Компетентният орган не издава 
разрешително на участник на пазара 
до момента, до който напълно не е 
удовлетворен от изпълнението на 
всички изисквания от участника на 
пазара съгласно делегираните актове, 
приети съгласно параграф 9 на 
настоящия член. Държавите-членки 
гарантират:
a) наличието на юридическо лице;
б) че членовете на съвета нямат 
криминално досие;
в) че кандидатът има техническия, 
финансов и организационен 
капацитет за изпълняване на своите 
регулаторни задължения;
Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи наблюдават 
дейността на участниците на 
пазара, за да оценяват изпълнението 
на оперативните условия, предвидени 
в настоящия регламент.
5. Компетентният орган, който 
издава разрешителното, може да го 
отнеме с 30-дневно писмено 
предизвестие до участник на пазара, 
който:
a) доказано е получил разрешение за 
упражняване на дейност посредством 
неверни твърдения или по друг 
неправомерен начин; или
б) повече не отговаря на условията, 
при които е било издадено 
разрешението, и не е коригирал 
пропуските в срок от 30 дни; или
в) доказано сериозно и системно е 
нарушавал условията за извършване 
на дейност за участниците на пазара, 
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предвидени в настоящия регламент.
6. Държавите-членки гарантират, че 
всеки участник на пазара, на който е 
предоставено разрешение и който е 
контролиран от компетентните 
органи на друга държава-членка в 
съответствие с настоящия 
регламент, може свободно да търгува 
с енергия на пазара за търговия на 
едро в рамките на тяхната 
територия. Държавите-членки няма 
да налагат каквито и да е 
допълнителни изисквания към такъв
участник на пазара по отношение на 
въпросите, които са в приложното 
поле на настоящия регламент. И по-
специално те не могат:
a) да налагат допълнителни 
изисквания за лиценз на национално 
равнище;
б) да събират (еднократно или 
периодично) национални регулаторни 
такси от предприятията, участващи 
на пазара за търговия на едро с 
енергия;
в) да налагат задължения за 
докладване на национално равнище за 
отчитане на 
транзакции/представяне на отчети 
или водене на регистри, с изключение 
на случаите, предвидени в настоящия 
регламент;
г) да изискват различни отчети за 
дейността на национално равнище в 
приемащите държави-членки;
д) да одобряват тарифи за достъп до 
мрежите, които да обезсърчават 
вноса и износа;
е) да изискват национална проверка за 
търговията на едро;
ж) да налагат изисквания, свързани с 
доставките, на лицата, които се 
занимават единствено с търговия на 
едро (напр. изискване за създаване на 
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телефонни центрове за обслужване 
на клиенти или измервателни 
станции, институционални 
посреднически услуги за крайните 
потребители, публикуване на общите 
условия за доставка на крайните 
потребители).
7. Таксите за разрешителното могат 
да бъдат начислени от регулатора на 
приемащата държава-членка въз 
основа на разходите по процеса за 
издаване на лиценз.
8. Настоящият член не се отнася за 
участниците на пазара, които 
търгуват с по-малко от определен 
обем мегавати.
9. Комисията приема делегирани 
актове, в съответствие с член 15 и 
при условията на членове 16 и 17, за 
да определи:
a) изискванията и обхвата на 
разрешението;
б) процедурите за издаване на 
разрешително и отказ на искане за 
разрешително;
в) условията за оттегляне; както и
г) прага за участниците на пазара, 
посочен в параграф 9 (правило "de 
minimis").

Or. en

Изменение 240
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Регистриране и разрешение за 
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участниците на пазара
1. Националните енергийни 
регулаторни органи с подкрепата на 
Агенцията изготвят регистър в общ и 
съгласуван формат на всички 
участници на пазара, които имат 
разрешение в съответствие с 
настоящия регламент. Този регистър 
е достъпен за обществеността. Той 
се актуализира редовно.
2. Националните енергийни 
регулаторни органи предоставят 
разрешително за търговия на 
участник на пазара независимо от 
факта дали има установяване на 
място или наличие на местен 
персонал.
3. Такова разрешително не се 
предоставя, ако участникът на 
пазара не е изпълнил всички 
изисквания съгласно делегираните 
актове, приети съгласно настоящия 
член. Държавите-членки гарантират:
a) наличието на юридическо лице;
б) че членовете на съвета нямат 
криминално досие;
в) че кандидатът има техническия, 
финансов и организационен 
капацитет за изпълняване на своите 
регулаторни задължения;
4. Националните енергийни 
регулаторни органи могат да 
отнемат разрешителното, издадено 
на участник на пазара, който:
a) е получил разрешение за 
упражняване на дейност посредством 
неверни твърдения или по друг 
неправомерен начин;
б) повече не отговаря на условията, 
при които е било издадено 
разрешението;
в) сериозно и системно е нарушил 
условията за извършване на дейност 
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за участниците на пазара, предвидени 
в настоящия регламент.
5. Комисията, след консултации със 
заинтересованите страни и по-
специално Агенцията, приема 
делегирани актове, в съответствие с 
член 15 и при условията на членове 16 
и 17, за да определи:
a) изискванията и обхвата на 
разрешението;
б) процедурите за издаване на 
разрешително и отказ на искане за 
разрешително;
в) условията за оттегляне.

Or. en

Обосновка

Регистрирането и разрешението на търговията може значително да подобри
прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. То трябва да бъде
внимателно замислено и не бива да не постигне целта си като изключи определени 
участници или попречи на националните регулаторни органи да използват 
инструментите, с които разполагат. ACER може да има роля в надзора на схемата 
за регистриране и разрешение и да доразвие своите разпоредби в делегирани актове, 
предлагани от Комисията.

Изменение 241
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията наблюдава търговската 
дейност на едро с енергийни продукти с 
цел откриване и предотвратяване на 
търговия въз основа на вътрешна 
информация и манипулиране на пазара. 
Тя събира данни за оценяване и 
наблюдение на пазарите за търговия на 
едро с енергия, както е предвидено в 
член 7.

1. Агенцията наблюдава търговската 
дейност на едро с енергийни продукти, 
сертификатите за квоти за емисии и 
пазарите на петрол и въглища с цел 
откриване и предотвратяване на 
търговия въз основа на вътрешна 
информация и манипулиране на пазара, 
както и с цел анализиране на 
връзките между тази търговска 
дейност и събитията, настъпващи на 
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съответните пазари на енергийни 
продукти. Тя събира данни за 
оценяване и наблюдение на пазарите за 
търговия на едро с енергия, както е 
предвидено в член 7.

Or. en

Обосновка

Въпреки че пазарите на нефт, въглища и квоти за емисии на CO2 имат различни 
характеристики от пазарите на електричество и газ, те взаимно си влияят, а
ефективното предотвратяване на злоупотреби и манипулации може да бъде 
гарантирано единствено ако всички съответни пазари бъдат наблюдавани.

Изменение 242
Claude Turmes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Агенцията трябва да има пълен поглед върху всички пазари, влияния и ограничения, за 
да може правилно да наблюдава и оценява информацията, която получава.

Изменение 243
Claude Turmes
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

За тази цел не е достатъчно тя да бъде информирана за данните за търговията, ако 
няма информация за физическата реалност на мрежите.

Изменение 244
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни органи 
сътрудничат на Агенцията при 
извършване на наблюдението на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
посочено в параграф 1. За тази цел 
националните регулаторни органи имат 
достъп до съответната информация, 
съхранявана от Агенцията, която тя е 
събрала в съответствие с параграф 1, 
при условията на разпоредбите на член 

2. Националните регулаторни органи 
сътрудничат на Агенцията при 
извършване на наблюдението на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
посочено в параграф 1. За тази цел 
националните регулаторни органи имат 
достъп до съответната информация, 
съхранявана от Агенцията, която тя е 
събрала в съответствие с параграф 1, 
при условията на разпоредбите на член 
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8, параграф 2. 8, параграф 2. Това не накърнява 
изискванията на националното 
законодателство, оправомощаващо 
националните регулаторни органи 
или други компетентни национални 
органи да събират допълнителни 
данни за пазарите за търговия на едро 
с енергия, различни от данните, 
които са докладвани на Агенцията.

Or. en

Изменение 245
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни органи 
сътрудничат на Агенцията при 
извършване на наблюдението на 
пазарите за търговия на едро с енергия, 
посочено в параграф 1. За тази цел 
националните регулаторни органи имат 
достъп до съответната информация, 
съхранявана от Агенцията, която тя е 
събрала в съответствие с параграф 1, 
при условията на разпоредбите на член 
8, параграф 2.

2. Националните регулаторни органи си 
сътрудничат регионално помежду си и 
на Агенцията при извършване на 
наблюдението на пазарите за търговия 
на едро с енергия, посочено в параграф 
1. За тази цел националните 
регулаторни органи имат достъп до 
съответната информация, съхранявана 
от Агенцията, която тя е събрала в 
съответствие с параграф 1, при 
условията на разпоредбите на член 8, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Злоупотребите на пазара в една държава-членка често могат да доведат до 
транзакции с въздействие в други държави-членки. Те трябва да си сътрудничат 
регионално под шапката на ACER, за да може адекватно да провеждат разследвания.

Изменение 246
András Gyürk



PE464.685v02-00 22/82 AM\866419BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 247
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

След като целта на настоящия регламент е повишаване на прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия, констатациите трябва да се публикуват и да 
позволяват на нови участници, регулаторни органи, учени, потребители и други 
заинтересовани страни да бъдат информирани за състоянието на енергийните 
пазари.

Изменение 248
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 249
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Обосновка

Европейският парламент трябва да бъде информиран.

Изменение 250
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. lt
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Изменение 251
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 252
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки месец Агенцията публикува 
доклади по държави относно 
развитието на цените на пазарите за 
търговия на едро с електроенергия и 
газ в Европейския съюз.

Or. en

Изменение 253
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Обосновка

Агенцията трябва да представя своите препоръки и съпроводителни документи на 
Европейския парламент и Комисията.

Изменение 254
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може да прави препоръки по 
отношение на отчетите за транзакции, 
включително за нареждания за 
търговия, които счита за необходими за 
ефективно и ефикасно наблюдение на 
пазарите за търговия на едро с енергия. 
Преди да направи такива препоръки 
Агенцията се консултира със 

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

заинтересованите страни в съответствие 
с разпоредбите на член 10 от Регламент 
(ЕО) № 713/2009. Агенцията по-
специално се консултира с ESMA, 
националните регулаторни органи, 
националните органи по 
конкуренцията и компетентните 
финансови органи в държавите-членки
и заинтересованите страни, като 
например организираните пазари и 
участниците на пазара.

Or. en

Изменение 255
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Двустранните договори също трябва да бъдат обхванати от настоящия регламент, 
за да се включат всички участници на пазара и всички транзакции.
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Изменение 256
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 257
Claude Turmes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на своите констатации 
Агенцията следва да извърши оценка 
дали минимални изисквания за 
борсовите зали биха могли да 
допринесат за създаването на 
равнопоставени условия на 
конкуренция между различните 
пазари и видове договори. Тази оценка 
може да бъде и под формата на 
доклад или препоръки.

Or. en
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Обосновка

Различните регулаторни режими на борсовите зали могат да доведат до миграция на 
потоци от транзакции към по-малко регулираните места. Следователно
хармонизирането на правилата може да се окаже полезно.

Изменение 258
Claude Turmes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

След като целта на настоящия регламент е повишаване на прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия, констатациите трябва да се публикуват и да 
позволяват на нови участници, регулаторни органи, учени, потребители и други 
заинтересовани страни да бъдат информирани за състоянието на енергийните 
пазари.

Изменение 259
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Агенцията се предоставя отчет за 
транзакции на пазари за търговия на 
едро с енергия, включително 
нареждания за търговия. Комисията 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при условията 
на членове 16 и 17, като определя 

1. Участниците на пазара или от 
тяхно име едно от лицата, посочени 
в параграф 3, букви б) – д), 
предоставят на Агенцията отчет за 
транзакции със стандартизирани 
продукти на пазари за търговия на едро 
с енергия. Няма изискване за 
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графика, формата и съдържанието 
относно докладването на тази 
информация, и по целесъобразност 
определя прагови стойности за 
докладване на транзакции, както и 
посочва видове договори, за 
транзакции по които трябва да се 
докладва.

отчитане на чисто
вътрешногруповите транзакции. С 
цел изпълнение задължението за 
докладване на участниците на пазара,
необходимата информация, когато е 
възможно, се докладва от лицата, 
посочени в параграф 3, букви б) – д). 
Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при условията 
на членове 16 и 17 след широки 
консултации със заинтересованите 
страни и оценка на въздействието.
Делегираните актове:
a) описват енергийните продукти за 
търговия на едро, за които се 
прилагат задълженията за
докладване;
б) определят съдържанието на 
информацията, която трябва да се 
докладва, включително точно 
посочване на търгувания продукт, 
договорената цена и количество, 
датите и времето на договореното 
изпълнение, страните по 
транзакцията и бенефициентите на 
транзакцията;
в) определят кога и в какъв формат се 
докладва информацията;
в) определят подходящи минимални 
прагове за прилагане на задълженията 
за докладване.

Or. de

Изменение 260
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Агенцията се предоставя отчет 
за транзакции на пазари за търговия на 

1. На Агенцията се предоставя правото 
на достъп до транзакции на пазари за 
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едро с енергия, включително 
нареждания за търговия. Комисията 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при 
условията на членове 16 и 17, като 
определя графика, формата и 
съдържанието относно докладването 
на тази информация, и по 
целесъобразност определя прагови 
стойности за докладване на 
транзакции, както и посочва видове 
договори, за транзакции по които 
трябва да се докладва.

търговия на едро с енергия, 
включително нареждания за търговия.

Or. en

Изменение 261
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Агенцията се предоставя отчет за 
транзакции на пазари за търговия на 
едро с енергия, включително 
нареждания за търговия. Комисията 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при условията 
на членове 16 и 17, като определя 
графика, формата и съдържанието 
относно докладването на тази 
информация, и по целесъобразност 
определя прагови стойности за 
докладване на транзакции, както и 
посочва видове договори, за транзакции 
по които трябва да се докладва.

1. На Агенцията се предоставя отчет за 
транзакции на пазари за търговия на 
едро с енергия, включително 
нареждания за търговия. Въз основа на 
консултации със заинтересованите 
страни и надлежно извършена оценка 
на въздействието Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с член 
15 и при условията на членове 16 и 17, 
като определя графика, формата и 
съдържанието относно докладването на 
тази информация, и по целесъобразност 
определя прагови стойности за 
докладване на транзакции, както и 
посочва видове договори, за транзакции 
по които трябва да се докладва.

Делегираните актове:
a) посочват енергийните продукти за 
търговия на едро, за които се изисква 
транзакциите да се докладват;
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б) определят съдържанието на 
информацията, която трябва да се 
докладва, като тя включва най-малко 
точно посочване на закупените и 
продадени на едро енергийни 
продукти, договорените цена и 
количество, датите и времето на 
изпълнение, страните по 
транзакцията и бенефициентите на 
транзакцията;
в) определят срока и формата (…), в 
които се докладва тази информация;
г) определят подходящи прагове за 
докладване на транзакциите.

Or. en

Изменение 262
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Агенцията се предоставя отчет за 
транзакции на пазари за търговия на 
едро с енергия, включително 
нареждания за търговия. Комисията 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при условията 
на членове 16 и 17, като определя 
графика, формата и съдържанието 
относно докладването на тази 
информация, и по целесъобразност 
определя прагови стойности за 
докладване на транзакции, както и 
посочва видове договори, за транзакции 
по които трябва да се докладва.

1. На Агенцията се предоставя отчет за 
транзакции на пазари за търговия на 
едро с енергия, включително 
нареждания за търговия. Комисията, в 
срок от 30 дни след влизането в сила 
на настоящия регламент, приема 
делегирани актове в съответствие с член 
15 и при условията на членове 16 и 17, 
като определя графика, формата и 
съдържанието относно докладването на 
тази информация, и по целесъобразност 
определя прагови стойности за 
докладване на транзакции, както и 
посочва видове договори, за транзакции 
по които трябва да се докладва.

Or. pl
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Обосновка

Задачата на Комисията ще бъде да определи срока и формите по отношение на 
предоставянето на информация, посочено в член 2, параграф 1 от настоящия 
регламент, чрез приемането на делегирани актове. В тази връзка за ефективното 
прилагане на регламента е важно да се посочи срок за приемането на актовете.

Изменение 263
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Агенцията се предоставя отчет за 
транзакции на пазари за търговия на 
едро с енергия, включително 
нареждания за търговия. Комисията 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при условията 
на членове 16 и 17, като определя 
графика, формата и съдържанието 
относно докладването на тази 
информация, и по целесъобразност 
определя прагови стойности за 
докладване на транзакции, както и 
посочва видове договори, за транзакции 
по които трябва да се докладва.

1. На Агенцията се предоставя 
директно и в рамките на 24 часа отчет 
за транзакции на пазари за търговия на 
едро с енергия, включително 
нареждания за търговия. Комисията 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 и при условията 
на членове 16 и 17, като определя 
графика, формата и съдържанието 
относно докладването на тази 
информация, и по целесъобразност 
определя прагови стойности за 
докладване на транзакции, както и 
посочва видове договори, за транзакции 
по които трябва да се докладва.

Or. en

Обосновка

Необходимите данни трябва да се предоставят на Агенцията в рамките на един ден, 
за да може тя да направи ефективна оценка и да изпълни функциите си съгласно 
регламента.

Изменение 264
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Определя се минимален праг за 
изключване от изискванията за 
докладване на оператори, които 
поради размера си е малко вероятно 
да окажат въздействие върху
енергийните пазари.

Or. en

Изменение 265
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегираните актове съгласно 
параграф 1 гарантират, че лицата, 
посочени в параграф 3, букви а), б) и в), 
които докладват за транзакции в 
съответствие с Директива 2004/39/ЕО1

или Регламент (ЕО)---/---- на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно извънборсовите деривати, 
централните контрагенти и регистрите 
на транзакции на Европейския 
парламент и на Съвета [Регламент за 
европейската пазарна инфраструктура 
— 2010/0250(COD)], нямат 
допълнителни задължения за 
докладване освен тези, определени във 
въпросното законодателство.

2. Делегираните актове съгласно 
параграф 1 гарантират, че лицата, 
посочени в параграф 3, букви а), б) и в), 
които докладват за транзакции в 
съответствие с Директива 2004/39/ЕО2

или Регламент (ЕО)---/---- на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно извънборсовите деривати, 
централните контрагенти и регистрите 
на транзакции на Европейския 
парламент и на Съвета [Регламент за 
европейската пазарна инфраструктура 
— 2010/0250(COD)], предоставят 
информацията едновременно съгласно 
задълженията за докладване, 
определени във въпросното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Макар че административната тежест за участниците на пазара не следва да се 

                                               
1 ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.
2 ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.
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увеличава, Агенцията трябва да получава цялата необходима информация. Във 
времена на цифрови комуникации и съвременни ИКТ докладването на информация 
едновременно на различни органи не води до допълнителни разходи за участниците на 
пазара.

Изменение 266
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга първата алинея, с 
посочените в параграф 1 делегирани 
актове може да се установи 
необвързваща рамка, която да 
позволява на организирани пазари и на 
системи за сравняване или докладване 
при търговията да предоставят на 
Агенцията данни за енергийни 
транзакции на едро.

Без да се засяга първата алинея, с 
посочените в параграф 1 делегирани 
актове може да се установи обвързваща
рамка, която да позволява на места за 
търгуване и организирани пазари и на 
системи за сравняване или докладване 
при търговията да предоставят на 
Агенцията данни за енергийни 
транзакции на едро и/или основни 
данни, с които разполагат.

Or. en

Изменение 267
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга първата алинея, с 
посочените в параграф 1 делегирани 
актове може да се установи
необвързваща рамка, която да 
позволява на организирани пазари и на 
системи за сравняване или докладване 
при търговията да предоставят на 
Агенцията данни за енергийни 
транзакции на едро.

Без да се засяга първата алинея, с 
посочените в параграф 1 делегирани 
актове се установява обвързваща
рамка, която да позволява на 
организирани пазари и на системи за 
сравняване или докладване при 
търговията да предоставят 
своевременно на Агенцията данни за 
енергийни транзакции на едро.
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Or. en

Обосновка

Само наличието на обвързваща рамка ще позволи хармонизиран подход към 
събирането на информация, необходима за сравняването на данни.

Изменение 268
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга първата алинея, с 
посочените в параграф 1 делегирани 
актове може да се установи 
необвързваща рамка, която да 
позволява на организирани пазари и на 
системи за сравняване или докладване 
при търговията да предоставят на 
Агенцията данни за енергийни 
транзакции на едро.

Без да се засяга първата алинея, с 
посочените в параграф 1 делегирани 
актове може да се установи 
необвързващ формат, който да 
позволява на организирани пазари и на 
системи за сравняване или докладване 
при търговията да предоставят на 
Агенцията данни за енергийни 
транзакции на едро.

Or. ro

Обосновка

Пояснение.

Изменение 269
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегираните актове, посочени в
параграф 1, определят правила за 
доброволно докладване на транзакции 
със свързани продукти.

Or. en
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Изменение 270
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Участниците на пазара предоставят на 
Агенцията и националните регулаторни 
органи информация, свързана с
капацитета на съоръженията за 
производство, съхранение, потребление 
или пренос на електроенергия или 
природен газ с цел наблюдение на 
търговията на пазарите за търговия на 
едро с енергия.

4. Участниците на пазара предоставят на 
Агенцията и националните регулаторни 
органи информация, като например
капацитета и използването на 
съоръженията за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ, или 
свързани с капацитета и 
използването на съоръжения за ВПГ с 
цел наблюдение на търговията на 
пазарите за търговия на едро с енергия.
Това докладване се свежда до данни и 
информация, която не е била вече
докладвана на местата за търгуване, 
операторите на преносни системи 
или други служби за публикуване 
съгласно задълженията, свързани с 
прозрачността на информацията. 
Задълженията за докладване относно 
участниците на пазара се свеждат до 
минимум чрез събирането на 
необходимата информация или части 
от нея от съществуващите 
източници, като наличната 
регионална или национална 
инфраструктура за докладване, 
когато това е възможно. Данните, 
които вече са постъпили след 
докладването, се предоставят на 
Агенцията от операторите на 
преносни системи или други 
съответни служби по събирането на 
данни, които отговарят за 
събирането на данни.

Or. en
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Изменение 271
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Участниците на пазара предоставят на 
Агенцията и националните 
регулаторни органи информация, 
свързана с капацитета на съоръженията 
за производство, съхранение, 
потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ с цел 
наблюдение на търговията на пазарите 
за търговия на едро с енергия.

4. Участниците на пазара предоставят на 
Агенцията съответната информация в 
съответствие със законовите 
изисквания за оповестяване съгласно 
член 2, алинея 1, точка а) и член 5, 
свързана с капацитета и използването 
на съоръженията за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ, или 
свързани с капацитета и 
използването на съоръжения за ВПГ, 
включително планирана или 
непланирана липса на такива 
съоръжения, с цел наблюдение на 
търговията на пазарите за търговия на 
едро с енергия. Задълженията за 
докладване относно участниците на 
пазара се свеждат до минимум чрез 
събирането на необходимата 
информация или части от нея от 
съществуващите източници, когато 
това е възможно.

Or. en

Изменение 272
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Участниците на пазара предоставят на 
Агенцията и националните регулаторни 
органи информация, свързана с 
капацитета на съоръженията за 
производство, съхранение, потребление

4. Участниците на пазара предоставят на 
Агенцията и националните регулаторни 
органи информация, свързана с 
капацитета на съоръженията за 
производство, съхранение, потребление 
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или пренос на електроенергия или 
природен газ с цел наблюдение на 
търговията на пазарите за търговия на 
едро с енергия.

или пренос на електроенергия или 
природен газ и използването на 
съоръженията за производство, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ, или 
свързани с капацитета и 
използването на съоръжения за ВПГ, 
включително планирана или 
непланирана липса на такива 
съоръжения, с цел наблюдение на 
търговията на пазарите за търговия на 
едро с енергия. Тази информация се 
предоставя директно на Агенцията, 
освен ако вече не съществуват 
структури за докладване. В такъв 
случай докладването може да се 
извърши едновременно с това на 
съществуващите структури за 
докладване.

Or. en

Обосновка

Обхватът на информация за капацитета следва да се разшири по отношение на 
използването на съоръженията за съхранение, както и специални разпоредби за 
съоръженията за ВПГ. Макар че административната тежест за участниците на 
пазара не следва да се увеличава, Агенцията трябва да получава цялата необходима 
информация. Във времена на цифрови комуникации и съвременни ИКТ докладването на 
информация едновременно на различни органи не води до допълнителни разходи за 
участниците на пазара.

Изменение 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията изготвя насоки, 
определящи подробностите при 
докладването на транзакциите. При 
изготвянето на насоките Агенцията 
провежда подробна обществена 
консултация най-малко с 
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националните регулаторни органи, 
участниците на пазара, операторите 
на преносни системи и други 
заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 274
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Прозрачност

1. Агенцията предоставя на 
участниците на пазара и на 
обществеността информация, която 
не е чувствителна в търговско 
отношение.
2. Агенцията може да разработи и 
поддържа методология, която 
определя начина за предоставяне на 
тази информация.

Or. en

Изменение 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията установява механизми за 
споделяне на информацията, която 
получава в съответствие с член 6, 
параграф 1 и член 7, с националните 
регулаторни органи, компетентните 
финансови органи на държавите-членки, 

1. Агенцията установява механизми за 
споделяне на информацията, която 
получава в съответствие с член 6, 
параграф 1 и член 7, с националните 
регулаторни органи, компетентните 
финансови органи на държавите-членки, 
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органите по конкуренцията на 
държавите-членки и други уместни 
органи. Агенцията дава достъп до 
механизмите, посочени в параграф 1, 
само на органи, които са създали 
системи, даващи възможност на 
Агенцията да изпълни изискванията на 
член 9, параграф 1.

органите по конкуренцията на 
държавите-членки, ESMA и други 
уместни органи. Агенцията дава достъп 
до механизмите, посочени в параграф 1, 
само на органи, които са създали 
системи, даващи възможност на 
Агенцията да изпълни изискванията на 
член 9, параграф 1. Преди 
предоставянето на каквато и да е 
информация, Агенцията първо 
проверява дали получателят има 
подходящи системи и процедури, за да 
гарантира поверителността й.

Or. en

Изменение 276
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията установява механизми за 
споделяне на информацията, която 
получава в съответствие с член 6, 
параграф 1 и член 7, с националните 
регулаторни органи, компетентните 
финансови органи на държавите-членки, 
органите по конкуренцията на 
държавите-членки и други уместни 
органи. Агенцията дава достъп до 
механизмите, посочени в параграф 1, 
само на органи, които са създали 
системи, даващи възможност на 
Агенцията да изпълни изискванията на 
член 9, параграф 1.

1. Агенцията установява механизми за 
споделяне на информацията, която 
получава в съответствие с член 6, 
параграф 1 и член 7, с националните 
регулаторни органи, компетентните 
финансови органи на държавите-членки, 
органите по конкуренцията на 
държавите-членки и други уместни 
органи. Преди установяването на 
тези механизми Агенцията се 
консултира с тези органи. Агенцията 
дава достъп до механизмите, посочени в 
параграф 1, само на органи, които са 
създали системи, даващи възможност на 
Агенцията да изпълни изискванията на 
член 9, параграф 1.

Or. en
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Изменение 277
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията установява механизми за 
споделяне на информацията, която 
получава в съответствие с член 6, 
параграф 1 и член 7, с националните 
регулаторни органи, компетентните 
финансови органи на държавите-членки, 
органите по конкуренцията на 
държавите-членки и други уместни 
органи. Агенцията дава достъп до 
механизмите, посочени в параграф 1, 
само на органи, които са създали 
системи, даващи възможност на 
Агенцията да изпълни изискванията на 
член 9, параграф 1.

1. Агенцията установява механизми за 
споделяне на информацията, която 
получава в съответствие с член 6, 
параграф 1 и член 7, с националните 
регулаторни органи, компетентните 
финансови органи на държавите-членки, 
органите по конкуренцията на 
държавите-членки, ESMA и други 
уместни органи. Агенцията дава достъп 
до механизмите, посочени в параграф 1, 
само на органи, които са създали 
системи, даващи възможност на 
Агенцията да изпълни изискванията на 
член 9, параграф 1.

Or. en

Изменение 278
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Цялата събрана от тях информация 
относно енергийни продукти на едро се 
предоставя на Агенцията чрез регистри 
на транзакции, регистрирани или 
признати съгласно Регламент (ЕО)---/----
[Регламент за европейската пазарна 
инфраструктура — 2010/0250(COD)].

2. Цялата събрана от тях информация 
относно енергийни продукти на едро и 
деривати на квоти за емисии се 
предоставя на Агенцията чрез регистри 
на транзакции, регистрирани или 
признати съгласно Регламент (ЕО)---/----
[Регламент за европейската пазарна 
инфраструктура — 2010/0250(COD)].

Or. en
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Изменение 279
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Цялата събрана от тях информация 
относно енергийни продукти на едро се 
предоставя на Агенцията чрез регистри 
на транзакции, регистрирани или 
признати съгласно Регламент (ЕО)---/----
[Регламент за европейската пазарна 
инфраструктура — 2010/0250(COD)].

2. Цялата събрана от тях информация 
относно енергийни продукти на едро се 
предоставя своевременно и в подходящ 
вид на Агенцията чрез регистри на 
транзакции, регистрирани или признати 
съгласно Регламент (ЕО)---/----
[Регламент за европейската пазарна 
инфраструктура — 2010/0250(COD)].

Or. en

Изменение 280
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните финансови органи 
предават на Агенцията доклади за 
транзакции с енергийни продукти на 
едро, получени в съответствие с член 
25, параграф 3 от Директива 2004/39/ЕО 
на Агенцията и член 6, параграф 2 от 
Регламент (ЕО)---/--- [Регламент за 
европейската пазарна инфраструктура 
— 2010/0250(COD)].

Компетентните финансови органи, 
които докладват на ESMA, предават 
едновременно на Агенцията и на ESMA
доклади за транзакции с енергийни 
продукти на едро, получени в 
съответствие с член 25, параграф 3 от 
Директива 2004/39/ЕО на Агенцията и 
член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО)---
/--- [Регламент за европейската пазарна 
инфраструктура — 2010/0250(COD)].

Or. en

Обосновка

Макар че административната тежест за участниците на пазара не бива да се 
увеличава, Агенцията трябва да получава цялата необходима информация. Във 
времена на цифрови комуникации и съвременни ИКТ докладването на информация 
едновременно на различни органи не води до допълнителни разходи за участниците на 
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пазара.

Изменение 281
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Три години след влизане в сила на 
настоящия регламент Агенцията 
изготвя доклад въз основа на своите 
констатации и го представя на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, като представя 
резултатите от своята проверка 
относно изпълнимостта и графика за 
мигриране от извънборсови деривати 
към борсови зали, което води до 
клиринг.

Or. en

Обосновка

Търговията с извънборсови деривати представлява по-голямата част от 
транзакциите на пазара за търговия на едро с енергия в повечето държави-членки. 
Ако тези транзакции се търгуват в борсови зали, това би могло значително да 
допринесе за по-голяма прозрачност. Констатациите на Агенцията биха могли да 
дадат допълнителна информация относно сроковете и осъществимостта.

Изменение 282
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията и компетентните органи, 
които отговарят за надзора на 
търговията с емисии, създават 
механизъм, който осигурява достъп 
на Агенцията до регистрите на 
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транзакциите с квоти за емисии и 
деривати, свързани с квоти за емисии.

Or. en

Изменение 283
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Органите, които отговарят за 
надзора на търговията с квоти за 
емисии и деривати свързани с квоти 
за емисии, предават регистрите на 
транзакциите с тези инструменти 
на Агенцията.

Or. en

Изменение 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията гарантира
поверителността, надеждността и 
защитата на получената съгласно член 7 
информация. Агенцията взема мерки за 
предотвратяване на всякакви 
злоупотреби с информацията, която се 
съхранява в нейните системи.

1. Агенцията, националните 
регулаторни органи, компетентните 
финансови органи, органите по 
конкуренцията на държавите-членки 
и други уместни органи гарантират
поверителността, надеждността и 
защитата на получената съгласно член 7 
информация. Агенцията взема мерки за 
предотвратяване на всякакви 
злоупотреби с информацията, която се 
съхранява в нейните системи.

Or. en
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Изменение 285
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията гарантира 
поверителността, надеждността и 
защитата на получената съгласно член 7 
информация. Агенцията взема мерки за 
предотвратяване на всякакви 
злоупотреби с информацията, която се 
съхранява в нейните системи.

1. Агенцията гарантира 
поверителността, надеждността и 
защитата на получената съгласно член 7 
информация. Агенцията взема мерки за 
предотвратяване на всякакви 
злоупотреби с информацията, която се 
съхранява в нейните информационни 
системи.

Or. en

Изменение 286
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията установява източниците на 
оперативен риск и ги свежда до 
минимум посредством разработване на 
подходящи системи, контролни 
механизми и процедури.

Агенцията установява източниците на 
оперативен риск и ги свежда до 
минимум посредством разработване на 
подходящи системи, контролни 
механизми и процедури. ИТ 
инструментите на Агенцията 
трябва да отговарят на най-добрите 
налични стандарти.

Or. en

Изменение 287
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 3a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните регулаторни органи, 
компетентните финансови органи, 
органите по конкуренцията на 
държавите-членки, ESMA и другите 
съответни органи гарантират
поверителността, надеждността и 
защитата на получената съгласно 
член 6, параграф 2 и член 8 
информация, и вземат мерки за 
предотвратяване на всякакви 
злоупотреби с тази информация.

Or. en

Изменение 288
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съгласно член 12 Агенцията може да 
вземе решение за публично огласяване 
на части от информацията, която 
съхранява, при условие че не разкрива
или не може да съдържа чувствителна 
в търговско отношение информация за 
отделни участници на пазара или за 
отделни транзакции, или за отделни 
пазари.

Агенцията и националните 
регулаторни органи, с които тази 
информация може да се наложи да 
бъде споделена от Агенцията 
съгласно член 8, публикуват 
единствено резюмирана или обобщена 
информация за цената на сделките, 
от която биха имали полза пазарите 
за търговия на едро на електричество 
и газ, и чието публикуване няма да 
доведе до нарушаване на 
конкуренцията на никой от тези 
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пазари.

Or. en

Изменение 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Агенцията може да вземе решение за 
публично огласяване в обобщен и 
анонимен вид на части от 
информацията, която съхранява, при 
условие че не разпространява 
чувствителна в търговско отношение 
информация за отделни участници на 
пазара или за отделни транзакции и че 
информацията е очевидно необходима 
за подобряване на прозрачността на 
пазарите за търговия на едро с 
енергия, както и че информацията, 
която ще бъде публично оповестена, е 
вътрешна информация, която следва 
да бъде разкрита съгласно член 3, 
параграф 4.

Or. en

Изменение 290
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Агенцията огласява публично части 
от информацията, която съхранява –
основаващи се на основни и пазарни 
данни – в достъпен формат, 
включително тези, които са свързани 
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информация за отделни участници на 
пазара или за отделни транзакции.

с двустранните договори, с цел 
увеличаване на прозрачността и 
доверието, при условие че не 
разпространява чувствителна в 
търговско отношение информация за 
отделни участници на пазара или за 
отделни транзакции.

Or. en

Обосновка

След като целта на настоящия регламент е повишаване на прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия, констатациите трябва да се публикуват и да 
позволяват на нови участници, регулаторни органи, учени, потребители и други 
заинтересовани страни да бъдат информирани за състоянието на енергийните 
пазари.

Изменение 291
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Агенцията може да вземе решение за 
публично огласяване на части от 
информацията, която съхранява, при 
условие че не разпространява 
чувствителна в търговско отношение 
информация за отделни участници на 
пазара или за отделни транзакции.
Агенцията и националните органи (с 
информация, която може да е била 
споделена от Агенцията съгласно 
член 8) няма да публикуват актуална, 
чувствителна в пазарно отношение 
информация.

Or. en

Изменение 292
Adam Gierek
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Агенцията огласява публично части 
от информацията, която съхранява, при 
условие че не разпространява 
чувствителна в търговско отношение 
информация за отделни участници на 
пазара или за отделни транзакции.
Агенцията предоставя данните на 
научноизследователски центрове в 
обобщен вид.

Or. pl

Обосновка

В интерес на прозрачността Агенцията следва да предоставя информацията на 
обществеността безусловно. По-специално тя следва да предоставя информацията в 
обобщен вид на научноизследователски центрове. Научните изследвания могат да 
повишат ефективността на енергийния пазар.

Изменение 293
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 294
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните регулаторни органи 
гарантират спазването на забраните, 
формулирани в членове 3 и 4.

1. Националните регулаторни органи 
гарантират, с подкрепата на 
Агенцията, спазването на забраните, 
формулирани в членове 3 и 4.

Or. en

Обосновка

Националните регулаторни органи следва да могат в пълна степен да се възползват 
от добавената стойност на европейската агенция, като европейската перспектива 
ги подпомага икономически ефективно и компетентно в задачите им за гарантиране 
на прилагането на забраните.

Изменение 295
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка гарантира, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с правомощия за 
разследване, необходими за изпълнение 
на тази функция. Тези правомощия се 
упражняват по пропорционален начин. 
Тези правомощия могат да се 
упражняват:

Всяка държава-членка гарантира, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с правомощия за 
разследване, необходими за изпълнение 
на тази функция с подкрепата на 
Агенцията. Тези правомощия се 
упражняват по пропорционален начин. 
Тези правомощия могат да се 
упражняват:

Or. en

Изменение 296
András Gyürk
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка гарантира, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с правомощия за 
разследване, необходими за изпълнение 
на тази функция. Тези правомощия се 
упражняват по пропорционален начин. 
Тези правомощия могат да се 
упражняват:

Всяка държава-членка гарантира, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с правомощия за разследване
и прилагане, необходими за изпълнение 
на тази функция. Тези правомощия се 
упражняват по пропорционален начин. 
Тези правомощия могат да се 
упражняват:

Or. en

Изменение 297
András Gyürk

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) в сътрудничество с други органи или 
предприятия на пазара, включително 
отделите за наблюдение на пазара на 
местата за търгуване;

Or. en

Изменение 298
Claude Turmes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) в сътрудничество с други органи или 
предприятия на пазара и от други 
държави-членки;

Or. en
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Обосновка

Злоупотребите на пазара в една държава-членка често могат да доведат до 
транзакции с въздействие в други държави-членки. Те следва да си сътрудничат на 
регионална основа под шапката на ACER, за да може адекватно да провеждат 
разследвания.

Изменение 299
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) по искане на Агенцията, в случай 
че нейните първоначални оценки са 
осигурили надеждна информация в 
подкрепа на препоръката за това.

Or. en

Обосновка

Националните регулаторни органи следва да могат в пълна степен да се възползват 
от добавената стойност на европейската агенция, като европейската перспектива 
ги подпомага ефективно от гледна точка на разходите и компетентно по отношение 
на техните задачи за гарантиране на прилагането на забраните.

Изменение 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощията за разследване, 
посочени в параграф 1, включват 
правото:

2. Участниците на пазара, които са 
разследвани, биват уведомявани 
подробно за воденото срещу тях 
разследване. Националният 
регулаторен орган съобщава в писмена 
форма за обхвата на разследването, 
което съответства на забрана, 
формулирана в член 3 или член 4 от 
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настоящия регламент.
Правомощията за разследване, посочени 
в параграф 1, са ограничени до целта 
на разследването и действията, 
необходими за изпълнение на 
задълженията на националните 
регулаторни органи съгласно 
настоящия регламент, и включват 
правото:

Or. en

Изменение 301
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощията за разследване, 
посочени в параграф 1, включват 
правото:

2. Правомощията за разследване, 
посочени в параграф 1, са ограничени 
до целта на разследването и 
действията, необходими за 
изпълнение на задълженията на 
националните регулаторни органи 
съгласно настоящия регламент, и 
включват правото:

Or. en

Изменение 302
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се искат сведения от всички лица, 
включително и тези, които участват 
последователно при предаването на 
нареждания или при изпълнението на 
съответните операции, както и от 

б) да се искат сведения от всички лица, 
включително и тези, които участват 
последователно при предаването на 
нареждания или при изпълнението на 
съответните операции, както и от 
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техните възложители и, ако е 
необходимо, да се призове такова лице 
и да бъде изслушано;

техните възложители и, ако е 
целесъобразно, да се изиска от тях 
лично да предоставят информация;

Or. en

Изменение 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се искат сведения от всички лица, 
включително и тези, които участват 
последователно при предаването на 
нареждания или при изпълнението на 
съответните операции, както и от 
техните възложители и, ако е 
необходимо, да се призове такова лице 
и да бъде изслушано;

б) да се искат сведения от всички 
съответни лица, включително и тези, 
които участват последователно при 
предаването на нареждания или при 
изпълнението на съответните операции, 
както и от техните възложители и, ако 
това е целесъобразно, да се изиска от 
тях лично да предоставят 
информация;

Or. en

Изменение 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) на извършване на проверки на място; в) на извършване на проверки на място
на предприятия, обхванати от 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) да изискват, когато има задължение 
за съхраняване на такива, 
съществуващи записи за телефонни 
разговори и предаване на данни, 
свързани с енергийни продукти за 
търговия на едро;

Or. en

Изменение 306
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Обосновка

С цел предотвратяване на злоупотреби.

Изменение 307
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да се изиска временна забрана на 
професионална дейност.

ж) да се изиска съд или някой 
компетентен орган да наложи 
временна забрана на професионална 
дейност.
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Or. en

Изменение 308
András Gyürk

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да се изиска временна забрана на 
професионална дейност.

ж) да се изиска съд или някой 
компетентен орган да наложи 
временна забрана на професионална 
дейност.

Or. en

Изменение 309
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правомощията за прилагане се
упражняват от националните 
енергийни регулаторни органи в 
съответствие с националното право.

Or. en

Обосновка

Прилагането на законодателството следва ясно да бъде поставено на равнище 
държави-членки.

Изменение 310
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1



PE464.685v02-00 58/82 AM\866419BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията гарантира, че 
националните регулаторни органи 
извършват своите задачи съгласно 
настоящия регламент по координиран 
начин.

1. Агенцията гарантира, че 
националните регулаторни органи 
извършват своите задачи съгласно 
настоящия регламент по координиран 
начин. На Агенцията следва да бъдат 
предоставени допълнителните 
финансови и човешки ресурси, които 
са необходими за адекватното 
изпълнение на допълнителните 
задачи, които й се възлагат съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 311
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията гарантира, че 
националните регулаторни органи 
извършват своите задачи съгласно 
настоящия регламент по координиран 
начин.

1. Агенцията трябва да гарантира, че 
националните регулаторни органи 
извършват своите задачи съгласно 
настоящия регламент по координиран 
начин.

Or. en

Изменение 312
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните регулаторни органи 
сътрудничат на Агенцията и помежду си 
с цел изпълняване на своите задължения 

Националните регулаторни органи 
сътрудничат на Агенцията и помежду си 
с цел изпълняване на своите задължения 
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съгласно настоящия регламент. съгласно настоящия регламент. Това 
сътрудничество може да бъде и под 
формата на регионално 
сътрудничество на националните 
регулаторни органи в рамките на 
структурата на Агенцията с цел 
отразяване на пазарната 
действителност.

Or. en

Обосновка

Злоупотребите на пазара в една държава-членка често могат да доведат до 
транзакции с въздействие в други държави-членки. Те трябва да си сътрудничат 
регионално под шапката на ACER, за да може адекватно да провеждат разследвания.

Изменение 313
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни органи 
уведомяват Агенцията с възможно най-
големи подробности, когато имат 
разумно основание да подозират, че в 
тяхната държава-членка или друга 
държава-членка се извършват или са 
били извършени действия в разрез с 
разпоредбите на настоящия регламент.

2. Националните регулаторни органи 
уведомяват незабавно Агенцията 
съгласно установената процедура, 
когато имат разумно основание да 
подозират, че в тяхната държава-членка 
или друга държава-членка се извършват 
или са били извършени действия в 
разрез с разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. lt

Изменение 314
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато национален регулаторен орган Когато национален регулаторен орган 
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подозира, че в друга държава-членка се 
извършват действия, които засягат 
пазарите за търговия на едро с енергия 
или цената на енергийни продукти на 
едро в неговата държава-членка, той 
може да поиска от Агенцията да 
предприеме мерки в съответствие с 
параграф 4.

подозира или първоначални оценки и 
анализ на Агенцията предполагат, че 
в друга държава-членка се извършват 
действия, които засягат пазарите за 
търговия на едро с енергия или цената 
на енергийни продукти на едро в 
неговата държава-членка, 
националният енергиен регулаторен 
орган изисква от Агенцията да 
предприеме мерки в съответствие с 
параграф 4.

Or. en

Обосновка

Националните регулаторни органи следва да могат в пълна степен да се възползват 
от добавената стойност на европейската агенция, като европейската перспектива 
ги подпомага ефективно от гледна точка на разходите и компетентно в задачите им 
за гарантиране на прилагането на забраните.

Изменение 315
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Агенцията следва да бъдат 
предоставени допълнителните 
финансови и човешки ресурси, които 
са необходими за адекватното 
изпълнение на допълнителните 
задачи, които й се възлагат по 
настоящия регламент. Ако е 
необходимо, тя може да установи 
офиси за връзка, разположени в 
близост до значими места за 
търгуване.

Or. en
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Изменение 316
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С оглед да изпълнява своите функции 
съгласно параграф 1, когато подозира, 
че е налице нарушаване на разпоредбите 
на настоящия регламент, Агенцията има 
правомощия да:

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 317
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поиска от един или повече 
национални регулаторни органи да 
предостави информация, свързана с 
подозираното нарушение;

a) поиска от един или повече 
национални регулаторни органи, и ако е 
целесъобразно, всички национални 
енергийни регулаторни органи в даден 
регион, да предостави информация, 
свързана с подозираното нарушение;

Or. en

Обосновка

Злоупотребите на пазара в една държава-членка често могат да доведат до 
транзакции с въздействие в други държави-членки. Те трябва да си сътрудничат 
регионално под шапката на ACER, за да може адекватно да провеждат разследвания.

Изменение 318
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – буква бa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) извършва първоначални оценки, 
като се възползва от европейската си 
перспектива и 
вътрешноведомственото разбиране 
на информацията;

Or. en

Обосновка

Националните регулаторни органи следва да могат в пълна степен да се възползват 
от добавената стойност на Европейската агенция, като европейската перспектива 
ги подпомага ефективно от гледна точка на разходите и компетентно в техните 
задачи за гарантиране на прилагането на забраните.

Изменение 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) лица, които работят или са работили 
за националните регулаторни органи;

в) лица, които работят или са работили 
за националните регулаторни органи, 
ESMA и компетентните финансови 
органи;

Or. en

Изменение 320
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) лица, които работят или са работили 
за националните регулаторни органи;

в) лица, които работят или са работили 
за националните регулаторни органи
или за другите съответни органи;
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Or. en

Изменение 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) одитори и експерти, инструктирани от 
националните регулаторни органи, 
които получават поверителна 
информация в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент.

г) одитори и експерти, инструктирани от 
националните регулаторни органи, 
ESMA и компетентните финансови 
органи, които получават поверителна 
информация в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 322
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) одитори и експерти, инструктирани от 
националните регулаторни органи, 
които получават поверителна 
информация в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент.

г) одитори и експерти, инструктирани от 
националните регулаторни органи или 
от другите съответни органи, които 
получават поверителна информация в
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 323
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поверителна информация, получена 
от посочените в параграф 2 лица в хода 
на изпълнение на техните задължения, 
не може да се разкрива на никакви 
други лица или органи, освен в 
резюмирана или обобщена форма, така 
че да не може да се идентифицират 
отделни участници на пазара или 
отделни пазари, без това да засяга 
случаи, попадащи в обхвата на 
наказателното право, други разпоредби 
на настоящия регламент или други 
уместни законодателни актове на 
Съюза.

3. Поверителна информация, получена 
от посочените в параграф 2 лица в хода 
на изпълнение на техните задължения, 
не може да се разкрива на никакви 
други лица или органи, освен в 
резюмирана или обобщена форма и
съгласно ограниченията, предвидени в 
член 9, параграф 2, така че да не може 
да се идентифицират отделни участници 
на пазара или отделни пазари, без това 
да засяга случаи, попадащи в обхвата на 
наказателното право, други разпоредби 
на настоящия регламент или други 
уместни законодателни актове на 
Съюза.

Or. en

Изменение 324
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поверителна информация, получена 
от посочените в параграф 2 лица в хода 
на изпълнение на техните задължения, 
не може да се разкрива на никакви 
други лица или органи, освен в 
резюмирана или обобщена форма, така 
че да не може да се идентифицират 
отделни участници на пазара или 
отделни пазари, без това да засяга 
случаи, попадащи в обхвата на 
наказателното право, други разпоредби 
на настоящия регламент или други 
уместни законодателни актове на 
Съюза.

3. Поверителна информация, получена 
от посочените в параграф 2 лица в хода 
на изпълнение на техните задължения, 
не може да се разкрива на никакви 
други лица или органи, освен в 
резюмирана или обобщена форма, така 
че да не може да се идентифицират 
отделни участници на пазара или 
отделни пазари или транзакции, без 
това да засяга случаи, попадащи в 
обхвата на наказателното право, други 
разпоредби на настоящия регламент или 
други уместни законодателни актове на 
Съюза.

Or. en
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Изменение 325
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират изпълнението на посочените 
правила. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Като отчита 
консултациите относно Съобщение 
COM(2010)716 на Комисията, 
озаглавено „По-строги наказателни 
разпоредби за сектора на 
финансовите услуги“, Комисията 
отправя препоръки с цел постигане на 
хармонизирана система за налагане 
на санкции на държавите-членки.
Държавите-членки следва да съобщят 
тези разпоредби на Комисията най-
късно до… и да я уведомяват незабавно 
за всяко последващо изменение, което 
засяга тези разпоредби.

Or. en

Изменение 326
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 

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

настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират изпълнението на посочените 
правила. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Те отразяват 
сериозността на нарушенията и 
значително надвишават реалните 
или потенциалните изгоди от
незаконните операции. В тясно 
сътрудничество с Агенцията и 
Комисията държавите-членки следва 
да се договорят за минимални 
стандарти за налагането на санкции
и да координират своята система за 
налагане на санкции. Държавите-
членки следва да съобщят тези 
разпоредби на Комисията най-късно 
до… и да я уведомяват незабавно за 
всяко последващо изменение, което 
засяга тези разпоредби.

Or. en

Изменение 327
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Трябва да се вземат предвид не само преките, но и непреките финансови печалби в 
резултат на нарушенията, тъй като те често водят до печалби на свързани пазари и 
евентуално оказват въздействие и върху потребителските цени.

Изменение 328
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират изпълнението на посочените 
правила. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Те трябва да отразяват 
сериозността на нарушенията и 
значително да надвишават реалните 
или потенциалните изгоди от
незаконните операции. Държавите-
членки следва да съобщят тези 
разпоредби на Комисията най-късно 
до… и да я уведомяват незабавно за 
всяко последващо изменение, което 
засяга тези разпоредби.
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Or. en

Обосновка

Санкциите трябва да надвишават потенциалните финансови печалби.

Изменение 329
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят
правилата относно санкциите, 
приложими при нарушаване на 
разпоредбите на настоящия регламент, и
предприемат всички необходими мерки, 
за да гарантират изпълнението на 
посочените правила. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки следва да съобщят 
тези разпоредби на Комисията най-
късно до22… и да я уведомяват 
незабавно за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

Комисията определя стандарти за 
прилагането на санкции и осигурява 
хармонизирана система за 
прилагането на санкциите в случай на
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент. Държавите-
членки предприемат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
изпълнението на посочените 
стандарти. Предвидените санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки следва да съобщят 
тези разпоредби на Комисията най-
късно до22… и да я уведомяват 
незабавно за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

Or. lt

Изменение 330
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата Държавите-членки определят правилата 
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относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират изпълнението на посочените 
правила. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални и
възпиращи. Държавите-членки следва 
да съобщят тези разпоредби на 
Комисията най-късно до22… и да я 
уведомяват незабавно за всяко 
последващо изменение, което засяга 
тези разпоредби.

относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират изпълнението на посочените 
правила. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални,
възпиращи и недискриминационни. 
Държавите-членки следва да съобщят 
тези разпоредби на Комисията най-
късно до22… и да я уведомяват 
незабавно за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

Or. pl

Обосновка

Следва да се избягва държавите-членки да определят санкциите по различни начини. 
Нееднаквите санкции могат да доведат до прехвърляне на транзакции там, където 
санкциите са по-малки.

Изменение 331
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат компетенциите на 
институциите на Съюза, включително 
Европейската служба за външна 
дейност, Агенцията може да установява 
контакт с надзорни органи от трети 
държави. Тя може да сключва 
административни споразумения с 
международни организации и с 
администрациите на трети държави.

Без да се засягат компетенциите на 
институциите на Съюза, включително 
Европейската служба за външна 
дейност, Агенцията може да установява 
контакт с надзорни органи от трети 
държави, особено с онези, които 
оказват въздействие върху пазара за 
търговия на едро с енергия на ЕС с цел 
насърчаване на хармонизирането на 
регулаторната рамка. Тя може да 
сключва административни 
споразумения с международни 
организации и с администрациите на 
трети държави.
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Or. en

Обосновка

Транзакции не бива да мигрират към по-малко регулирани райони. В тази връзка ЕС 
следва да се стреми към хармонизирана регулаторна рамка и извън своите граници.

Изменение 332
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат компетенциите на 
институциите на Съюза, включително 
Европейската служба за външна 
дейност, Агенцията може да установява 
контакт с надзорни органи от трети 
държави. Тя може да сключва 
административни споразумения с 
международни организации и с 
администрациите на трети държави.

Доколкото е необходимо за постигане 
на целите, формулирани в настоящия 
регламент, и без да се засягат 
компетенциите на институциите на 
Съюза, включително Европейската 
служба за външна дейност, Агенцията 
може да установява контакт с надзорни 
органи от трети държави. Тя може да 
сключва административни 
споразумения с международни 
организации и с администрациите на 
трети държави.

Or. pl

Обосновка

Важно е ясно да се посочи, че правомощията на Агенцията да сключва споразумения и 
поддържа контакти с трети държави следва да се ограничават до необходимото за 
постигане на целите на настоящия регламент.

Изменение 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат компетенциите на Без да се засягат компетенциите на 
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институциите на Съюза, включително 
Европейската служба за външна 
дейност, Агенцията може да 
установява контакт с надзорни органи 
от трети държави. Тя може да сключва 
административни споразумения с 
международни организации и с 
администрациите на трети държави.

държавите-членки и институциите на 
Съюза, включително Европейската 
служба за външна дейност, Агенцията 
може да създава контакт с надзорни 
органи от трети държави. Тя може да 
сключва административни 
споразумения с международни 
организации и с администрациите на 
трети държави без правни задължения.

Or. en

Изменение 334
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятия от трети държави, 
където правилата на пазара не 
съответстват на разпоредбите на 
настоящия регламент, не получават 
разрешение за търговия на пазара за 
търговия на едро с енергия на ЕС.

Or. en

Обосновка

ЕС следва да използва в пълна степен възможността за повишаване на 
прозрачността и интегритета на транзакциите на едро с енергия и извън своите 
граници.

Изменение 335
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията да приема 
делегираните актове по членове 5 и 7

1. Правомощията да приема делегирани
актове се предоставят на Комисията при 
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се предоставят на Комисията за 
неопределен срок.

условията, предвидени в настоящия 
член.

Or. en

Изменение 336
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията да приема 
делегираните актове по членове 5 и 7 се 
предоставят на Комисията за 
неопределен срок.

1. Правомощията да приема 
делегираните актове по членове 5 и 7 се 
предоставят на Комисията за период от 
пет години от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент. В срок 
от шест месеца преди изтичане на 
този срок Комисията представя 
доклад относно делегираните 
правомощия. Делегирането на 
правомощията автоматично се 
подновява за същия период, освен ако 
три месеца преди изтичането на 
въпросния срок Европейският 
парламент или Съветът не възразят.

Or. ro

Изменение 337
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато Комисията желае да 
приеме делегирани актове, от особено
значение е Комисията да провежда 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително с Агенцията, 
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участниците на енергийния пазар, 
националните регулаторни органи и 
ESMA. Комисията, когато подготвя и 
съставя делегирани актове, следва да 
гарантира едновременно, навременно 
и подходящо предоставяне на 
съответните документи на 
Европейския парламент и Съвета, и 
да осигури тясната ангажираност на 
Европейския парламент и на Съвета в 
подготвителната фаза, а именно чрез 
отправянето на покани за участие в 
срещите на експертно равнище.

Or. en

Изменение 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията, когато подготвя и 
съставя делегирани актове, следва да 
гарантира едновременно, навременно 
и подходящо предоставяне на 
съответните документи на 
Европейския парламент и Съвета. 
Комисията също така провежда 
много преди това подходящи и 
прозрачни консултации, както е 
предвидено в общото съгласие 
относно практическите условия за 
използването на делегирани актове,
включително на експертно равнище.

Or. en

Изменение 339
Teresa Riera Madurell
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Преди приемане на делегирани 
актове Комисията се консултира със 
страни на пазара относно 
съдържанието и формата на 
задълженията за докладване, като 
включва сред тях заинтересовани 
страни като организирани пазари 
(например борси на електроенергия) и 
участници на пазара.

Or. en

Изменение 340
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След като приеме делегиран акт, 
Комисията незабавно уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.

2. Делегирането на правомощията,
посочени в членове 5, 5а и 7, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок.

Or. en

Изменение 341
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правомощията да приема 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията съгласно условията по 
членове 16 и 17.

3. Делегирането на правомощия,
посочени в членове 5, 5а и 7, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
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Съвета. Решение за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в него. То 
влиза в сила в деня след публикуването 
му в Официален вестник на 
Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. Решението за 
оттегляне не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 342
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. След като приеме делегиран акт, 
Комисията незабавно уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.

Or. en

Изменение 343
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 5, 5а и 7, влиза в сила само ако 
в срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският 
парламент или Съветът не е 
формулирал възражения срещу 
делегирания акт или, ако преди 
изтичането на този срок 
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Европейският парламент и Съветът 
са информирали Комисията, че няма 
да възразят. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета този срок се удължава с 2 
месеца.

Or. en

Изменение 344
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Отмяна на делегираните правомощия
1. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 5 и 7, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение относно това дали да се 
оттегли делегирането на 
правомощие, информира за това 
другата институция и Комисията в 
разумен срок преди да бъде взето 
окончателното решение, като 
посочва делегираните правомощия, 
които могат да бъдат обект на 
оттегляне, и евентуалните причини 
за оттеглянето.
3. С решението за отмяна се 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в същото 
решение. Решението поражда 
действие незабавно или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила. То се 
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публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 345
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Възражения срещу делегираните 

актове
1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският 
парламент и Съветът могат да 
формулират възражения срещу 
делегирания акт. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета този срок се удължава с един 
месец.
2. Ако до изтичането на посочения 
срок нито Европейският парламент, 
нито Съветът е възразил срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
посочена в него. Делегираният акт 
може да бъде публикуван в Официален 
вестник на Европейския съюз и да 
влезе в сила преди изтичането на 
посочения срок, ако както 
Европейският парламент, така и 
Съветът са информирали Комисията 
за намерението си да не повдигат 
възражения.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът формулира възражения 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила. Институцията, която 
формулира възражения срещу 
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делегирания акт, посочва мотивите 
за това.

Or. en

Изменение 346
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок се удължава с 
един месец.

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок се удължава с 
два месеца.

Or. en

Изменение 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок се удължава с 
един месец.

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок се удължава с 
два месеца.

Or. en
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Изменение 348
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок се удължава с 
един месец.

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок се удължава с 
два месеца.

Or. ro

Изменение 349
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок се удължава с 
един месец.

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
или Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок се удължава с 
един месец.

Or. pl

Обосновка

Използването на съюза „и” предполага, че и двете институции трябва да възразят 
срещу делегирания акт едновременно. Това противоречи на член 290 ДФЕС и не е в 
съответствие с член 17, параграфи 2 и 3.

Изменение 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski



PE464.685v02-00 80/82 AM\866419BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на възражение от страна 
на Европейския парламент или на 
Съвета Комисията, когато подготвя 
и съставя нови делегирани актове, 
информира Европейския парламент и 
Съвета как е взето под внимание 
възражението.

Or. en

Изменение 351
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 17a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a
Кадрово и ресурсно обезпечаване на 

Агенцията
Най-късно до 31 декември 2011 г. 
Агенцията изготвя оценка на 
потребностите от кадрово и ресурсно 
обезпечаване, които възникват от 
поемането на правомощията и 
задълженията й съгласно настоящия 
регламент и представя доклад на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията.

Or. en

Изменение 352
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на настоящия 
регламент, които изискват 
делегирани актове за своето 
приложение, влизат в сила едва 
когато тези делегирани актове 
влязат в сила.

Or. en

Изменение 353
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забраната за търговия с вътрешна 
информация съгласно член 3 и за 
манипулиране на пазара съгласно член 
4 влизат в сила едва след приемането 
на съответните делегирани актове, 
посочени в член 5.

Or. en

Изменение 354
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията за събиране на данни 
влизат в сила едва след приемането 
на съответните делегирани актове, 
посочени в член 7.

Or. en
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