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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0726),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0407/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени до председателя от 
национални парламенти относно съответствието на проекта на акт с принципа на 
субсидиарност

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от xx xxxx 
xxxx1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от x xxxxxx xxxx2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по икономически и парични въпроси, както и на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ С ... Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ОВ С ... Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) Необходимо е прецизиране на 
определенията за вътрешна информация 
и манипулиране на пазара, за да се 
вземат под внимание специфичните 
характеристики на пазарите за търговия 
на едро с енергия, които са динамични и 
подлежат на промени. Основните 
елементи на определенията следва да 
бъдат установени в настоящия 
регламент. Въпреки това Комисията 
следва да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора, що се отнася до 
тези подробни правила. От особена 
важност е Комисията да провежда 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
Експертно становище по-специално 
би могло да бъде предоставено наред с 
другото от експерти от Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори, Европейския комитет на 
регулаторите на ценни книжа 
(ЕКРЦК), Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за газ 
и електричество, Европейския орган 
за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), 
националните регулаторни органи,
националните органи за защита на 
конкуренцията, компетентните 
финансови органи в държавите-
членки и участниците на пазара. 
Комисията, когато подготвя и 
съставя делегирани актове, следва да 
осигури едновременно, навременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския 
парламент и Съвета, и да осигури 
тясната ангажираност на 
Европейския парламент и на Съвета в 
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подготвителната фаза и 
отправянето на редовни покани към 
тях за участие в срещите на 
експертно равнище.

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент предвижда делегирането на важни правомощия на 
Комисията, с които ще й се предостави значителна свобода на действие при 
вземането на решения по много важни, но технически въпроси. Делегираните актове 
изглежда са подходящите инструменти що се отнася до достатъчна гъвкавост, за да 
се коригират бързо правилата към възникващите новости. Обаче е важно да се 
гарантира провеждането на обширни и прозрачни консултации с различни експерти и 
заинтересовани лица и да се позволи на законодателя да следи отблизо процеса на 
вземане на решения.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Ефикасното наблюдение на пазара 
изисква редовен достъп до данни за 
транзакции. Поради тази причина от 
участниците на пазара, които търгуват 
на едро с енергийни продукти, следва да 
се изисква да предоставят тази 
информация на Агенцията. Агенцията 
може да установи офиси за връзка, 
разположени в близост до значими 
места за търгуване.

Or. en

Обосновка

Може да бъде полезно за Агенцията, разположена в Любляна, да установи офиси за 
връзка, разположени близо до значими пазари и места за търгуване, за да се насърчат 
редовните контакти с участниците на пазара и да се разполага с цялата необходима 
информация.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) С оглед да се гарантира 
необходимата гъвкавост при събирането 
на информацията относно транзакции на 
едро с енергийни продукти, Комисията 
следва да е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора, в които се определя 
графикът, формата и съдържанието на 
информацията, която участниците на 
пазара са длъжни да предоставят. 
Задълженията за докладване не трябва 
да водят до ненужни разходи или 
административна тежест за 
участниците на пазара, и следва 
съответно да преминат 
предварителен анализ на 
съотношението ползи - разходи.. Не
се налагат двойни задължения за 
докладване на лицата, докладващи за 
транзакции на компетентен орган в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2004/39/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 2004 
година относно пазарите на финансови 
инструменти и на регистри на 
транзакции и компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент ---/---- на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на 
транзакции.От особена важност е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
Комисията, когато подготвя и 
съставя делегирани актове, следва да 
гарантира едновременно, навременно 
и подходящо предоставяне на 
съответните документи на 
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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

Обосновка

Настоящият регламент предвижда делегирането на важни правомощия на 
Комисията, с които ще й се предостави значителна свобода на действие при 
вземането на решения по много важни, но технически въпроси. Делегираните актове 
изглежда са подходящите инструменти що се отнася до достатъчна гъвкавост, за да 
се коригират бързо правилата към възникващите новости. Обаче е важно да се 
гарантира провеждането на обширни и прозрачни консултации с различни експерти и 
заинтересовани лица и да се позволи на законодателя да следи отблизо процеса на 
вземане на решения.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Доколкото мониторингът и 
прозрачността на пазара се базират 
на една и съща база данни, Агенцията 
следва да осигури използването на 
инфраструктурата за докладване и за 
двете цели. Чрез тези данни, се 
осигурява последователност и се 
избягва двойно докладване.  В този 
контекст следва да има 
съответствие между настоящия 
регламент и насоките във връзка с 
комитологията по отношение на 
фундаменталната прозрачност на 
данните в елекртоенергетиката на 
Групата на европейските 
регулаторни органи за 
електроенергетиката и природния 
газ. 
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Or. en

Обосновка

Прозрачност и мониторинг следва да имат обща база данни: органите за мониторинг 
следва да имат пълен достъп и до деликатни данни, прозрачността служи, за да 
осигури равнопоставеност на всички участници на пазара. Докато Регламента 
относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар разглежда мониторинга, 
проектът за насоките във връзка с комитологията по отношение на 
фундаменталната прозрачност на данните в елекртоенергетиката на Групата на 
европейските регулаторни органи за електроенергетиката и природния газ се 
занимава с въпросите на прозрачността. Въпреки че за целите на прозрачността 
може да е необходим по-широк спектър от данни, и за двете - за мониторинга и за 
прозрачността - е необходим голям обем данни (инсталирана, планувана, реално 
произведена електроенергия).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

ИТ-системата е ключов елемент, за да се осигури високо равнище на оперативна 
сигурност и поверителност. Съответно, особен акцент следва да се постави на 
изискванията за сигурност за ИТ-системите. В този контекст, сътрудничеството с 
Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) би могло да 
бъде ползотворно и следва да се насърчава.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Националните регулаторни органи 
следва да носят отговорност за 
гарантиране, че настоящият регламент 
се изпълнява в държавите-членки. За 
тази цел те трябва да разполагат с 
необходимите правомощия за 
разследване, които да им дават 
възможност да извършват ефикасно тази 
задача. Агенцията следва да 
гарантира, че тези разследващи 
правомощия се упражняват 
последователно по сходен и 
пропорционален начин. За тази цел 
Комисията може да предостави 
насоки на националните регулаторни 
органи или на определения орган.

Or. en

Обосновка

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия не отговаря за 
извършването на разследвания, това е отговорност на компетентните национални 
органи. За да се гарантира равнопоставеност на участниците на пазара и за да се 
избягват несъответствия при прилагането в ЕС на Регламента относно 
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интегритета и прозрачността на енергийния пазар, Комисията или Агенция за 
сътрудничество между регулаторите на енергия следва предоставят насоки по 
отношение на прилагането на тези разследващи правомощия.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Пазарните манипулации на пазарите за търговия на едро с енергия са от особено 
значение за картелното право, когато става дума за ограничаване на капацитета. 
Разследването на предполагаеми нарушения, ако са засегнати основните участници на 
пазара, е от компетенцията на националните органи за защита на конкуренцията 
(нарушение на член 102 от ДФЕС).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Важно е санкциите за нарушаване 
на настоящия регламент да са 
пропорционални и възпиращи и да 
отразяват сериозността на нарушенията 
и потенциалните изгоди от търговията 
въз основа на вътрешна информация и 
манипулиране на пазара. Санкциите за 

(23) Важно е санкциите за нарушаване 
на настоящия регламент да са 
пропорционални, възпиращи и да са 
хармонизирани във всички държави-
членки, за да се избегне ситуация, при 
която тези, които нарушават 
настоящия регламент се преместват 
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нарушаване на настоящия регламент 
следва да съответстват на санкциите, 
приети от държавите-членки при 
изпълнение на Директива 2003/6/ЕО, 
като се отчита взаимодействието между 
търговията с деривативни продукти на 
електроенергия и газ.

в държавата-членка с най-лек режим, 
и да отразяват сериозността на 
нарушенията и потенциалните изгоди от 
търговията въз основа на вътрешна 
информация и манипулиране на пазара. 
Санкциите за нарушаване на настоящия 
регламент следва да съответстват на 
санкциите, приети от държавите-членки 
при изпълнение на Директива 
2003/6/ЕО, като се отчита 
взаимодействието между търговията с 
деривативни продукти на 
електроенергия и газ. Като взима 
предвид консултациите относно 
Съобщението на Комисията от ..., 
озаглавено „По-строги наказателни 
разпоредби за сектора на 
финансовите услуги“ Комисията 
следва да представи предложения за 
допълнително хармонизиране на 
системите от санкции на 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Важно е да се осигури равнопоставеност и да се избегне възможността търговците 
да се възползват от слабости в процедурите при нарушения и системите от санкции 
на държавите-членки с по-леки режими в това отношение.  Това би било в 
противоречие с намерението да се създаде интегриран пазар на енергия в ЕС.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Настоящият регламент установява
правила, които забраняват практики на 
злоупотреба на пазарите за търговия на 
едро с енергия, като взема предвид 
специфичните характеристики на 
тези пазари, и които съответстват на 
правилата, приложими по отношение на 
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търговия на едро с енергия от страна на 
Агенцията.

финансовите пазари. В него се 
предвижда наблюдение на пазарите за 
търговия на едро с енергия от страна на 
Агенцията.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни, че Регламентът относно интегритета и прозрачността 
на енергийния пазар следва да се прилага като „lex specialis“ за всички пазари за 
търговия на едро с енергия и по този начин да обхваща всички енергийни продукти на 
едро.  Това ще гарантира правна сигурност и ще увеличи яснотата за участниците на 
пазара. Регламентът относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар 
следва да взима предвид специфичните характеристики на пазарите за търговия на 
едро с енергия, което ще позволи да се насърчи по-нататъшното развитие на 
вътрешния енергиен пазар.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на търговията на едро с 
енергийни продукти. Разпоредбите на 
член 3 и член 4 не се прилагат по 
отношение на финансови инструменти, 
които не са енергийни продукти на 
едро.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се изясни, че Регламентът относно интегритета и прозрачността 
на енергийния пазар следва да се прилага като „lex specialis“ за всички пазари за 
търговия на едро с енергия и по този начин да обхваща всички енергийни продукти на 
едро.  Това ще гарантира правна сигурност и ще увеличи яснотата за участниците на 
пазара. Регламентът относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар 
следва да взима предвид специфичните характеристики на пазарите за търговия на 
едро с енергия, което ще позволи да се насърчи по-нататъшното развитие на 
вътрешния енергиен пазар.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Агенцията, националните регулаторни 
органи, националните органи за 
защита на конкуренцията, ако е 
целесъобразно, и компетентните 
финансови органи си сътрудничат, за да
се гарантира предприемане на 
координиран подход за изпълнението на 
съответните правила

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни, че Регламентът относно интегритета и прозрачността 
на енергийния пазар следва да се прилага като „lex specialis“ за всички пазари за 
търговия на едро с енергия и по този начин да обхваща всички енергийни продукти на 
едро.  Това ще гарантира правна сигурност и ще увеличи яснотата за участниците на 
пазара. Регламентът относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар 
следва да взима предвид специфичните характеристики на пазарите за търговия на 
едро с енергия, което ще позволи да се насърчи по-нататъшното развитие на 
вътрешния енергиен пазар.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Агенцията изпълнява задачи, 
съгласно настоящия регламент, 
действията на Агенцията, 
включително исканията и 
препоръките, посочени в член 11, 
параграф 4, следва да бъдат приети 
от директора. Директорът взема 
предвид насоките, предоставени от 
Съвета на регулаторите в 
съответствие с член 15, параграф 1 
от Регламент (ЕО) №713/2009.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се осигури независимостта и автономността на директора на 
Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия, за да се гарантира, че тя 
може да работи в европейски интерес като силен надзорен орган. Въпреки това е 
важно директорът на Агенцията да изпълнява нейните задачи в тясно 
сътрудничество с Борда на регулаторите като се възползва от техните съвети. Това 
отразява разпоредбите и духа на регламента за Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия, който отрежда съвещателна роля на регулаторните органи 
по отношение на задачите, изпълнявани от Агенцията.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Например пазарна манипулация 
съставлява деяние на лице или лица, 
които действат в сътрудничество, с 
цел да осигурят доминантна 
търговска позиция при доставките 
или търсенето на даден енергиен 
продукт на едро, включително като 
задържат наличността на 
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производствен капацитет за 
електроенергия или газ, или 
наличността на преносен капацитет, 
или като доброволно и значително без 
законна икономическа или търговска 
причина намаляват наличността на 
собствения си капацитет, което води 
до фиксиране, пряко или косвено, на 
продажните или покупните цени или 
създава други нелоялни търговски 
условия.

Or. en

Обосновка

Ключово е за да могат регулаторите да прилагат регламента да се дадат примери за 
прилагането на определенията за пазарна злоупотреба. Допълнителните примери ще 
изяснят обхвата на Регламента относно интегритета и прозрачността на 
енергийния пазар и за регулаторните органи, и за участниците на пазара. Поне един
допълнителен пример следва да се даде за член 2, параграф 2, буква а), за да се дадат 
примери за манипулативно поведение като злоупотреби на пазара, които водят до 
свиване, включително чрез задържания. Този пример се базира на примера за пазарна 
манипулация в директивата за пазарни злоупотреби (Директива 2003/6/ЕО), но 
пригоден към енергийните продукти, които се търгуват на едро, вместо за финансови 
инструменти.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За да се повиши правната сигурност и яснота, следва да се допълни, че всички 
сегменти на пазара са обхванати. Това изяснява, че също така балансиращият пазар е 
обхванат от определението за енергиен продукт на едро.
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Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) договорите за покупка или 
продажба на квоти за емисии;

Or. en

Обосновка

Пазарът на CO2 е тясно свързан с пазарите на електроенергия и газ, тъй като те 
имат няколко общи основни черти (например равнището на търсене на 
електроенергия, цените на въглищата и на природния газ), което води до 
взаимозависимост на цените на CO2 и на енергията на едро. Значителен дял от 
участниците на пазара в пазарите на въглерод също така участват на пазарите на 
едро на електроенергия и на природен газ, в частност съоръженията за производство 
на електроенергия. Съответно, секторно ориентиран регулаторен режим за пазара за 
търговия на едро с енергия следва да включва договори за Системата на ЕС за 
търговия с емисии.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) деривати, отнасящи се до 
квотите за емисии;

Or. en

Обосновка

Пазарът на CO2 е тясно свързан с пазарите на електроенергия и газ, тъй като те 
имат няколко общи основни черти (например равнището на търсене на 
електроенергия, цените на въглищата и на природния газ), което води до 
взаимозависимост на цените на CO2 и на енергията на едро. Значителен дял от 
участниците на пазара в пазарите на въглерод също така участват на пазарите за 
търговия на едро с електроенергия и на природен газ, в частност съоръженията за 
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производство на електроенергия. Съответно, секторно ориентиран регулаторен 
режим за пазара за търговия на едро с енергия следва да включва договори за 
Системата на ЕС за търговия с емисии.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Договорите за доставка на природен газ 
или електроенергия за използване от 
крайни потребители, които нито 
приключват транзакции чрез места 
за търговия, нито сключват договори 
за стандартизирани продукти, които 
се допускат за търгуване на местата 
за търгуване, не се считат за енергийни 
продукти на едро.

Or. en

Обосновка

Тъй като промишлените крайни потребители може също да участват на пазарите за 
търговия на едро с енергия, те могат да натрупат пазарна сила, която може да 
включва риск от пазарни злоупотреби чрез големи промишлени потребители.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент, 
договори за доставка на природен газ и 
електроенергия на крайни 
потребители с капацитет над 
определен обем мегавати се считат за 
енергийни продукти на едро. 
Комисията приема делегирани 
актове, в съответствие с член 15 и 
при условията на членове 16 и 17, за 
да определи обема мегавати 
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(минимален праг).

Or. en

Обосновка

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

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. „квота за емисии“ означава квота 
така както е определена в член 3, 
буква а) от Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за 
изменение на Директива 96/61/ЕО на 
Съвета1;

1 ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32

Or. en

Обосновка

Терминът квоти за емисии е определен чрез позоваване на дефиницията за квоти в 
Директива 2003/87/ЕО.
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Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8б. „участник на пазара“ означава 
всяко лице, което извършва търговия 
с енергийни продукти на едро, по-
специално доставчици, търговци и 
производители; 

Or. en

Обосновка

Терминът „участник на пазара“ се споменава в няколко разпоредби, например в член 7 
като лица, задължени да докладват транзакции и нареждания, съгласно настоящия 
регламент. Но терминът „участник на пазара“ не е определен. От съображения за 
правна сигурност и яснота терминът „участник на пазара“ следва да бъде 
дефиниран,
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Използването на „организирани пазари“ следва да се промени на „места за 
търгуване“. Терминът „организирани пазари“ би означавал регулирани пазари и 
многостранни търговски системи, както е определено в Директивата за пазарите на 
финансови инструменти.  Прегледът на Директивата за пазарите на финансови 
инструменти може да внесе допълнителна категория организирани търговски 
системи. В пазарите за търговия на едро с енергия, обаче също така са ключови 
физическата спот търговия и местата за търгуване, където се извършва тази 
търговия. За да е ясно, че се обхващат и финансовите и спот местата за търгуване, 
терминът „организиран пазар“ следва да се замени с „места за търгуване“ и да се 
дефинира в член 2.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Настоящият член не се прилага по 
отношение на транзакции, извършени за 
изпълнението на задължение за 
придобиване или продажба на 

5. Настоящият член не се прилага по 
отношение на транзакции, извършени за 
изпълнението на задължение за 
придобиване или продажба на 
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енергийни продукти на едро, което е 
станало изискуемо, когато това 
задължение е резултат от споразумение, 
сключено преди съответното лице да 
разполага с вътрешната информация.

енергийни продукти на едро, което е 
станало изискуемо, когато това 
задължение е резултат от споразумение, 
сключено преди съответното лице да 
разполага с вътрешната информация 
или за транзакции, извършени с цел 
обхващане на физически позиции, 
строго ограничени до загубите, 
произтичащи от непланувани 
прекъсвания, преди информацията да 
е била съобщена на пазара.

Or. en

Обосновка

Хеджирането също трябва да се обхване. Обаче в случай на непланувани прекъсвания 
възстановяването на недостига в производството следва да бъде възможен без 
ненужно забавяне, за да се предотвратят нежелани ценови покачвания или дори 
временни стресови ситуации за системата. За да се възползва от подобна ситуация, 
това изключение следва да е строго ограничено само до обема на загубите от 
непланувани прекъсвания. Обаче терминът „значителни щети“ може да се прецизира: 
„Значителни щети на техническата или икономическата стабилност на 
системата“:

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Букви а) и в) от параграф 1 не се 
прилагат за участник на пазара, 
който притежава вътрешна 
информация и може на своя 
отговорност да участва в търговия, 
за да закрие отворените си позиции в 
енергийните продукти на едро, ако 
противното може да доведе до 
значителни вреди за техническата 
или икономическата стабилност на 
системата и за функционирането на 
пазара. В този случай участникът на 
пазара следва да оповести 
информацията веднага след 
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закриването на своите позиции и да 
предостави на Агенцията и на 
националния регулаторен орган 
доклад в тази връзка.

Or. en

Обосновка
Хеджирането също трябва да се обхване. Обаче в случай на непланувани прекъсвания 
възстановяването на недостига в производството следва да бъде възможен без 
ненужно забавяне, за да се предотвратят нежелани ценови покачвания или дори 
временни стресови ситуации за системата. За да се възползва от подобна ситуация, 
това изключение следва да е строго ограничено само до обема на загубите от 
непланувани прекъсвания. Обаче терминът „значителни щети“ може да се прецизира. 
„Значителни щети на техническата или икономическата стабилност на 
системата“:

Изменение 25

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 съответствие с член 
15 и при условията в членове 16 и 17, 
като прецизира определенията, 
формулирани в член 2, параграфи 1—5. 
Комисията може да приема 
делегирани актове в тясно 
сътрудничество с Агенцията. От 
изключително значение е Агенцията 
или Комисията да проведат 
подходящи консултации със 
заинтересованите страни по време на 
подготовката и в съответствие с 
разпоредбите на член 10 от 
Регламент (ЕО) 713/2009, както и с 
ESMA, националните регулаторни 
органи и компетентните финансови 
органи в държавите-членки.
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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 ангажимента 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 26

Предложение за регламент
Член 5 а (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 
Съюза — чрез установяването на клон 
или свободното предоставяне на 
услуги. Приемаща държава-членка 
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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 10 на 
настоящия член.. Държавите-членки 
гарантират: 
а) 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.
5. Компетентният орган може да 
отнеме разрешителното, издадено на 
участник на пазара, когато той:
а) 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 
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 
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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 настоящата директива. И по-
специално те не могат:
а) 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 член 17;

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 
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условия за доставка на крайните 
потребители).

7. Таксите за разрешителното могат 
да бъдат начислени от домашния 
регулатор 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:
а) 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

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, нямат 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.
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Изменение 27

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 
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. Това не накърнява 
изискванията на националното 
законодателство, оправомощаващо 
националните регулаторни органи 
или други компетентни национални 
служби да събират допълнителни 
данни за пазарите за търговия на едро 
с енергия, различни от данните, 
които са докладвани на агенцията.

Or. en

Обосновка

Адекватното наблюдение на пазара може да налага допълнителна гъвкавост на 
национално равнище с цел улесняване на извършването на  по-добър и по-тесен надзор 
върху търговията на едро с енергийни продукти.

Изменение 28

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 

3. Агенцията представя доклад на 
Европейския парламент и на 
Комисията относно своите дейности 
съгласно настоящия регламент поне 
веднъж годишно и оповестява 
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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.

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

Обосновка

Агенцията следва да се отчита пред Комисията и Парламента, който също е 
представен в Управителния съвет на агенцията (ACER), като следва да се гарантира, 
че този отчет е публично достъпен.  

Изменение 29

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 на системи за сравняване 
или докладване при търговията да 
предоставят на Агенцията данни за 
енергийни транзакции на едро и/или 
съществени данни, с които 
разполагат.

Or. en

Обосновка

Местата за търгуване ще представляват важен източник за извършването на 
наблюдение върху пазарите за търговия на едро с енергия. Енергийните продукти на 
едро, с които се търгува на организираните места за търгуване, са по принцип най-
ликвидните, с най-широко участие от страна на потребители и инвеститори, и 
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могат да послужат за критерий за определяне на цената и за референтна функция за 
определяне и откриване на цените на енергията за ползвателите и потребителите в
ЕС. За целите на контрола върху енергийните продукти на едро Агенцията следва да 
има пълен достъп до тези данни. Доколкото местата за търгуване разполагат с 
основни данни те следва да се задължат да й ги предоставят на разположение.

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегираните актове предвиждат 
докладване на транзакциите със 
свързани продукти.

Or. en

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегираният акт предвижда 
плащането на таксите от страна на 
участниците на пазара, които 
докладват за данните в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент. Тези такси 
отразяват разходите, извършени от 
Агенцията за обработката и 
събирането на необходимия пакет от 
данни и управлението на системите, 
които правят възможно 
извършването на тези действия 
съгласно настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) определен орган, който е получил 
съответната информация в 
съответствие с националните 
разпоредби с цел събирането на 
конкретни данни относно пазарите 
за производство на енергия.

Or. en

Обосновка

Ако националните органи вече разполагат с информация относно националния 
енергиен пазар, не следва да се създават никакви допълнителни бюрократични 
тежести за задължително уведомяване.

Изменение 33

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/или националния 
регулаторен орган информация, като 
информация, свързана с капацитета на 
съоръженията за производство, в това 
число техните пределни разходи, 
съхранение, потребление или пренос на 
електроенергия или природен газ с цел 
наблюдение на търговията на пазарите 
за търговия на едро с енергия. Това 
докладване се свежда до данни и 
информация, която вече не е била 
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 
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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

Обосновка

Докладването на основните данни следва да бъде стандартизирано в рамките на 
възможното, за да се ограничи тежестта, която пада върху участниците на пазара, 
и да бъде хармонизирано със структурата за докладване на основни данни на 
операторите на преносни системи и други платформи.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. С цел избягване на двойното 
докладване и излишната 
административна тежест 
делегираните актове, приети от 
Комисията съгласно настоящия член, 
избягват застъпването и гарантират 
съвместимост с изискванията за 
докладване по другото съответно 
законодателство, като регламент 
№617/2010 на Съвета (ЕО, Евратом) 
от 24 юни 2010 г. относно 
уведомяването на Комисията за 
инвестиционни проекти за енергийна 
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инфраструктура в Европейския съюз.  
Те изясняват също така как се 
предполага прилагането на 
освобождаването, предвидено в 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Субектите на задължението за докладване не следва да докладват същата 
информация два пъти и то на различни европейски органи, дори и тя да бъде в 
различен форма, съдържание или по различно време.  Европейската комисия следва да 
обърне внимание на тези аспекти, когато те фигурират в делегираните актове.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Агенцията може да регистрира 
регистър на транзакции в 
съответствие с член 51 от [EMIR 
2010/0250 (COD)].

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Агенцията може да създаде офиси 
за връзка, които да бъдат близко до 
значимите места за търгуване ако 
Агенцията счете това за 
целесъобразно, с оглед улесняване 
извършването на задълженията по 
членове 7 и 11.
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Or. en

Обосновка

Може да бъде полезно за Агенцията, разположена в Любляна, да установи офиси за 
връзка, разположени близо до значими пазари и места за търгуване, за да се насърчат 
редовните контакти с участниците на пазара и да се разполага с цялата необходима 
информация.

Изменение 37

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, националните 
органи по конкуренцията, регистрите 
на транзакциите 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

Обосновка

Следва да се гарантира максимална степен на поверителност и за тази цел е 
необходимо тези строги разпоредби да се прилагат за публичните органи, които са 
ангажирани с укрепването на прозрачността и интегритета на пазара на едро за 
търговия с енергия.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Обработването на огромен обем търговски данни, което е много деликатно, създава 
за Агенцията опасност тя да се превърне в предмет на хакерски атаки или на други 
форми на кибератаки. Неотдавнашните престъпления и манипулиране на инвентара 
на СТЕ показа уязвимостта на търговските данни. Следователно разпоредбите 
относно ИТ сигурност трябва да бъдат укрепени, за да отговорят на най-високите 
стандарти за сигурност.

Изменение 39

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 разкрива или не може да 
съдържа чувствителна в търговско 
отношение информация за отделни 
участници на пазара или за отделни 
транзакции.

Or. en

Обосновка

Изисквания за засилване на поверителността.
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Изменение 40

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 
или определените органи гарантират 
спазването на забраните, формулирани в 
членове 3 и 4.

Or. en

Обосновка

Окончателната отговорност за възлагането на прилагащия орган на задача за 
прилагане на Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар 
следва да отчете конкретната национална институционална структура за прилагане 
на правото в областта на конкуренцията.  Държавите-членки следва да имат 
възможността да определят националния орган за изпълнението на Регламента 
относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар.

Изменение 41

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 или 
определените 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:

Or. en

Обосновка

Окончателната отговорност за възлагането на прилагащия орган на задача за 
прилагане на Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар 
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следва да отчете конкретната национална институционална структура за прилагане 
на правото в областта на конкуренцията.  Държавите-членки следва да имат 
възможността да определят националния орган за изпълнението на Регламента 
относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар.

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(b) в сътрудничество с други органи или 
предприятия на пазара, в това число 
отделите за наблюдение на пазара на 
местата за търгуване;

Or. en

Обосновка

За гарантирането на ефективен надзор върху пазара е от ключово значение при 
наблюдението на пазарите на едро за търговия с енергия Агенцията да си сътрудничи 
с националните регулаторни органи, компетентните финансови органи и отделите за 
наблюдение на пазара на местата за търгуване. Следователно възможността за 
сътрудничество с отделите за наблюдение на пазара на местата за търгуване следва 
да бъде разяснена.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

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 или 
определените органи извършват своите 
задачи съгласно настоящия регламент 
по координиран начин.

Националните регулаторни органи 
сътрудничат на Агенцията и помежду си 
с цел изпълняване на своите задължения 
съгласно настоящия регламент.

Националните регулаторни органи или 
определените органи сътрудничат на 
Агенцията и помежду си с цел 
изпълняване на своите задължения 
съгласно настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

Ако държавите-членки носят окончателната отговорност за възлагането на 
прилагащия орган на задача за прилагане на Регламента относно интегритета и 
прозрачността на енергийния пазар, то това налага също промяна в член 11. Всеки 
съответен компетентен национален орган следва да бъде ангажиран в европейското 
сътрудничество на регулаторните органи.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

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 
или определените 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.

Когато национален регулаторен орган 
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.

Когато национален регулаторен орган 
или определеният орган 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 
действия в съответствие с параграф 3, 
буква б), ако действията се отнасят 
до финансовите инструменти, 
подлежащи на разпоредбите на член 9 
от Директива 2003/6/ЕО и/или 
параграф 4 от настоящия член.

Or. en
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Обосновка

Ако държавите-членки носят окончателната отговорност за възлагането на 
прилагащия орган на задача за прилагане на Регламента относно интегритета и 
прозрачността на енергийния пазар, то това налага също промяна в член 11. Всеки 
съответен компетентен национален орган следва да бъде ангажиран в европейското 
сътрудничество на регулаторните органи.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2 а (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.

Or. en

Обосновка

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия не беше първоначално 
създадена, за да се занимава с наблюдение на пазара за търговия на едро с енергия до 
такава степен. За да може да изпълнява правилно своите функции тя следва да 
разполага с необходимите ресурси.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) националните регулаторни органи 
уведомяват компетентния финансов 
орган в своята държава-членка и 
Агенцията, когато имат разумни 
основания да подозират, че на пазари за 
търговия на едро с енергия се извършват 
или са били извършени действия, които 

(a) националните регулаторни органи 
или определеният орган уведомява(т)
компетентния финансов орган в своята 
държава-членка и Агенцията, когато 
има(т) разумни основания да 
подозират, че на пазари за търговия на 
едро с енергия се извършват или са били 
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представляват пазарна злоупотреба по 
смисъла на Директива 2003/6/ЕО и 
които засягат финансови инструменти, 
предмет на разпоредбите на член 9 от 
тази директива;

извършени действия, които 
представляват пазарна злоупотреба по 
смисъла на Директива 2003/6/ЕО и 
които засягат финансови инструменти, 
предмет на разпоредбите на член 9 от 
тази директива; за тези цели 
националните регулаторни органи 
или определените органи могат да 
установят подходящата форма на 
сътрудничество с компетентния 
финансов орган в своята държава-
членка;

Or. en

Обосновка

Ако държавите-членки носят окончателната отговорност за възлагането на 
прилагащия орган на задача за прилагане на Регламента относно интегритета и 
прозрачността на енергийния пазар, то това налага също промяна в член 11. Всеки 
съответен компетентен национален орган следва да бъде ангажиран в европейското 
сътрудничество на регулаторните органи.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) компетентният финансов орган на 
дадена държава-членка уведомява 
ESMA и Агенцията, когато има разумни 
основания да подозира, че на пазарите 
за търговия на едро с енергия в друга 
държава-членка се извършват или са 
били извършени действия, които 
нарушават разпоредбите на членове 3 и 
4.

в) компетентният финансов орган на 
дадена държава-членка уведомява 
националния регулаторен органи, 
ESMA и Агенцията, когато има разумни 
основания да подозира, че на пазарите 
за търговия на едро с енергия в друга 
държава-членка се извършват или са 
били извършени действия, които 
нарушават разпоредбите на членове 3 и 
4.

Or. en
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Обосновка

Докато член 11 определя сътрудничеството между Агенцията, ESMA, 
компетентните национални регулаторни и компетентните национални финансови 
органи на равнище ЕС, то член 11, параграф 3, буква в) предвижда, че компетентният 
финансов орган информира ESMA и Агенцията ако се усъмни в пазарна злоупотреба 
съгласно членове 3 и 4. Ако компетентният финансов орган е национален орган той 
следва да бъда задължен да информира компетентният национален регулаторен 
орган с оглед улесняване наблюдението на злоупотребите на пазара съгласно 
Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар. 

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните регулаторни органи, 
които получат искане за информация в 
съответствие с параграф 4, буква а) или 
получат искане да започнат разследване 
на подозирано нарушение в 
съответствие с параграф 4, буква б), 
незабавно предприемат необходимите 
мерки за изпълнение на това искане. 
Ако национален регулаторен орган не е 
в състояние веднага да предостави 
изисканата информация, той незабавно 
уведомява Агенцията за причините.

Националните регулаторни органи или 
определените органи, които получат 
искане за информация в съответствие с 
параграф 4, буква а) или получат искане 
да започнат разследване на подозирано 
нарушение в съответствие с параграф 4, 
буква б), незабавно предприемат 
необходимите мерки за изпълнение на 
това искане. Ако национален 
регулаторен орган не е в състояние 
веднага да предостави изисканата 
информация, той незабавно уведомява 
Агенцията за причините.

Or. en

Обосновка

Ако държавите-членки носят окончателната отговорност за възлагането на 
прилагащия орган на задача за прилагане на Регламента относно интегритета и 
прозрачността на енергийния пазар, то това налага също промяна в член 11. Всеки 
съответен компетентен национален орган следва да бъде ангажиран в европейското 
сътрудничество на регулаторните органи.
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Изменение 49

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. Минимални стандарти за 
налагането на санкции се 
установяват преди 31 декември 2012 г. 
с цел постигане на напълно 
хармонизирана 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

Обосновка

Манипулирането на пазара следва да бъде санкционирано еднакво из целия ЕС, за да се 
избегне това компании, които нарушават разпоредбите на Регламента относно 
интегритета и прозрачността на енергийния пазар, да се установяват в държави-
членки, в които са налице не толкова строги санкции. Понастоящем Комисията 
провежда консултация относно "По-строги наказателни разпоредби за сектора на 
финансовите услуги" (COM (2010) 716).  След приключването на тази консултация 
Комисията ще внесе предложение за допълнително хармонизиране на санкциите и за 
установяване на минимални изисквания за санкциите на равнище ЕС.
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Изменение 50

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 парламенти 
или Съвета този срок може да бъде 
удължен с два месеца.

Or. en

Обосновка

По време на преговорите относно разпоредбите, свързани с делегирания акт, 
Съветът и Парламентът се договориха за стандартна формула на подход 2+2 
месеца. Тази формула следва да се запази, тъй като има предимството, че позволява 
бързо влизане в сила на делегирания акт, ако делегираният акт не изглежда 
проблематичен, но позволява също така на Парламента да разполага с достатъчно 
време, за да лансира процедура по възражение (която трябва да бъде запозната в 
рамките на комисия с гласуване и след това да бъде потвърдена по време на пленарно 
заседание).

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията за сбирането на данни 
по член 7 се прилага след влизането в 
сила на съответните делегирани 
актове, както е установено в член 7, 
параграф 1 и член 7, параграф 4. 
Агенцията следва да предостави 
насоки във връзка с прилагането на 
изискванията за събирането на данни.

Or. en
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Обосновка

Изискванията за събирането на данни могат да бъдат прилагани , след като 
делегираните актове бъдат приети. Веднага след определянето на изискванията и 
формата за предаването на данните трябва да се предостави достатъчно време  на 
регулаторните органи и на участниците на пазара, за да се приспособят към този 
режим. Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия следва да 
предостави насоки относно начина за прилагане на тези правила.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Предложението за регламент на Комисията (REMIT - „Регламента относно интегритета 
и прозрачността на енергийните пазари“) създава правна рамка на равнище ЕС, която 
да предотвратява пазарни злоупотреби и манипулации в енергийния сектор (природен 
газ и електроенергия).

Защо ни е необходим секторен подход?

Настоящата рамка трябва да бъде специфична за пазарите за търговия на едро с 
енергия, в допълнение към вече съществуващите регламенти за финансови пазари1. 
Присъщите на енергийните продукти характеристики, специфичните дефекти на 
енергийните пазари (като задържане на производствени активи), както и различните 
регулаторни цели изискват специфичен секторен подход, като същевременно се 
поддържат съвместими и съгласувани принципи с регламентите за финансовите 
инструменти. В контекста на интегрирането на националните енергийни пазари в 
единен европейски пазар, е необходима рамка на ниво ЕС.

Нелоялни практики на пазарите за търговия на едро с енергия оказват влияние върху 
цените, така че те не могат да изпълнят ролята си да дават ясни сигнали на 
електроцентралите, домакинствата и бизнеса що се отнася до оптималното използване 
на енергията, да дадат ориентация за разумни инвестиции в енергийна инфраструктура 
и да насърчат ефективното използване на енергията. Вместо това подобни практики 
могат да доведат до голяма нестабилност на цените, до повишаване на цените на 
енергията за крайните потребители (и граждани, и дружества) и да подкопаят 
доверието на потенциалните инвеститори в проекти за енергийна инфраструктура. 
Прозрачността на енергийните пазари е предпоставка за по-нататъшно интегриране на 
енергийния пазар на ЕС, което се очаква да донесе важни ползи за потребителите. 
Следователно REMIT функционира като ключово средство за постигане на целта, 
определена от Европейския съвет за доизграждане на вътрешния пазар до 2014 г2.

Регламента забранява пазарните злоупотреби под формата на „търговия с вътрешна 
информация“ (член 1, параграф 1 & член 3) и „манипулиране на пазара“ (член 2, 
параграф 2 & член 4) на енергийни продукти на едро (електричество и газ). Той изисква 
участниците на пазара да оповестяват вътрешна информация (член 4, параграф 4).

Ключовият орган, който ще извършва мониторинг на транзакциите на пазара, е наскоро 
създадената Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER). Член 
7 от регламента изисква участниците на пазара да предоставят на Агенцията отчет за 
своите транзакции с енергийни продукти на едро. Агенцията следи тези данни и 
докладва ежегодно на Европейската комисия (член 6). Агенцията споделя 
информацията, която събира с други органи, по-специално националните регулаторни 
                                               
1 По-конкретно Директивата за пазарните злоупотреби (MAD - 2003/6/ЕО) и директивата за финансовите 
инструменти (MiFID - 2004/39/ЕО) 
2 Заключения относно енергетиката на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г., § 4.
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органи, финансови органи и органи за защита на конкуренцията в държавите-членки 
(член 8).

Въвеждането в сила на забраните за търговия с вътрешна информация и за 
манипулиране на пазара е отговорност на компетентните национални органи, а именно 
регулаторните органи, на които държавите-членки трябва да предоставят адекватни 
правомощия (член 10). Държавите-членки също така определят санкциите за 
нарушаване на регламента (член 13).

Регламентът създава система за сътрудничество и координация между Агенцията и 
националните регулаторни органи (член 11). Националните регулаторни органи се 
информират взаимно и информират Агенция за сътрудничество между регулаторите на 
енергия, когато има разумни основания да се подозират практики, които са в 
нарушение на регламента. Агенцията разполага с правомощия да изиска информация от 
националните органи, да изиска от тях да извършат разследване или да сформират 
групи за разследване, съставени от няколко органа при трансгранични случаи. 
Енергийните органи следва също така да информират финансовите органи в случай на 
подозрение за нарушение на директивата за пазарните злоупотреби и обратно, в случаи 
на подозрение за нарушаване на настоящия регламент (член 11, параграф 3).

Предложението за регламент включва разпоредби за осигуряване на поверителност и 
сигурност на събраните и публикуваните от Агенцията данни, както и за 
професионалната тайна по отношение на поверителната информация. 

Комисията предлага да може да актуализира или допълнително да конкретизира 
изискванията на настоящия регламент чрез делегирани актове - по-специално по 
отношение на определенията и формата, и съдържанието на събирането на данни. 
Процедурата на делегирани актове е посочена в членове 15, 16 и 17.

Регламентът би бил пряко приложим във всички държави-членки, без да се необходими 
мерки по транспониране.

Становище на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията и нейния секторен подход, 
който се концентрира върху енергетиката, с цел предотвратяване на пазарни 
злоупотреби. Структурата на предложението и предлаганите механизми за прилагане 
на регламента са много добри, независимо че могат да се направят няколко подобрения 
и те са отразени в проектодоклада.

Обхват

Регламентът следва да обхваща също така пазарите на CO2, съгласно Системата на ЕС 
за търговия с емисии. Пазарът на CO2 е тясно свързан с пазарите на електроенергия и 
газ. Те имат няколко основни общи черти като нивото на търсене на електроенергия, 
цените на въглищата и природния газ, икономическата активност. Следователно цените 
на CO2 и на енергията на едро са взаимозависими. Значителен дял от участниците на 
пазара в пазарите на въглерод също така участват на пазарите на едро на 
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електроенергия и природен газ, в частност съоръженията за производството на 
електроенергия. Съответно, секторно ориентиран регулаторен режим за пазара за 
търговия на едро с енергия следва да включва договори за Системата на ЕС за търговия 
с емисии.

Пазарът на петрол и въглища и пазарът на газ и електроенергия са взаимосвързани. 
Развитието на пазара на петрол и въглища има също така отражение върху пазара на 
електроенергия и газ. Независимо от това тези пазари имат глобално измерение и не 
могат да бъдат адекватно прилагани на равнище ЕС. Участниците на пазара в тези 
сектори следва да бъдат приканени да предоставят информация, което би засилило 
прозрачността и интегритета на регулираните енергийни пазари на ЕС за 
електроенергия и газ, без да бъдат предмет на механизми за контрол и прилагане.

Правилото "de minimis"

С цел да се избегне възпрепятстването на допълнителното либерализиране на 
енергийните пазари, регламентът не следва да се прилага за много малките участници 
на пазара и следователно за транзакции под определен обем. Така ще се избегне 
новопостъпващите на пазара да бъдат изправени пред тежест, която да им забрани да 
навлязат на енергийните пазари. Участници на пазара, търгуващи с количества под 
определен праг, не следва да имат задължението да докладват за своите транзакции, 
нито да трябва да съблюдават изискванията за издаване на лиценз (правилото ""de 
minimis").

Определения

Редица определения могат да бъдат подобрени, тъй като по-голямата част от 
използваните определения бяха взети от Директивата за пазарните злоупотреби, която 
междувременно е остаряла.  По-специално може да се добави разясняващ пример за 
това, което представлява форма на манипулиране на пазара. Освен това допълнителни 
определения могат да засилят правната яснота на текста: включването на определения 
за "участници на пазара" и "места за търгуване" би било уместно.

Ролята на Агенцията

Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори играе ключова роля за 
прилагането на настоящия регламент. Следователно на нея трябва да се предоставят 
достатъчни финансови и човешки ресурси, като тя след ада бъде в състояние да създава 
офиси за връзка, които да се намират в близост до основните места за търгуване.  Въз 
основа на опита, който ще придобие в областта на наблюдението на пазара тя следва да 
бъде в състояние да изготви проекти на делегирани актове, които да бъдат приети от 
Комисията. Нейният годишен доклад относно наблюдението на пазара за търговия на 
едро съгласно настоящия регламент следва също така да бъде внесен пред Парламента 
и да бъде публично достъпен, за да се засили отчетността.

Освен това може да се обмисли възможността Агенцията да послужи в бъдеще като 
регистър на транзакциите що се отнася до финансовите транзакции, свързани с 
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енергията. Това би улеснило дейностите на търговците с енергия, тъй като те биха 
избегнали докладването пред регистъра на транзакциите за финансовия сектор по 
Регламента за европейската пазарна инфраструктура и би предоставило на Агенцията 
средство, с което да се гарантират достатъчно средства за новите дейности по 
Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар.

Схема за лицензиране

За да се укрепят инструментите за прилагането на настоящия регламент докладчикът 
предложи въвеждането на схема за лицензиране за търговците с енергия, като лицензът 
може да бъде отнеман в случа на нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент. 
Лиценз, одобрен в дадена държава-членка, следва да бъде валиден в рамките на целия 
Съюз. Схемата за лицензиране следва да не бъде бюрократична и следва да бъде 
наложителна единствено за търговци, извършващи транзакции над определен праг.

Докладване

Комисията (и Агенцията) следва да сведат до минимум тежестта от докладването чрез 
използване на наличните данни, когато това е възможно, и чрез разясняване на начина, 
по който компаниите следва да предоставят информация съгласно различните 
приложими регламенти и директиви. Същевременно националното законодателство 
може да предостави правомощия на националните регулаторни органи или други 
компетентни национални служби да събират допълнителни данни за пазарите за 
търговия на едро с енергия, различни от данните, които са докладвани на Агенцията.

Хармонизирани санкции в целия ЕС

Манипулирането на пазара следва да бъде санкционирано еднакво из целия ЕС, за да се 
избегне това компании, които нарушават разпоредбите на Регламента относно 
интегритета и прозрачността на енергийния пазар, да се установяват в държави-членки, 
в които са налице не толкова строги санкции. Комисията следва да внесе до края на 
2012 г. предложения за допълнително хармонизиране на санкциите и за установяване 
на минимални изисквания за санкциите на равнище ЕС.

Поверителност и ИТ системи

Докладчикът изложи редица предложения в опит да укрепи защитата на деликатните 
данни от търговско естество, които са докладвани на съответните органи. Освен това 
Агенцията следва да използва най-добрите налични стандарти за сигурност за техните 
ИТ системи при обработка на тези данни, като е препоръчително да работи в тясно 
сътрудничество с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност 
(ENISA).

Упражняване на делегираните правомощия

Използването на делегирани актове следва да бъде адекватно обхванато в рамка, като 
възможното и изпълнимото бъдат включени в текста на настоящия регламент. Освен 
това следва да се проведе адекватна консултация преди приемането на делегирания акт. 
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Всеки съзаконодател следва да може да удължава с най-много два месеца редовния 
срок за внасяне на възражения срещу даден делегиран акт. Освен това  следва да се 
гарантира необходимата правна яснота за прилагането на регламента, като се 
постанови, че Регламентът относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар е 
напълно приложен, едва когато делегираните актове са влезли в сила.

Настоящият регламент следва да бъде в състояние да изпълни своята роля и да подобри 
прозрачността, интегритета и стабилността на пазарите за търговия на едро с енергия, 
заедно с предложените по-горе изменения, както и тези, предложени в хода на 
законодателния процес. Като се има предвид значимостта и неотложността от този
инструмент за функционирането на вътрешният енергиен пазар на ЕС докладчикът ще 
продължи да работи в посока бързо приемане на предложението.


