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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti 
energetskega trga
(KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0726),

– ob upoštevanju členov 294(2) in 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0407/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih na predsednika Parlamenta naslovili 
nacionalni parlamenti glede usklajenosti osnutka akta z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne xx xxxx xxxx1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z x xxxxxx xxxx2,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 
(A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Specifikacija opredelitve notranjih (11) Specifikacija opredelitve notranjih 
                                               
1 UL C ... /Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 UL C ... /Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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informacij in tržne manipulacije je nujna, 
da se upoštevajo posebnosti energetskih 
trgov na debelo, ki so dinamični in se 
spreminjajo. Komisijo je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov glede 
takšnih podrobnih pravil.

informacij in tržne manipulacije je nujna, 
da se upoštevajo posebnosti energetskih 
trgov na debelo, ki so dinamični in se 
spreminjajo. Ta uredba bi morala določiti 
glavne elemente opredelitev. Vendar je 
treba Komisijo v skladu s členom 290 
Pogodbe pooblastiti za sprejemanje 
delegiranih aktov glede takšnih podrobnih 
pravil. Pomembno je zlasti, da se Komisija 
pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 
posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov. 
Strokovno znanje bi lahko zagotovili 
predvsem strokovnjaki Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev, 
Odbora evropskih regulativnih organov s 
področja vrednostnih papirjev (CESR), 
evropskih mrež upravljavcev prenosnih 
omrežij za plin in električno energijo, 
Evropskega organa za vrednostne papirje 
in trge (ESMA), nacionalnih regulativnih 
organov, nacionalnih organov za 
konkurenco, pristojnih finančnih organov 
v državah članicah ter udeleženci na trgu. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
sočasno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu ter 
zagotoviti, da bosta Evropski parlament in 
Svet tesno sodelovala v pripravljalni fazi 
ter redno povabljena na srečanja 
strokovnjakov.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba predvideva prenos pomembnih pooblastil na Komisijo in jih omogoča precejšnjo 
svobodo pri odločanju o zelo pomembnih, vendar tehničnih zadevah. Delegirani akti se zdijo 
ustrezni instrumenti zaradi njihove ustrezne fleksibilnosti, s čimer se lahko pravila hitro 
prilagodijo novim dogodkom. Vendar je pomembno zagotoviti široko in pregledno 
posvetovanje z različnimi strokovnjaki in zainteresiranimi stranmi ter zakonodajnim oblastem 
omogočiti, da pozorno spremljajo proces odločanja.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Učinkovito spremljanje trgov zahteva 
reden dostop do evidenc o transakcijah. 
Zato bi morali biti udeleženci na trgu, ki 
trgujejo z energetskimi proizvodi na 
debelo, obvezani zagotoviti te informacije 
Agenciji.

(14) Učinkovito spremljanje trgov zahteva 
reden dostop do evidenc o transakcijah. 
Zato bi morali biti udeleženci na trgu, ki 
trgujejo z energetskimi proizvodi na 
debelo, obvezani zagotoviti te informacije 
Agenciji. Ta lahko ustanovi urade za 
zvezo v bližini pomembnih mest trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Morda bi bilo koristno, če bi Agencija, ki je v Ljubljani, v bližini pomembnih trgov in mest 
trgovanja ustanovila urade za zvezo, s čimer bi spodbujali redni stik z udeleženci na trgu in 
imeli na voljo vse pomembne informacije.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da bi zagotovili potrebno prožnost pri 
zbiranju informacij o transakcijah z 
energetskimi proizvodi na debelo, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki določajo obliko in vsebino ter čas 
predložitve informacij, ki jih morajo 
zagotoviti udeleženci na trgu. Obveznosti 
poročanja ne smejo povzročiti nepotrebnih 
stroškov za udeležence na trgu. Zato v 
okviru te uredbe osebam, ki pristojnemu 
organu poročajo o transakcijah v skladu z 
določbami Direktive 2004/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. aprila 2004 o trgih finančnih 
instrumentov ter repozitorijem sklenjenih 
poslov in pristojnim organom v skladu z 

(15) Da bi zagotovili potrebno prožnost pri 
zbiranju informacij o transakcijah z 
energetskimi proizvodi na debelo, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki določajo obliko in vsebino ter čas 
predložitve informacij, ki jih morajo 
zagotoviti udeleženci na trgu. Obveznosti 
poročanja ne smejo povzročiti nepotrebnih 
stroškov ali upravne obremenitve za 
udeležence na trgu, zato se zanje opravi 
predhodna analiza stroškov in koristi.
Zato osebam, ki pristojnemu organu 
poročajo o transakcijah v skladu z 
določbami Direktive 2004/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. aprila 2004 o trgih finančnih 
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določbami Uredbe ../.. Evropskega 
parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih 
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, 
ne smejo biti naložene dodatne obveznosti 
poročanja.

instrumentov ter repozitorijem sklenjenih 
poslov in pristojnim organom v skladu z 
določbami Uredbe ../.. Evropskega 
parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih 
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, 
ne smejo biti naložene dvojne obveznosti 
poročanja. Pomembno je zlasti, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, tudi na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti sočasno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu ter zagotoviti, da bosta Evropski 
parlament in Svet tesno sodelovala v 
pripravljalni fazi ter zlasti, da bosta 
povabljena na srečanja strokovnjakov.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba predvideva prenos pomembnih pooblastil na Komisijo in jih omogoča precejšnjo 
svobodo pri odločanju o zelo pomembnih, vendar tehničnih zadevah. Delegirani akti se zdijo 
ustrezni instrumenti zaradi njihove ustrezne fleksibilnosti, s čimer se lahko pravila hitro 
prilagodijo novim dogodkom. Vendar je pomembno zagotoviti široko in pregledno 
posvetovanje z različnimi strokovnjaki in zainteresiranimi stranmi ter zakonodajnim oblastem 
omogočiti, da pozorno spremljajo proces odločanja.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Če spremljanje in preglednost trgov 
temeljita na isti zbirki podatkov, mora 
Agencija zagotoviti, da se lahko za oba 
namena uporabi infrastruktura 
poročanja. S temu podatki se zagotovi 
doslednost in prepreči dvojno poročanje. 
V zvezi s tem je potrebna uskladitev te 
uredbe in komitoloških smernic Skupine 
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evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG) za preglednost 
osnovnih podatkov o električni energiji.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost in spremljanje morata imeti isto zbirko podatkov: organi za spremljanje morajo 
imeti neomejeni dostop tudi do občutljivih podatkov, vendar je namen preglednosti zagotoviti 
enake konkurenčne pogoje za vse udeležence na trgu. Predmet uredbe REMIT je spremljanje, 
osnutka smernic ERGEG za preglednost osnovnih podatkov o električni energiji pa 
preglednost. Čeprav je lahko za spremljanje potrebna večja količina podatkov, je velika 
količina podatkov (npr. nameščena, načrtovana, dejanska proizvodnja energije) potrebna 
tako za spremljanje kot preglednost.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Agencija mora zagotoviti operativno 
varnost podatkov, ki jih prejme, preprečiti 
nepooblaščen dostop do informacij, ki jih 
hrani, in oblikovati postopke, ki 
zagotavljajo, da podatkov, ki jih zbere, ne 
zlorabijo osebe, pooblaščene za dostop do 
njih. Agencija se mora tudi prepričati, da 
bodo lahko organi, ki imajo dostop do 
podatkov, ki jih hrani Agencija, zagotovili 
enako visoko stopnjo varnosti.

(17) Agencija mora zagotoviti operativno 
varnost podatkov, ki jih prejme, preprečiti 
nepooblaščen dostop do informacij, ki jih 
hrani, in oblikovati postopke, ki 
zagotavljajo, da podatkov, ki jih zbere, ne 
zlorabijo osebe, pooblaščene za dostop do 
njih. Agencija se mora tudi prepričati, da 
bodo lahko organi, ki imajo dostop do 
podatkov, ki jih hrani Agencija, zagotovili 
enako visoko stopnjo varnosti. Zato je 
treba zagotoviti tudi operativno varnost 
sistemov informacijske tehnologije, 
uporabljenih za obdelavo in prenos 
podatkov. Za ustanovitev sistema 
informacijske tehnologije, ki zagotavlja 
optimalno raven zaupnosti podatkov, se 
Agencijo spodbuja k tesnemu sodelovanju 
z Evropsko agencijo za varnost omrežij in 
informacij (ENISA).

Or. en
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Obrazložitev

Sistem informacijske tehnologije je bistveni element za zagotovitev visoke ravni operativne 
varnosti in zaupnosti. Zato je treba posebno poudariti zahteve glede varnosti za te sisteme. V 
zvezi s tem bi bilo sodelovanje z ENISA v pomoč, zato ga je treba spodbujati.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Nacionalni regulativni organi morajo 
biti odgovorni, da se ta uredba uveljavi v 
državah članicah. V ta namen morajo imeti 
potrebna preiskovalna pooblastila, ki jim 
omogočajo, da to nalogo izvedejo 
učinkovito.

(19) Nacionalni regulativni organi morajo 
biti odgovorni, da se ta uredba uveljavi v 
državah članicah. V ta namen morajo imeti 
potrebna preiskovalna pooblastila, ki jim 
omogočajo, da to nalogo izvedejo 
učinkovito. Agencija mora zagotoviti, da 
se ta pooblastila izvajajo dosledno, na 
podoben način in sorazmerno. Komisija 
lahko v ta namen zagotovi smernice za 
nacionalne regulativne organe ali 
imenovani organ.

Or. en

Obrazložitev

Za opravljanje preiskav ni pristojna agencija ACER, pač pa nedvoumno pristojni nacionalni 
organi. Komisija ali agencija ACER bi morala zagotoviti smernice v zvezi z izvajanjem 
preiskovalnih pooblastil, da bi zagotovila enake konkurenčne pogoje za udeležence na trgu in 
preprečila odstopanja pri izvajanju uredbe REMIT v Uniji.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Nacionalni regulativni organi in 
pristojni finančni organi morajo sodelovati, 
da zagotovijo usklajen pristop k obravnavi 
zlorab trga na energetskih trgih na debelo, 
ki zajema tako blagovne borze kot trge 

(21) Nacionalni regulativni organi, 
nacionalni organi za konkurenco in 
pristojni finančni organi morajo sodelovati, 
da zagotovijo usklajen pristop k obravnavi 
zlorab trga na energetskih trgih na debelo, 
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izvedenih finančnih instrumentov. ki zajema tako blagovne borze kot trge 
izvedenih finančnih instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Tržne manipulacije na energetskih trgih na debelo so posebej relevantne za kartelno pravo, 
če zadevajo omejitev zmogljivosti. Z preiskave v zvezi z domnevnimi kršitvami – če to zadeva 
prevladujoče udeležence na trgu – so pristojni nacionalni regulatorji za konkurenco (kršitev 
člena 102 PDEU).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pomembno je, da so kazni za kršitev 
te uredbe sorazmerne in odvračilne ter da 
odražajo resnost kršitev in možne dobičke 
iz trgovanja na podlagi notranjih informacij 
in tržne manipulacije. Ob priznavanju 
vzajemnega delovanja med trgovanjem z 
izvedenimi finančnimi instrumenti za 
električno energijo in plin ter trgovanjem z 
dejansko električno energijo in plinom 
morajo biti kazni za kršitev te uredbe 
skladne s kaznimi, ki so jih sprejele države 
članice pri izvajanju Direktive 2003/6/ES.

(23) Pomembno je, da so kazni za kršitev 
te uredbe sorazmerne, odvračilne in 
usklajene v vseh državah članicah, da bi 
preprečili razmere, ko bi se kršilci te 
uredbe preselili v najmanj strogo državo 
članico, ter da odražajo resnost kršitev in 
možne dobičke iz trgovanja na podlagi 
notranjih informacij in tržne manipulacije 
Ob priznavanju vzajemnega delovanja med 
trgovanjem z izvedenimi finančnimi 
instrumenti za električno energijo in plin 
ter trgovanjem z dejansko električno 
energijo in plinom morajo biti kazni za 
kršitev te uredbe skladne s kaznimi, ki so 
jih sprejele države članice pri izvajanju 
Direktive 2003/6/ES. Komisija bi morala 
ob upoštevanju posvetovanja o sporočilu 
Komisije z dne ... o krepitvi sistemov 
sankcij v sektorju finančnih storitev vložiti 
predloge za nadaljnjo uskladitev sistema 
kazni držav članic.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti enake konkurenčne pogoje in preprečiti, da bi trgovci izkoristili 
pomanjkljivosti postopkov za ugotavljanje kršitev in kazni manj strogih držav članic. To bi 
bilo v nasprotju z namero o vzpostavitvi povezanega energetskega trga EU.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja pravila, ki 
preprečujejo zlorabe na energetskih trgih 
na debelo, skladna s pravili, ki veljajo na 
finančnih trgih. Predpisuje spremljanje 
energetskih trgov na debelo s strani 
Agencije.

Ta uredba vzpostavlja pravila, ki 
preprečujejo zlorabe na energetskih trgih 
na debelo, upoštevajo posebnosti teh trgov 
in so skladna s pravili, ki veljajo na 
finančnih trgih. Predpisuje spremljanje 
energetskih trgov na debelo s strani 
Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da bi morala uredba REMIT veljati kot „lex specialis“ za vse energetske 
trge na debelo in s tem zajemati vse energetske proizvode na debelo. S tem bi zagotovili 
pravno varnost in izboljšali jasnost za udeležence na trgu. Ta uredba bi morala upoštevati 
posebnosti energetskih trgov na debelo, kar bo omogočalo spodbujanje nadaljnjega razvoja 
notranjega energetskega trga.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba velja za trgovanje z 
energetskimi proizvodi na debelo. Določbe 
členov 3 in 4 ne bodo veljale za energetske 
proizvode na debelo, ki so finančni 
instrumenti in za katere veljajo določbe 
člena 9 Direktive 2003/6/ES. Ta uredba 
ne posega v direktivi 2003/6/ES in 
2004/39/ES ter v uporabo določb 

Ta uredba velja za trgovanje z 
energetskimi proizvodi na debelo. Določbe 
členov 3 in 4 ne bodo veljale za finančne 
instrumente, ki niso energetski proizvodi 
na debelo.
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evropskega konkurenčnega prava za 
prakse, ki jih zajema ta uredba.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da bi morala uredba REMIT veljati kot „lex specialis“ za vse energetske 
trge na debelo in s tem zajemati vse energetske proizvode na debelo. S tem bi zagotovili 
pravno varnost in izboljšali jasnost za udeležence na trgu. Ta uredba bi morala upoštevati 
posebnosti energetskih trgov na debelo, kar bo omogočalo spodbujanje nadaljnjega razvoja 
notranjega energetskega trga.

Amendment 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija, nacionalni regionalni organi in 
pristojni finančni organi bodo sodelovali, 
da bi zagotovili usklajen pristop k 
uveljavljanju zadevnih pravil, kjer se 
ukrepi nanašajo na enega ali več 
finančnih instrumentov, za katere veljajo 
določbe člena 9 Direktive 2003/6/ES, in 
tudi enega ali več energetskih proizvodov 
na debelo, za katere veljajo določbe členov 
3 in 4.

Agencija, nacionalni regionalni organi, po 
potrebi nacionalni organi za konkurenco
in pristojni finančni organi bodo 
sodelovali, da bi zagotovili usklajen pristop 
k uveljavljanju zadevnih pravil

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da mora uredba REMIT veljati kot „lex specialis“ za vse energetske trge 
na debelo in s tem zajemati vse energetske proizvode na debelo. S tem bi zagotovili pravno 
varnost in izboljšali jasnost za udeležence na trgu. Ta uredba bi morala upoštevati posebnosti 
energetskih trgov na debelo, kar bo omogočalo spodbujanje nadaljnjega razvoja notranjega 
energetskega trga.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Agencija izvaja naloge v skladu s to 
uredbo, akte Agencije, tudi zahteve in 
priporočila iz člena 11(4), sprejme 
direktor. Direktor upošteva smernice 
odbora regulatorjev v skladu s členom 
15(1) Uredbe(ES) št. 713/2009.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba neodvisnost in samostojnost direktorja agencije ACER za zagotovitev, da 
lahko ta agencija deluje v evropskem interesu kot trdni nadzorni organ. Kljub temu je 
pomembno, da direktor agencije ACER svoje naloge izvaja v tesnem sodelovanju z odborom 
regulatorjev in upošteva njihov nasvet. To odraža določbe in duha uredbe o agenciji ACER, 
ki daje regulatorjem posvetovalno vlogo v zvezi z nalogami te agencije.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tržna manipulacija je na primer ravnanje 
osebe ali oseb, ki med seboj sodelujejo, pri 
zagotovitvi prevladujočega položaja v 
trgovanju za dobavo ali povpraševanje po 
energetskem proizvodu na debelo, 
vključno z zadržanjem zmogljivosti za 
proizvajanje električne energije ali plina, 
ali razpoložljivost prenosne zmogljivosti, 
ali s prostovoljnim in precejšnjim 
zmanjšanjem razpoložljivosti lastne 
zmogljivosti brez upravičenega 
gospodarskega ali tržnega razloga, 
posledica česar je posredna ali 
neposredna določitev nakupnih ali 
prodajnih cen ali vzpostavitev drugih 
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nepravičnih trgovinskih pogojev.

Or. en

Obrazložitev

Za izvajanje uredbe je bistveno regulatorjem dati primere za izvajanje določb o zlorabi trga. 
Dodatni primeri bodo pojasnili področje uporabe uredbe REMIT tako za regulatorje kot 
udeležence na trgu. Za člen 2(2)(a) bi bilo treba dati vsaj še en primer, da bi zagotovili tudi 
primer zlorabe trga, kot je t. i. market squeeze, tudi z zadržanjem. Ta primer temelji na 
primeru tržne manipulacije v direktivi o zlorabi trga (direktiva 2003/6/ES), vendar je prirejen 
energetskim proizvodom na debelo in ne finančnim instrumentom.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „energetski proizvodi na debelo“ 
pomenijo naslednje pogodbe in izvedene 
finančne instrumente, ne glede na to, kje in
kako se trguje z njimi:

4. „energetski proizvodi na debelo“ 
pomenijo naslednje pogodbe in izvedene 
finančne instrumente, ne glede na to, kje,
kako in na katerem delu trga se trguje z 
njimi:

Or. en

Obrazložitev

Za večjo pravno varnost in jasnost je treba dodati, da so zajeti vsi deli trga. S tem je 
pojasnjeno, da je v opredelitev energetskega proizvoda na debelo zajet tudi izravnalni trg.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pogodbe o nakupu ali prodaji 
emisijskih kuponov;

Or. en
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Obrazložitev

Trg s CO2 je tesno povezan s trgoma električne energije in plina, saj si delijo številne osnove 
trga (npr. raven povpraševanja po električni energiji, cene premoga in plina), iz česar izhaja 
medsebojna odvisnost CO2 in cen energije na debelo. Precejšen delež udeležencev na trgih 
ogljika spada tudi med udeležence na trgih električne energije in plina na debelo, zlasti 
podjetja za oskrbo z električno energijo. Zato bi moral sektorsko specifična regulativna 
ureditev za energetski trg na debelo zajemati pogodbe za sistem EU trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 – pododstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) izvedeni finančni instrumenti v zvezi 
z emisijskimi kuponi-,

Or. en

Obrazložitev

Trg s CO2 je tesno povezan s trgoma električne energije in plina, saj si delijo številne osnove 
trga (npr. raven povpraševanja po električni energiji, cene premoga in plina), iz česar izhaja 
medsebojna odvisnost CO2 in cen energije na debelo. Precejšen delež udeležencev na trgih 
ogljika spada tudi med udeležence na trgih električne energije in plina na debelo, zlasti 
podjetja za oskrbo z električno energijo. Zato bi moral sektorsko specifična regulativna 
ureditev za energetski trg na debelo zajemati pogodbe za sistem EU trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogodbe o dobavi zemeljskega plina ali 
električne energije za uporabo končnega 
porabnika niso energetski proizvodi na 
debelo.

Pogodbe o dobavi zemeljskega plina ali 
električne energije za uporabo končnega 
porabnika, ki niso niti zaključne 
transakcije na mestih trgovanja niti 
pogodbeni standardizirani proizvodi, 
sprejeti na mesta trgovanja, niso 
energetski proizvodi na debelo.

Or. en
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Obrazložitev

Ker lahko tudi industrijski končni potrošniki sodelujejo na energetskih trgih na debelo, lahko 
pridobivajo tržno moč, s čimer je lahko povezano tveganje zlorabe trga prek velikih 
industrijskih potrošnikov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar so za namen te uredbe pogodbe o 
dobavi zemeljskega plina in električne 
energije končnim potrošnikom z 
zmogljivostjo več kot določene količine 
megavatov energetski proizvodi na debelo. 
Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 15 in pod pogoji členov 16 in 17, 
ki določajo količino megavatov (prag de-
minimis).

Or. en

Obrazložitev

Dejavnosti številnih malih trgovcev nimajo čezmejnega vpliva. Da bi se izognili nepotrebni 
obremenitvi teh subjektov s poročanjem, mora veljati pravilo de-minimis, na podlagi katerega 
se iz zahteve za poročanje izvzamejo energetski proizvodi na debelo, ki so pod določenim 
pragom.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. „pravice do emisije toplogrednih 
plinov“ so emisije iz člena 3(a) Direktive 
2003/87/ES z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov 
v Skupnosti in o spremembi Direktive 



PE460.835v01-00 18/42 PR\860344SL.doc

SL

Sveta 96/61/ES1;
1 UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

Or. en

Obrazložitev

Pojem pravic do emisije je opredeljen s sklicevanjem na opredelitev pravic do emisije 
toplogrednih plinov v direktivi 2003/87/ES.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. „sorodni proizvod“ je proizvod, 
vključno z izvedenimi finančnimi 
instrumenti, na katerega je običajno 
vezana cena električne energije ali plina, 
zlasti nafta in naftni proizvodi, ali ki se 
uporablja v proizvodnji električne energije 
ali je stranski proizvod proizvodnje 
električne energije, vključno s pravico do 
emisije toplogrednih plinov, ali katere koli 
druge enote, priznane za skladnost z 
direktivo 2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8b. „udeleženec na trgu“ je katera koli 
oseba, vključena v trgovanje z 
energetskimi proizvodi na debelo, zlasti 
dobavitelji, trgovci in proizvajalci;

Or. en
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Obrazložitev

Pojem „udeleženec na trgu“ je omenjen v več določbah, na primer v členu 7 kot osebe, ki 
morajo v skladu s to uredbo poročati o transakcijah. Vendar ta pojem ni opredeljen Zaradi 
pravne varnosti in jasnosti je treba pojem „udeleženec na trgu“ opredeliti.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8c. „mesta trgovanja “ so organizirana 
mesta trgovanja za energetske proizvode 
na debelo, ki so finančni instrumenti, 
zlasti organizirani trgi in večstranski 
sistemi trgovanja iz direktive 2004/39/ES, 
in fizični trgi, vključno s plinskimi 
vozlišči, za fizične energetske proizvode 
na debelo.

Or. en

Obrazložitev

„Organizirane trge“ bi bilo treba zamenjati z „mesti trgovanja“ . Pojem „organizirani trgi“ 
bi pomenil urejeni trgi in večstranski sistemi trgovanja, kot je opredeljeno v direktivi o trgih 
finančnih instrumentov. Z revizijo te direktive bi lahko uvedli novo kategorijo organiziranih 
mest trgovanja. Vendar so na energetskih trgih na debelo bistveni tudi trgovanje na fizičnih 
trgih in mesta trgovanja, na katerih poteka takšno trgovanje. Za pojasnitev, da so zajeta tako 
finančna kot fizična mesta trgovanja, je treba pojem „organizirani trgi“ zamenjati s pojmom 
„mesta trgovanja“ in ga opredeliti v členu 2.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ta člen se ne uporablja za transakcije, ki 
se izvajajo pri izpolnitvi obveznosti, ki 
nastanejo zaradi pridobitve ali odtujitve 
energetskih proizvodov na debelo, kadar so 
te obveznosti posledica dogovora, ki je bil 
sklenjen, preden je ta oseba imela notranjo 

5. Ta člen se ne uporablja za transakcije, ki 
se izvajajo pri izpolnitvi obveznosti, ki 
nastanejo zaradi pridobitve ali odtujitve 
energetskih proizvodov na debelo, kadar so 
te obveznosti posledica dogovora, ki je bil 
sklenjen, preden je ta oseba imela notranjo 
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informacijo. informacijo, ali za sklenitev transakcij, 
sklenjenih z namenom kritja fizičnih 
pozicij, ki so strogo omejene na izgube 
zaradi nenačrtovanih izpadov, pred se o 
tem obvesti trg.

Or. en

Obrazložitev

S tem je treba zajeti tudi zavarovanje pred izgubami energije; v primeru nenačrtovanih 
izpadov mora biti možno nemudoma nadomestiti primanjkljaj v proizvodnji, da se prepreči 
nezaželen dvig cen ali celo izpad sistema. Da se izkoristi prednost takšnih okoliščin, se 
odstopanje strogo omeji na obseg izgub iz naslova nenačrtovanega izpada. Kljub vsemu se 
lahko pojem „bistvena škoda“ natančneje opredeli: „bistvena škoda za tehnično in 
gospodarsko stabilnost sistema“.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točki (a) in (c) odstavka 1 se ne 
uporabljata za udeležence na trgu, ki 
razpolagajo z notranjimi informacijami in 
lahko trgujejo na lastno odgovornost, da 
bi zapolnili odprte pozicije pri energetskih 
proizvodih na debelo, če bi to v 
nasprotnem primeru pomenilo bistveno 
škodo za tehnično in ekonomsko 
stabilnost sistema in delovanje trga. V tem 
primeru mora udeleženec na trgu  po 
zaprtju svojih pozicij nemudoma objaviti 
informacijo ter posredovati poročilo o tem 
agenciji in nacionalnemu regulativnemu 
organu.

Or. en

Obrazložitev
S tem je treba zajeti tudi zavarovanje pred izgubami energije; v primeru nenačrtovanih 
izpadov mora biti možno nemudoma nadomestiti primanjkljaj v proizvodnji, da se prepreči 
nezaželen dvig cen ali celo izpad sistema. Da se izkoristi prednost takšnih okoliščin, se 
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odstopanje strogo omeji na obseg izgub iz naslova nenačrtovanega izpada. Kljub vsemu se 
lahko pojem „bistvena škoda“ natančneje opredeli: „bistvena škoda za tehnično in 
gospodarsko stabilnost sistema“.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da bi upoštevala prihodnji razvoj na 
energetskih trgih na debelo, bo Komisija 
sprejela delegirane akte skladno s členom 
15 in pod pogoji iz členov 16 in 17, ki 
podrobno navajajo opredelitve, določene v 
členu 2(1) do (5).

1. Da bi upoštevala prihodnji razvoj na 
energetskih trgih na debelo, bo Komisija 
sprejela delegirane akte skladno s členom 
15 in pod pogoji iz členov 16 in 17, ki 
podrobno navajajo opredelitve, določene v 
členu 2(1) do (5). Komisija lahko sprejme 
delegirane akte, pripravljene v tesnem 
sodelovanju z agencijo. Zlasti je 
pomembno, da agencija ali Komisija 
izvede ustrezna posvetovanja med svojim 
pripravljalnim delom z zainteresiranimi 
stranmi v skladu z določbami člena 10 
Uredbe (ES) št. 713/2009 ter z organom 
ESMA, nacionalnimi regulativnimi 
organi, nacionalnimi pristojnimi organi 
in pristojnimi finančnimi organi v 
državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

V obrazložitvenem memorandumu k zakonodajnemu predlogu Komisija navaja, da bodo 
delegirani akti o zbiranju podatkov (člen 7) temeljili na osnutku smernic, ki jih je pripravila 
agencija. Koristno bi bilo razširiti sodelovanje agencije pri pripravi delegiranih aktov, če je 
to potrebno. Nadalje je treba zagotoviti, da se pri pripravi upošteva strokovno znanje vseh 
zainteresiranih strani, kot določeno v uredbi o ustanovitvi agencije ACER (št. 713/2009). 
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Odobritev udeležencev na trgu

1. Vsaka država članica zahteva, da je 
delovanje udeležencev na trgu pogojeno s 
predhodno odobritvijo, če ni predvidena 
odobritev kot investicijsko podjetje v 
skladu z Direktivo 2004/39/ES.
2. Države članice vzpostavijo register vseh 
udeležencev na trgu, ki so odobreni v 
skladu s to uredbo. Ta register je javno 
dostopen. Register se redno posodablja.
3. Dovoljenje je veljavno v celotni Uniji in 
udeležencu na trgu dovoljuje, da opravlja 
storitve ali dejavnosti, za katere je 
pooblaščen, v celotni Uniji prek 
ustanovitve podružnice ali s svobodnim 
opravljanjem storitev. Država članica 
gostiteljica ne sme zahtevati kakršne koli 
lokalne ustanovitve ali prisotnosti 
lokalnega osebja.
4. Pristojni organ izda dovoljenje
udeležencu na trgu šele takrat, ko je v 
celoti prepričan, da udeleženec na trgu 
izpolnjuje vse zahteve v skladu z 
delegiranimi akti, sprejetimi skladno z 
desetim odstavkom tega člena. Države 
članice zagotovijo, da: 
(a) pravni subjekt obstaja;
(b) da se člani uprave ne nahajajo v 
kazenski evidenci; 
(c) da predlagatelj razpolaga s tehničnimi, 
finančnimi in organizacijskimi 
zmožnostmi, ki mu omogočajo 
izpolnjevanje rednih obveznosti; 
Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi spremljajo dejavnosti udeležencev 
na trgu, da bi lahko ocenili skladnost s 
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pogoji poslovanja iz te uredbe.
5. Pristojni organ lahko odvzame 
dovoljenje, izdano udeležencu na trgu, če 
ta:
(a) pridobi dovoljenje z navajanjem lažnih 
podatkov ali na kakršen koli drug 
nezakonit način;
(b) ne izpolnjuje več pogojev, pod katerimi 
je bilo dovoljenje izdano;
(c) je resno in sistematično kršil pogoje 
delovanja za udeležence na trgu, ki jih 
določa ta uredba.
6. Države članice zagotovijo, da vsak 
udeleženec na trgu, ki ga je odobril in ga 
nadzoruje pristojni organ druge države 
članice v skladu s to uredbo lahko prosto 
trguje z energijo na trgu na debelo znotraj 
svojih ozemelj. Države članice udeležencu 
na trgu ne naložijo nobenih dodatnih 
zahtev v zvezi z zadevami iz te uredbe. Še 
zlasti ne smejo:
(a) predpisati dodatnih nacionalnih 
zahtev v zvezi z licencami;
(b) zaračunavati podjetjem, ki sodelujejo 
na trgu na debelo nacionalne regulativne 
provizije (v enkratnem ali ponavljajočem 
se znesku);
(c) predpisati nacionalne obveznosti v 
zvezi s poročanjem o 
transakcijah/računovodskih izkazih ali 
hranitev evidenc je dovoljeno, razen, če je 
v členu 17 drugače določeno;

(d) zahtevati različna nacionalna poročila 
o aktivnosti v državah gostiteljicah;
(e) odobriti omrežne tarife, ki 
preprečujejo uvoze ali izvoze;
(f) zahtevati nacionalna preverjanja za 
trgovanje na debelo;
(g) predpisati zahtev, povezanih s 
ponudbo, za čiste trgovce na debelo (na 
primer zahteva za vzpostavitev klicnih 
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centrov za stranke ali merilnih postaj, 
uvajanje posredovalnih storitev za končne 
uporabnike, objaviti splošne pogoje 
poslovanja za končne uporabnike).

7. Provizije za odobritev lahko zaračunava 
samo domači regulator na podlagi 
stroškov za postopek izdaje dovoljenja.
8. Ta člen ne velja za udeležence na trgu, 
ki trgujejo z manj kot določenim obsegom 
megavatov.
9. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 15 in pod pogoji iz členov 
16 in 17, z namenom da:
(a) se določijo zahteve in področje 
uporabe dovoljenja;
(b) se določijo postopki za izdajo ali 
zavrnitev zahtevkov za izdajo dovoljenja; 
(c) se določijo pogoji za odvzem; ter
(d) se določi prag za udeležence na trfu iz 
odstavka 9 (pravilo de minimis).

Or. en

Obrazložitev

Komisija ne predvideva ureditve izdaje dovoljenj po posameznih sektorjih za trgovce z 
energijo. To bi pomenilo, da podjetja, ki trgujejo z energijo, za katera velja uredba REMIT, 
ne pa tudi direktiva o trgih finančnih instrumentov, ne bodo zajeta v zahtevah za registracijo, 
ki se bodo uporabljale v celotni EU. Uredba REMIT naj bi odpravila to vrzel in omogočila 
razvoj ureditve za izdajo dovoljenj po meri za trgovce z energijo, kar bi omogočilo nadzor 
nad zmogljivostmi udeležencev na trgu in namero spoštovati uredbo REMIT ter preprečilo 
nadležne zahteve za finančne trgovce, vključene v finančno zakonodajo.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni regulativni organi sodelujejo 
z Agencijo pri izvajanju spremljanja 

2. Nacionalni regulativni organi sodelujejo 
z Agencijo pri izvajanju spremljanja 
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energetskih trgov na debelo, omenjenega v 
odstavku 1. Za ta namen imajo nacionalni 
regulativni organi v skladu z določbami 
člena 8(2) dostop do zadevnih informacij 
Agencije, ki jih je slednja zbrala skladno z 
odstavkom 1.

energetskih trgov na debelo, omenjenega v 
odstavku 1. Za ta namen imajo nacionalni 
regulativni organi v skladu z določbami 
člena 8(2) dostop do zadevnih informacij 
Agencije, ki jih je slednja zbrala skladno z 
odstavkom 1. To ne sme posegati v 
zahteve nacionalne zakonodaje, ki 
nacionalnim regulativnim organom ali 
drugim pristojnim nacionalnim organom 
omogočajo, da poleg podatkov, ki jih 
posredujejo agenciji, zbirajo dodatne 
podatke o energetskem trgu na debelo.

Or. en

Obrazložitev

Ustrezen nadzor nad trgom lahko zahteva dodatno prilagodljivost na nacionalni ravni, da se 
zagotovi boljši in podrobnejši nadzor nad trgovanjem z energetskimi proizvodi na debelo.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Agencija najmanj enkrat na leto predloži 
poročilo Komisiji o svojih dejavnostih po 
tej uredbi. V teh poročilih Komisijo 
opozori na pomanjkljivosti v tržnih 
pravilih, standardih in postopkih, ki bi 
lahko pospešili trgovanje na podlagi 
notranjih informacij in tržno manipulacijo 
ali ogrozili notranji trg. Poročila so lahko 
združena s poročilom iz člena 11(2) 
Uredbe (ES) št. 713/2009.

3. Agencija najmanj enkrat na leto predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in
Komisiji o svojih dejavnostih po tej uredbi 
in javno objavi to poročilo. V teh poročilih 
Komisijo opozori na pomanjkljivosti v 
tržnih pravilih, standardih in postopkih, ki 
bi lahko pospešili trgovanje na podlagi 
notranjih informacij in tržno manipulacijo 
ali ogrozili notranji trg. Poročila so lahko 
združena s poročilom iz člena 11(2) 
Uredbe (ES) št. 713/2009.

Or. en

Obrazložitev

Agencija je odgovorna Komisiji in Parlamentu, ki je prav tako zastopan v upravnem odboru 
agencije ACER. Treba je zagotoviti, da se poročilo javno objavi.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v prvi pododstavek lahko 
delegirani akti iz odstavka 1 vzpostavijo 
nezavezujočo mrežo in s tem omogočijo 
organiziranim trgom in sistemom 
trgovanja ali poročanja, da Agenciji 
zagotovijo evidenco energetskih transakcij 
na debelo.

Brez poseganja v prvi pododstavek lahko 
delegirani akti iz odstavka 1 vzpostavijo 
zavezujočo mrežo in s tem omogočijo 
mestom trgovanja in sistemom trgovanja 
ali poročanja, da Agenciji zagotovijo 
evidenco energetskih transakcij na debelo 
in/ali osnovne podatke, s katerimi 
razpolagajo.

Or. en

Obrazložitev

Mesta trgovanja bodo pomemben vir za spremljanje energetskih trgov na debelo. Energetski 
proizvodi na debelo, s katerimi se trguje na organiziranih mestih trgovanja, so na splošno 
najbolj likvidni z najširšim sodelovanjem uporabnikov in vlagateljev ter lahko služijo za 
določanje orientacijske cene ter funkcije odkrivanja, ki vpliva na cene energije za uporabnike 
EU in potrošnike. Za namene nadzora nad energetskimi proizvodi na debelo bi morala imeti 
agencija popoln dostop do takšnih podatkov. Če mesta trgovanja razpolagajo z osnovnimi 
podatki, bi morala te podatke obvezno posredovati agenciji ACER.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delegirani akti omogočajo poročanje o 
transakcijah v vezanih proizvodih.

Or. en
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delegirani akti določijo plačilo provizij, ki 
jih plačujejo udeleženci na trgu, ki 
posredujejo podatke v skladu s to uredbo. 
Provizije odražajo stroške agencije, ki 
nastanejo pri izvajanju nalog iz te uredbe, 
in so povezani z delovanjem in 
vzdrževanjem zbiranja potrebnih podatkov 
ter sistemov upravljanja.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) imenovani organ, ki je prejel 
relevantne informacije v skladu z 
nacionalnimi določbami z namenom 
zbiranja specifičnih podatkov o trgih 
proizvodnje z energijo.

Or. en

Obrazložitev

Če nacionalni organi že razpolagajo z informacijami, kar zadeva nacionalne energetske trge, 
se ne sme uvesti nobena nova upravna obremenitev v obliki obveznega obvestila.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Udeleženci na trgu posredujejo Agenciji 
in nacionalnim regulativnim organom
informacije, povezane z zmogljivostjo 
obratov za proizvodnjo, skladiščenje, 
porabo ali prenos električne energije ali 
zemeljskega plina za namen spremljanja 
trgovanja na energetskih trgih na debelo.

4. Udeleženci na trgu posredujejo Agenciji 
in/ali nacionalnemu regulativnemu 
organu informacije, kot so na primer 
informacije, povezane z zmogljivostjo 
obratov za proizvodnjo, vključno z 
njihovimi mejnimi stroški, skladiščenje, 
porabo ali prenos električne energije ali 
zemeljskega plina za namen spremljanja 
trgovanja na energetskih trgih na debelo. 
Poročanje se omeji na podatke in 
informacije, ki še niso bile posredovane 
mestom trgovanja, upravljavcem 
prenosnega omrežja ali drugim subjektom 
za objavo v skladu z obveznostmi, 
povezanimi s transparentnostjo 
informacij. Obseg obveznosti poročanja o 
udeležencih na trgu se čim bolj zmanjša z 
zbiranjem zahtevanih informacij ali 
njihovih delov iz obstoječih virov, kot je 
obstoječa regionalna ali nacionalna 
infrastruktura, kjer je to mogoče. Podatki, 
ki so že bili posredovani, se preko 
upravljavcev prenosnega omrežja dajo na 
razpolago agenciji ali drugim relevantnim 
subjektom, ki so odgovorni za zbiranje 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Posredovanje osnovnih podatkov je treba čim bolj standardizirati, da se omeji obremenitev 
tržnih udeležencev, in uskladiti s strukturo poročanja osnovnih podatkov upravljavcev 
prenosnega omrežja in drugih platform.
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Da se prepreči dvojno poročanje in 
nepotrebna administrativna obremenitev 
se z delegiranimi akti, ki jih je sprejela 
Komisija v skladu s tem členom, odpravijo 
prekrivanja in zagotovi skladnost z 
zahtevami poročanja v skladu z drugo 
relevantno zakonodajo, kot je uredba 
Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 z dne 
24. junija 2010 o obveščanju Komisije o 
investicijskih projektih na področju 
energetske infrastrukture v Evropski 
uniji. Prav tako se z delegiranimi akti 
pojasni način uporabe odstopanj iz 
odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Predmet obveznosti poročanja naj ne bi bilo poročanje istih informacij dvakrat in različnim 
evropskim organom, po možnosti celo v različnih oblikah in z različno vsebino ter roki. 
Evropska komisija mora tem vidikom nameniti pozornost v delegiranih aktih.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Agencija lahko registrira repozitorij 
trgovanja v skladu s členom 51 [EMIR 
2010/0250 (COD)].

Or. en
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Agencija lahko vzpostavi urade za 
zvezo v bližini mest trgovanja, če agencija 
meni, da je to primerno, da se zagotovi 
opravljanje njenih nalog v skladu s 
členom 7 in 11.

Or. en

Obrazložitev

Morda bi bilo koristno, če bi Agencija v Ljubljani ustanovila urade za zvezo, ki bi bili blizu 
pomembnih trgov in mest trgovanja, da bi spodbujali redni stik z udeleženci na trgu in imeli 
na voljo vse pomembne informacije.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija zagotavlja zaupnost, celovitost 
in varstvo informacij, prejetih skladno s 
členom 7. Agencija sprejme ukrepe za 
preprečevanje vsake zlorabe informacij, ki 
jih hrani v svojih sistemih.

1. Agencija, nacionalni regulativni 
organi, pristojni finančni organi, 
nacionalni pristojni organi, repozitoriji 
trgovanja in drugi relevantni organi
zagotavljajo zaupnost, celovitost in varstvo 
informacij, prejetih skladno s členom 7. 
Agencija sprejme ukrepe za preprečevanje 
vsake zlorabe informacij, ki jih hrani v 
svojih sistemih.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti najvišjo stopnjo zaupnosti, zato morajo te stroge določbe veljati za vse 
javne organe, ki so vključeni v ureditev za povečevanje transparentnosti in integritete 
energetskega trga na debelo.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija ugotovi vire operativnega 
tveganja in jih zmanjša na najnižjo raven s 
pomočjo razvoja ustreznih sistemov, 
kontrol in postopkov.

Agencija ugotovi vire operativnega 
tveganja in jih zmanjša na najnižjo raven s 
pomočjo razvoja ustreznih sistemov, 
kontrol in postopkov. IT orodja agencije 
morajo izpolnjevati najboljše razpoložljive 
varnostne standarde.

Or. en

Obrazložitev

Obdelovanje velikega obsega zelo občutljivih poslovnih podatkov agencijo izpostavlja 
nevarnostim vdora v njen informacijski sistem in drugim oblikam kibernetičnih napadov. 
Nedavna goljufija in manipulacija ETS zapisov je pokazala na občutljivost podatkov o 
trgovanju. Zato je treba okrepiti določbe v zvezi z varnostjo na področju informacijske 
tehnologije, da se zagotovi skladnost z najvišjimi razpoložljivimi standardi varnosti.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Agencija se lahko odloči, da nekatere 
dele informacij, ki jih hrani, da na 
razpolago javnosti, pod pogojem, da se ne 
objavijo poslovno občutljive informacije o 
posameznih udeležencih na trgu ali 
posameznih transakcijah.

2. Agencija se lahko odloči, da nekatere 
dele informacij, ki jih hrani, da na 
razpolago javnosti, pod pogojem, da se ne 
razkrijejo ali ne povzamejo poslovno 
občutljive informacije o posameznih 
udeležencih na trgu ali posameznih 
transakcijah.

Or. en

Obrazložitev

Krepitev zahtev glede zaupnosti.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi 
zagotavljajo, da se uporabljajo prepovedi, 
določene v členih 3 in 4.

1. Nacionalni regulativni ali imenovani 
organi zagotavljajo, da se uporabljajo 
prepovedi, določene v členih 3 in 4.

Or. en

Obrazložitev

Pri končni odgovornosti zato, da organ, ki nalogo izvaja, uporablja uredbo REMIT, bi bilo 
treba upoštevati specifično nacionalno institucionalno strukturo izvrševanja konkurenčnega 
prava. Države članice bi morale imeti možnost, da določijo nacionalni organ, ki bo izvrševal 
uredbo REMIT.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da imajo 
nacionalni regulativni organi vsa 
preiskovalna pooblastila, potrebna za 
opravljanje te funkcije. Ta pooblastila se 
izvajajo sorazmerno. Ta pooblastila se 
lahko izvajajo:

Vsaka država članica zagotovi, da imajo 
nacionalni regulativni ali imenovani organi
vsa preiskovalna pooblastila, potrebna za 
opravljanje te funkcije. Ta pooblastila se 
izvajajo sorazmerno. Ta pooblastila se 
lahko izvajajo:

Or. en

Obrazložitev

Pri končni odgovornosti zato, da organ, ki nalogo izvaja, uporablja uredbo REMIT, bi bilo 
treba upoštevati specifično nacionalno institucionalno strukturo izvrševanja konkurenčnega 
prava. Države članice bi morale imeti možnost, da določijo nacionalni organ, ki bo izvrševal 
uredbo REMIT.



PR\860344SL.doc 33/42 PE460.835v01-00

SL

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) v sodelovanju z drugimi organi ali s 
tržnimi podjetji, vključno s službami za 
nadzor trga pri mestih trgovanja;

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev učinkovitega nadzora trgov pri spremljanju energetskih trgov na debelo je 
osrednjega pomena, da Agencija sodeluje z nacionalnimi regulativnimi organi, pristojnimi 
finančnimi organi in službami za nadzor trga pri mestih trgovanja. Zato je treba pojasniti 
možnost sodelovanja s službami za nadzor trga pri mestih trgovanja. 

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija zagotavlja, da nacionalni 
regulativni organi usklajeno izpolnjujejo 
svoje naloge po tej uredbi.

1. Agencija zagotavlja, da nacionalni 
regulativni ali imenovani organi usklajeno 
izpolnjujejo svoje naloge po tej uredbi.

Nacionalni regulativni organi sodelujejo z 
Agencijo in drug z drugim za namen 
izvajanja svojih dolžnosti skladno s to 
uredbo.

Nacionalni regulativni ali imenovani 
organi sodelujejo z Agencijo in drug z 
drugim za namen izvajanja svojih dolžnosti 
skladno s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Če je končna odgovornost, da organ, ki izvaja nalogo, uporablja uredbo REMIT, na državah 
članicah, potem je potrebno spremeniti tudi člen 11.  Pri evropskem sodelovanju regulativnih 
organov bi morali sodelovati vsi ustrezni pristojni nacionalni organi.
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če ima nacionalni regulativni organ 
utemeljene razloge za sum, da v njegovi ali 
drugi državi članici prihaja do dejanj ali je 
prihajalo do dejanj, ki so v nasprotju z 
določbami te uredbe, o tem na čim bolj 
specifičen način obvesti Agencijo.

2. Če ima nacionalni regulativni ali 
imenovani organ utemeljene razloge za 
sum, da v njegovi ali drugi državi članici 
prihaja do dejanj ali je prihajalo do dejanj, 
ki so v nasprotju z določbami te uredbe, o 
tem na čim bolj specifičen način obvesti 
Agencijo.

Če nacionalni regulativni organ sumi, da v 
drugi državi članici prihaja do dejanj, ki 
vplivajo na energetske trge na debelo ali na 
ceno energetskih proizvodov na debelo v 
njegovi državi članici, lahko Agencijo 
zaprosi, da uvede ukrepe skladno z 
odstavkom 4.

Če nacionalni regulativni ali imenovani 
organ sumi, da v drugi državi članici 
prihaja do dejanj, ki vplivajo na energetske 
trge na debelo ali na ceno energetskih 
proizvodov na debelo v njegovi državi 
članici, lahko Agencijo zaprosi, da ukrepa
skladno z odstavkom 3(b), če dejanje 
vpliva na finančne instrumente, za katere 
se uporabljajo določbe člena 9 Direktive 
2003/8/EC in/ali odstavek 4 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Če je končna odgovornost, da organ, ki izvaja nalogo, uporablja uredbo REMIT, na državah 
članicah, potem je potrebno spremeniti tudi člen 11.  Pri evropskem sodelovanju regulativnih 
organov bi morali sodelovati vsi ustrezni pristojni nacionalni organi.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agenciji se zagotovi dodatno financiranje 
in človeške vire, potrebne za ustrezno 
izpolnjevanje dodatnih nalog, ki so ji bile 
naložene s to uredbo.

Or. en
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Obrazložitev

Agencija ACER ni bila prvotno vzpostavljena za to, da bi v tolikšni meri spremljala energetski 
trg na debelo. Da bi svoje naloge ustrezno izpolnila, bi morala dobiti potrebna dodatna 
sredstva.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nacionalni regulativni organi obvestijo 
pristojni finančni organ svoje države 
članice in Agencijo, če imajo utemeljene 
razloge za sum, da na energetskih trgih na 
debelo prihaja do dejanj ali je prihajalo do 
dejanj, ki predstavljajo zlorabo trga v 
smislu Direktive 2006/3/ES in ki vplivajo 
na finančne instrumente, za katere veljajo 
določbe člena 9 te direktive;

(a) nacionalni regulativni organi ali 
imenovani organ obvestijo pristojni 
finančni organ svoje države članice in 
Agencijo, če imajo utemeljene razloge za 
sum, da na energetskih trgih na debelo 
prihaja do dejanj ali je prihajalo do dejanj, 
ki predstavljajo zlorabo trga v smislu 
Direktive 2006/3/ES in ki vplivajo na 
finančne instrumente, za katere veljajo 
določbe člena 9 te direktive; V ta namen 
lahko nacionalni regulativni ali 
imenovani organi vzpostavijo ustrezne 
oblike sodelovanja s pristojnimi 
finančnimi organi v svoji državi članici;

Or. en

Obrazložitev

Če je končna odgovornost, da organ, ki izvaja nalogo, uporablja uredbo REMIT, na državah 
članicah, potem je potrebno spremeniti tudi člen 11.  Pri evropskem sodelovanju regulativnih 
organov bi morali sodelovati vsi ustrezni pristojni nacionalni organi.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pristojni finančni organ države članice 
obvesti ESMA in Agencijo, če ima 
utemeljene razloge za sum, da na 

(c) pristojni finančni organ države članice 
obvesti nacionalni regulativni organ, 
organ ESMA in Agencijo, če ima 
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energetskih trgih na debelo v drugi državi 
članici prihaja do dejanj ali je prihajalo do 
dejanj, ki so v nasprotju z določbami 
členov 3 in 4.

utemeljene razloge za sum, da na 
energetskih trgih na debelo v drugi državi 
članici prihaja do dejanj ali je prihajalo do 
dejanj, ki so v nasprotju z določbami 
členov 3 in 4.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko člen 11 določa sodelovanje med agencijo, organom ESMA, pristojnimi 
nacionalnimi regulativnimi in pristojnimi nacionalnimi finančnimi organi na ravni EU, člen 
11(3)(c) določa, da pristojni finančni organ obvesti organ ESMA in agencijo, če sumi, da je 
skladno s členoma 3 in 4 prišlo do zlorabe trgov. V primeru, da je pristojen nacionalni 
finančni organ, bi ta moral obvestiti tudi pristojni nacionalni regulativni organ, da bi se 
omogočilo spremljanje zlorabe trga po uredbi REMIT.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če nacionalni regulativni organi prejmejo 
zahtevo za informacije skladno z 
odstavkom 4(a) ali zahtevo za sprožitev 
preiskave domnevne kršitve skladno z 
odstavkom 4(b), takoj sprejmejo potrebne 
ukrepe za izpolnitev te zahteve. Če 
nacionalni regulativni organ ne more dati 
zahtevanih informacij takoj, Agenciji 
sporoči razloge.

Če nacionalni regulativni ali imenovani 
organi prejmejo zahtevo za informacije 
skladno z odstavkom 4(a) ali zahtevo za 
sprožitev preiskave domnevne kršitve 
skladno z odstavkom 4(b), takoj sprejmejo 
potrebne ukrepe za izpolnitev te zahteve
Če nacionalni regulativni organ ne more 
dati zahtevanih informacij takoj, Agenciji 
sporoči razloge.

Or. en

Obrazložitev

Če je končna odgovornost, da organ, ki izvaja nalogo, uporablja uredbo REMIT, na državah 
članicah, potem je potrebno spremeniti tudi člen 11.  Pri evropskem sodelovanju regulativnih 
organov bi morali sodelovati vsi ustrezni pristojni nacionalni organi.
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila za kazni, ki 
se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 
in sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotavljanje njihovega izvajanja. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
navedene določbe sporočijo Komisiji 
najpozneje do ... in jo nemudoma obvestijo 
tudi o vseh nadaljnjih spremembah, ki 
vplivajo na te določbe.

Države članice določijo pravila za kazni, ki 
se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 
in sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotavljanje njihovega izvajanja. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Z namenom, da 
se zagotovi popolnoma usklajen sistem 
kazni se do 31. decembra 2012 določijo 
minimalni standardi za kazni. Države 
članice o teh določbah uradno obvestijo 
Komisiji najpozneje do … in ji nemudoma 
sporočijo vse poznejše spremembe, ki 
vplivajo na te določbe.

Or. en

Obrazložitev

Tržno manipulacijo bi bilo treba enako kaznovati po vsej EU, s čimer bi se izognili temu, da 
bi podjetja, ki kršijo določbe uredbe REMIT, preselila delovanje v države članice, kjer so 
kazni najmanj stroge. Trenutno se Komisija posvetuje o krepitvi sistemov sankcij v sektorju 
finančnih storitev (KOM(2010)0716). Po koncu tega posvetovanja bo Komisija predstavila 
predlog za nadaljnjo uskladitev sankcij in določanje najnižjih zahtev za sankcije na ravni EU. 

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za en mesec.

1. Evropski parlament ali Svet lahko
nasprotuje delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

Or. en
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Obrazložitev

Med pogajanji o določbah glede delegiranih aktov sta se Svet in Parlament strinjala s 
standardno formulo pristopa 2+2 meseca. Formulo bi bilo treba ohraniti, saj je njena 
prednost, da omogoča hiter začetek veljavnosti delegiranih aktov, ki se ne zdijo 
problematični, obenem pa Parlamentu omogoča dovolj časa za postopek ugovora (ki ga je 
treba začeti z glasovanjem v odboru, nato pa se ga potem potrdi na plenarnem zasedanju).

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve za zbiranje podatkov iz člena 7 se 
uporabljajo po začetku veljavnosti 
ustreznih delegiranih aktov, kakor 
določata člena 7(1) in 7(4). Agencija naj 
zagotovi smernice v zvezi z izvajanjem 
zahtev za zbiranje podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za zbiranje podatkov se lahko izvajajo samo potem, ko so delegirani akti sprejeti. 
Takoj ko so določene zahteve in oblika prenosa podatkov, je treba dati regulativnim organom 
in udeležencem na trgu dovolj časa, da se tej ureditvi prilagodijo. Agencija ACER bi morala 
zagotoviti smernice za uporabo teh pravil.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Predlog uredbe Komisije (REMIT – uredba o celovitosti in preglednosti energetskega trga) 
vzpostavlja pravni okvir EU za preprečevanje zlorab trga in tržnih manipulacij v energetskem 
sektorju (plin in električna energija).

Zakaj potrebujemo področni pristop

Ta okvir mora biti specifičen za energetske trge na debelo, poleg že obstoječih predpisov za 
finančne trge.1 Strukturne značilnosti energetskih izdelkov, značilne kršitve energetskega trga 
(npr. zadržanje energetskih proizvodnih sredstev) in različni regulativni cilji zahtevajo 
področni pristop skupaj z ohranjanjem načel, združljivih in skladnih s predpisi za finančne 
trge. Okvir EU je potreben za integracijo nacionalnih energetskih trgov v enotni evropski trg.

Nepoštene prakse na energetskem trgu na debelo vplivajo na cene, tako da ne morejo izpolniti 
svoje vloge in poslati jasnih signalov elektrarnam, gospodinjstvom in podjetjem v zvezi z 
optimalno rabo energije niti zagotoviti orientacije za pametne naložbe v energetsko 
infrastrukturo ali spodbujati učinkovite rabe energije. Namesto tega lahko takšne prakse 
povzročijo visoko nestanovitnost cen, pripeljejo k zvišanim cenam energije za končne 
uporabnike (državljane in podjetja) in spodkopavajo zaupanje morebitnih vlagateljev v 
projekte energetske infrastrukture. Preglednost energetskih trgov je prvi pogoj za nadaljnjo 
integracijo v energetski trg EU, ki naj bi imel velike prednosti za potrošnike. Zato je uredba 
REMIT ključno orodje za vzpostavitev notranjega trga, kar je Evropski svet postavil za cilj do 
leta 20142.

Uredba prepoveduje zlorabe trga v obliki trgovanja z notranjimi informacijami (člen 1(1) in 
člen 3) in tržne manipulacije (člen 2(2) in člen 4) na energetskih trgih na debelo (električna 
energija in plin). Od udeležencev na trgu zahteva razkritje notranjih informacij (člen 4(4)).

Ključno vlogo pri nadzoru transakcij na trgu ima pred kratkim ustanovljena Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). Člen 7 uredbe predpisuje, da morajo 
udeleženci na trgu Agenciji predložiti evidenco o svojih transakcijah z energetskimi proizvodi 
na debelo. Agencija te podatke spremlja in o njih letno poroča Evropski komisiji (člen 6). 
Agencija informacije, ki jih zbira, izmenjuje z drugimi organi, predvsem z nacionalnimi 
regulativnimi organi, finančnimi organi in organi za konkurenco držav članic (člen 8).

Za uveljavljanje prepovedi trgovanja za notranjimi informacijami in tržnih zlorab so 
odgovorni ustrezni nacionalni organi, in sicer regulativni organi, ki jim države članice 
zagotovijo ustrezna pooblastila (člen 10). Države članice določijo tudi kazni v primeru kršitev 
uredbe (člen 13).

Uredba vzpostavlja sistem sodelovanja in usklajevanja med Agencijo in nacionalnimi 
                                               
1 Predvsem direktiva o zlorabi trga (MAD – 2003/6/ES) in direktiva o finančnih instrumentih (MiFID –
2004/39/ES).
2 Sklepi Evropskega sveta o energiji z dne 4. februarja 2011, člen 4.
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regulativnimi organi (člen 11). Nacionalni regulativni organi obvestijo drug drugega in 
agencijo ACER, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum ravnanja, ki krši uredbo. Agencija 
ACER bo imela pooblastila, da bo lahko od nacionalnih regulativnih organov zahtevala 
informacije in izvedbo preiskav ali sklic preiskovalne skupine, v čezmejnih primerih 
sestavljene iz predstavnikov več organov. Energetski organi bi prav tako morali obvestiti 
finančne organe v primeru suma kršitve direktive o zlorabi trga in obratno, v primeru suma 
kršitve te uredbe (člen 11(3)).

Predlog uredbe vključuje pravila za zagotavljanje zaupnosti in varstva podatkov, ki jih zbira 
in objavlja Agencija, ter poslovnih skrivnosti, povezanih z zaupnimi informacijami.

Komisija predlaga, da lahko zahteve te uredbe posodobi ali natančneje določi z delegiranimi 
akti – posebno v povezavi z opredelitvami ter z obliko in vsebino zbiranja podatkov. Postopek 
sprejetja delegiranih aktov je določen v členih 15, 16 in 17.

Uredba bi se neposredno uporabljala v vseh državah članicah, ukrepi prenosa pa ne bi bili 
potrebni.

Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije in njen področni pristop, ki se osredotoča na 
energetski sektor, da bi se preprečile zlorabe trga. Struktura predloga in predlagani mehanizmi 
za izvajanje uredbe so zelo dobri, še vedno pa ostaja prostor za nekatere izboljšave, ki so 
razvidne iz osnutka poročila.

Področje uporabe

Uredba bi morala pokrivati tudi trge CO2, ki sodijo v sistem EU za trgovanje z emisijami. Trg 
CO2 je tesno povezan s trgi električne energije in plina. Delijo si namreč nekatere osnovne 
značilnosti, kot so na primer stopnja potrebe po električni energiji, cene premoga in plina ter 
gospodarska aktivnost. Torej so cene CO2 in veleprodajne cene energije medsebojno odvisne. 
Pomemben delež udeležencev na trgih ogljika, predvsem podjetja za oskrbo z električno 
energijo, sodeluje tudi na trgih električne energije in plina na debelo. Zato bi področna 
regulativna ureditev za energetski trg na debelo morala vključevati pogodbe za sistem EU za 
trgovanje z emisijami.

Trgi z električno energijo in plinom so povezani tudi s trgi z nafto in premogom. Razvoj 
dogajanja na trgih nafte in premoga torej vpliva na trge z električno energijo in plinom. 
Vendar pa imajo ti trgi tudi globalno dimenzijo in jih ni mogoče dovolj uveljaviti na ravni 
EU. Udeležence na trgih v tem sektorju bi bilo treba pozvati, naj zagotovijo informacije, ki bi 
povečale preglednost in celovitost reguliranih energetskih trgov z električno energijo in 
plinom v EU, ne da bi bile pri tem podvržene mehanizmom nadzora in uveljavljanja.

Pravilo de minimis

Da bi se izognili oviranju nadaljnje liberalizacije energetskih trgov, uredba ne bi smela veljati 
za zelo majhne udeležence na trgu, torej za transakcije, manjše od določnega obsega. Na ta 
način bi preprečili, da bi se novi ponudniki na trgu ob vstopu na energetske trge soočili z 
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bremenom prepovedi. Za udeležence na trgu, ki trgujejo s količinami pod določenim pragom, 
tako ne bi veljale zahteve o poročanju o transakcijah in zahteve glede dovoljenj (pravilo de 
minimis). 

Opredelitev pojmov

Nekatere opredelitve bi bilo mogoče izboljšati, saj je večina uporabljenih opredelitev vzeta iz 
direktive o zlorabi trga (MAD), ki je že zastarela. Predvsem bi lahko dodali jasen primer, ki 
ponazarja oblike tržne manipulacije. Poleg tega bi dodatne definicije povečale pravno jasnost 
besedila, vključno z definicijami „udeležencev na trgu“ in „službe mest trgovanja“.

Vloga Agencije

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev ima ključno vlogo pri uporabi te uredbe. 
Zato bi ji bilo treba zagotoviti ustrezne finančne in človeške vire, morala pa bi tudi biti 
zmožna vzpostaviti urade za zvezo, ki bi bili blizu glavnih mest trgovanja. Na podlagi 
izkušenj, ki jih bo pridobila pri spremljanju trga, bi morala biti sposobna razviti osnutke 
delegiranih aktov, ki jih bo nato sprejela Komisija. Svoje letno poročilo o spremljanju trga na 
debelo po tej uredbi bi morala posredovati Parlamentu in ga javno objaviti ter na ta način 
izboljšati odgovornost.

Poleg tega bi bili lahko načrtovali, da bi Agencija v prihodnosti delovala kot repozitorij 
sklenjenih poslov za finančne transakcije s področja energetike.  To bi pospešilo delovanje 
trgovcev z energijo, saj bi se tako izognili poročanju repozitorjem sklenjenih poslov za 
finančni sektor v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga (EMIR) in Agenciji 
zagotovili sredstvo za zagotavljanje zadostnega financiranja za nove dejavnosti v skladu z 
uredbo REMIT. 

Shema izdajanja dovoljenj

Da bi okrepili sredstva za izvajanje te uredbe, je poročevalec predlagal uvedbo sheme 
izdajanja dovoljenj za trgovce z energijo, pri čemer bi se dovoljenje v primeru kršitve te 
uredbe lahko odvzelo. Dovoljenja, ki jih odobri država članica, bi morala veljati v vsej Uniji. 
Shema izdajanja dovoljenj bi ne smela povzročiti dodatne birokracije in bi se zahtevala samo 
od trgovcev, ki izvajajo transakcije nad določenim pragom.

Poročanje

Komisija (in Agencija) bi morala zmanjšati breme poročanja, tako da bi po možnosti 
uporabila podatke, ki so na voljo, in pojasnila, kako morajo podjetja zagotoviti informacije v 
skladu z različnimi veljavnimi uredbami in direktivami. Hkrati lahko nacionalna zakonodaja 
nacionalnim regulativnim organom ali drugim pristojnim nacionalnim organom omogoči, da 
poleg podatkov, ki jih posredujejo Agenciji, zbirajo dodatne podatke o energetskem trgu na 
debelo.

Usklajene sankcije v vsej EU

Tržno manipulacijo bi bilo treba enako kaznovati po vsej EU, s čimer bi se izognili temu, da 



PE460.835v01-00 42/42 PR\860344SL.doc

SL

bi podjetja, ki kršijo določbe uredbe REMIT, preselili delovanje v države članice, kjer so 
kazni najmanj stroge. Komisija bi zato do konca leta 2012 morala predstaviti predloge za 
nadaljnje usklajevanje kazni in oblikovati minimalne zahteve za kazni na ravni EU.

Zaupnost in sistem IT

Poročevalec je posredoval nekatere predloge za okrepljeno zaščito občutljivih trgovinskih 
podatkov, ki se sporoča zadevnim organom. Poleg tega bi Agencija morala za svoje sisteme 
IT pri obravnavi teh podatkov uporabljati najboljše dostopne standarde varnosti, po možnosti 
v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA).

Delegirani akti

Uporaba delegiranih aktov naj bi bila ustrezno oblikovana, vse kar je možno in izvedljivo pa 
naj bi se vključilo v besedilo te uredbe. Poleg tega bi pred sprejetjem delegiranega akta 
moralo potekati ustrezno posvetovanje.  Vsak sozakonodajalec bi moral imeti možnost, da za 
največ dva meseca podaljša običajno časovno omejitev za ugovor na delegirani akt. Poleg 
tega je treba zagotoviti potrebno pravno jasnost za uporabo uredbe, in sicer tako, da se določi, 
da se uredba REMIT v celoti uporablja, ko pričnejo veljati delegirani akti.

Skupaj z zgoraj predlaganimi spremembami in tistimi, ki so bile predlagane med 
zakonodajnim postopkom, bi ta uredba lahko izpolnila svojo vlogo in izboljšala preglednost, 
celovitost in stabilnost energetskih trgov na debelo. Glede na pomembnost in nujnost tega 
sredstva za delovanje notranjega energetskega trga EU si bo poročevalec prizadeval za hitro 
sprejetje predloga.


