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Примедба на
поглавље/потпоглавље
(страна)

Тачка 6.

Треба да гласи
1.Шта значи правовремено? Ако гледамо тачку 6.6 крајњи
рок је 1 секунд пре сата на који се односи објава. Нпр. за
оператора преносног система је наведен податак
планирана и непланирана искључења далековода. За
непланирана искључења рок за објаву на EMFIP је Х+1.

Напомена предлагача
(шта се постиже предложеном променом)
У вези постављених питања указујемо на следеће:
1. Сматра се и објављивање поверљивих информација прописаних
Законом, правилима о раду система и правилима о раду тржишта,
правилима о објављивању кључних тржишних података, извршено
правовремено ако су оне објављене у прописаним роковима у целости,
а пре спровођења трансакција на коју се та информација односи.

Зашто је у овом случају рок за објаву краћи у односу на Међутим, ако након објављивања дође до промене ове информације
која не може бити објављена (нпр. ажурирана на EMFIP) пре
рок за јавно доступне податке?
спровођења трансакције на коју се односи, Нацртом правила се
Да ли треба објавити сва искључења далековода дефинише обавеза учесника тржишта да такву промену правовремено
планирана и непланирана ( део деф. повлашћене објави у складу са правилима о спречавању злоупотреба на тржишту,
без одлагања а у сваком случају пре спровођења трансакције на коју

информације:
За потребе ове дефиниције, информације се сматрају
прецизном ако указују на низ околности које постоје или
је разумно очекивати да настану, или на догађај који се
збио или је разумно очекивати да ће се догодити, а
довољно су прецизне да омогуће доношење закључака о
могућем утицају низа тих околности или догађаја на цену
производа на велепродајном тржишту.
За потребе ове дефиниције, информација има значајан
утицај ако би она била узета у обзир као део основе за
доношење одлуке о издавању налога за трговање.)
2. На EMFIP се објављују само искључења далековода која
имају утицај на NTC (промена већа од 100МW).
Шта се подразумева под делом из текста за 6.1 “система
за пренос електричне енергије”? Да ли ово значи да треба
да објављујемо планове/радове/испаде ТС?
Да ли оператор преносног система треба да објављује
планове прикључења.

се та измењена информација односи. .
Изузетно, ове информације се објављују без одлагањаако су
ненамерно откривене једном делу или појединим учесницима на
тржишту како је дефинисано Нацртом ових праивла
2. Обавеза објављивања информација без одлагања постоји и за све
оне којима учесник на тржишту располаже а нису у Закону и
правилима о раду система, правилима о раду тржишта нису изричито
наведене да се објављују .
На ово указујемо јер је Одлуком Министарског Савета Енергетске
заједнице број Д/2018/10/МС–ЕнЗ од 29. новембра 2018. године (којом
је за потребе Уговорних страна Енергетске заједнице прилагођена
Уредба бр. 1227/2011 Европског парламента и Већа о целовитости и
транспарентности велепродајног тржишта енергије у области
електричне енергије и природног гаса од 25. октобра 2011. године),
предвиђено да се информације за које није прописана обавеза
објављивања (нпр. на EMFIP) објављују без одлагања, ако испуњавају
критеријуме повлашћене (инсајдерске) информације морају објавити,
при чему да ли такву информацију треба објавити у складу са овим
правилима процењује у сваком конкретном случају, учесник тржишта,
имајући у виду критеријуме из дефиниције повлашћене информације
(која упућује на околности које су настале или које је разумно
очекивати да ће се настати а довољно су прецизне да омогуће
доношење закључака о њиховом утицају на цену производа на
велетржишту тј. да је разумно је очекивати да могу бити узете у обзир
као део основе за доношење одлука о издавању налога за трговање.
Прихвата се примедба..
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Тачка 6.9.

6.9 Шта се подразумева под одлагањем објављивања
осетљивих информација?

У складу са примедбом је презиран појам у тачки 2. 3) дефинисањем
„кључне инфраструктуре“ на коју се ове информације односе које се не
објављују сагласно тачки 6.9.

Предлог: Осим на сајту, подаци се могу објавити или на Прихвата се предлог.
сајту или на ENTSO-e платфроми за транспарентност. Ова
могућност је дата у регулативи и ACER преузима Тачка 6.1. је допуњена тако да се обезбеди могућност објављивања
повлашћене информације и на другој централизованој интернет
искључења са ENTSO-e сајта за транспарентност.

.

страници.
Истовремено, прелазне одредбе ових правила допуњене су тако да се
учесници тржишта обавежу да објављују повлашћене информације на
својој интернет страници до стварања могућности за њихово
објављивање на централизованој интернет платформи.

