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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne er nødvendigt. 

Et årti efter den gradvise liberalisering af elektricitets- og gasmarkederne er det tydeligt, at de 
elektricitetsudvekslinger, som er blevet skabt, og de standardiserede OTC-kontrakter, som er 
blomstret op næsten overalt, aldrig er blevet sikret imod forsøg på markedsmanipulation og 
insiderhandel. Der er ingen anden forklaring på visse udsving i elektricitets- og gaspriserne i 
betragtning af, at omfanget og likviditeten af de transnationale energimarkeder skulle have en 
stabiliserende virkning og gøre priserne mere forudsigelige. 

Liberaliseringen af energimarkederne blev i sin tid rost i høje toner af Kommissionen som en 
nødvendig foranstaltning, som ville mindske forbrugernes udgifter til el og gas. I 
virkeligheden har priserne haft en tendens til at stige kraftigt, og begrebet "energifattigdom" 
er blevet forbundet med liberaliseringen. 

Det er derfor vigtigere end nogensinde at sikre, at energimarkederne bliver mere 
gennemskuelige og bedre overvåget, og at alle forsøg på kursmanipulation og 
markedsmisbrug spores og straffes. 

Ved at foreslå en særlig forordning for energimarkederne erkender Kommissionen de særlige 
forhold på dette marked og foreslår samtidig at anvende de regler om markedsmisbrug og 
insiderhandel, som anvendes på de finansielle markeder.

Faktisk har Kommissionen især ladet sig inspirere af direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 
om insiderhandel og kursmanipulation. En række bestemmelser har dog til formål at styrke 
direktivet og er baseret på ændringsforslag, som Kommissionen agter at stille i forbindelse 
med den bebudede revision af direktivet. Dette udgør et problem for medlovgiverne, som i 
dette forslag opfordres til at tilslutte sig de bestemmelser, der rækker ud over den eksisterende 
specifikke lovgivning. Det kan medføre forvirring og konflikt, hvis medlovgiverne accepterer 
Kommissionens forslag til forordning vedrørende energimarkederne, men afviser alle eller 
nogle lignende forslag i forbindelse med revision af direktivet om markedsmisbrug. Risikoen 
er måske teoretisk, men dog reel. 

Med forslaget til forordning foreslår Kommissionen at overdrage overvågningen til Det 
Europæiske Agentur for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER), som netop har 
påbegyndt sine aktiviteter fra Ljubljana i Slovenien. Mens det er logisk, at ACER påtager sig 
denne nye rolle, vil det være nødvendigt at give den det nødvendige udstyr og personale. 

Desuden er det bydende nødvendigt, at der etableres et tæt samarbejde mellem de nationale 
regulerende myndigheder og ACER, men også mellem de nationale regulerende 
finansmyndigheder og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), med henblik 
på et vellykket tilsyn med engrosenergimarkedet. 

Derudover må det sikres, at markedsdeltagerne bliver straffet i tilfælde af overtrædelser. De 
nationale myndigheders sanktioner bør virke afskrækkende og dermed overstige de potentielle 
gevinster ved svindel. 
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I en meddelelse om behovet for strengere straffe inden for finanssektoren (KOM(2010)716 
har Kommissionen for nylig udtalt: "Der er store forskelle med hensyn til de nationale 
lovgivningers bestemmelser om de økonomiske sanktioners minimale og maksimale omfang, 
og i visse tilfælde er det maksimale omfang så begrænset, at der er usandsynligt, at 
sanktionerne vil have en tilstrækkelig afskrækkende virkning."

Kommissionen fortsætter: "For at sikre, at en bøde har en tilstrækkelig stor afskrækkende 
virkning for en rational markedsoperatør, skal muligheden for, at en overtrædelse ikke bliver 
opdaget modsvares af bøder, som er betragteligt højere end den potentielle gevinst ved en 
overtrædelse af lovgivningen om finansielle tjenesteydelser. I den finansielle sektor, hvor et 
stort antal potentielle overovertrædere er finansieringsinstitutter, som arbejder på tværs af 
grænser og har en omsætning af en meget betragtelig størrelse, kan økonomiske sanktioner på 
nogle få tusinde euro ikke anses for at have en tilstrækkelig stor afskrækkende virkning."

Hvad der gælder i kampen mod markedsmisbrug i den finansielle sektor bør også være 
gældende for energimarkederne.

Ordføreren støtter Kommissionens forslag til forordning. Det er nødvendigt og bør træde i 
kraft så hurtigt som muligt. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Formålet med øget integrering af og 
åbenhed på energimarkederne er at 
fremme en åben og fair konkurrence på 
engros-energimarkedet til fordel for den 
endelige energiforbruger.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at øge åbenheden på engros-
energimarkederne bør Agenturet for 
Samarbejde mellem 
energireguleringsmyndigheder, der er 
oprettet gennem Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 713/2009, 
indføre et register og markedsdeltagere.
________________

1 EFT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) På en række af de vigtigste 
energimarkeder er adfærd, som 
undergraver energimarkedets integritet, på 
nuværende tidspunkt ikke klart forbudt.

(6) På en række af de vigtigste 
energimarkeder er adfærd, som 
undergraver energimarkedets integritet og 
kan føre til højere priser for de endelige 
energiforbrugere, på nuværende tidspunkt 
ikke klart forbudt

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Handel med både derivater og råvarer 
finder sted på engrosenergimarkederne. 
Det er derfor vigtigt, at derivat- og 
råvaremarkedernes definitioner af 
markedsmisbrug, som omfatter 
insiderhandel og kursmanipulation, er 
indbyrdes forenelige.

(7) Handel med både derivater og råvarer 
finder sted på engrosenergimarkederne. 
Det er derfor vigtigt, at derivat- og 
råvaremarkedernes definitioner af 
markedsmisbrug, som omfatter 
insiderhandel og kursmanipulation, er 
indbyrdes forenelige. Reglerne gælder alle 
transaktioner, hvad enten de er direkte 
eller gennem mellemmænd, på regulerede 
markeder, multilaterale handelsfaciliteter 
eller OTC.
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Begrundelse

Det er afgørende, at forordningen gælder for alle deltagere og engrostransaktioner på tværs 
af alle de mulige instrumenter.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er nødvendigt at definere intern 
viden og kursmanipulation nærmere under 
hensyntagen til de særlige kendetegn ved 
engrosenergimarkederne, som er 
dynamiske og under forandring. 
Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. traktatens 
artikel 290, vedrørende sådanne detaljerede 
bestemmelser.

(11) Det er nødvendigt at definere intern 
viden og kursmanipulation nærmere under 
hensyntagen til de særlige kendetegn ved 
engrosenergimarkederne, som er 
dynamiske og under forandring. Der skal 
sikres sammenhæng med andre relevante 
EU-retsakter vedrørende finansielle 
tjenesteydelser, som også er et dynamisk 
område, der undergår forandringer, så det 
sikres, at der ikke opstår 
"reguleringshuller". Kommissionen bør 
have beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, 
vedrørende sådanne detaljerede 
bestemmelser. Før vedtagelsen af 
delegerede retsakter opfordrer 
Kommissionen markedsoperatørerne til at 
fremsætte bemærkninger, og den hører 
myndighederne inden for energisektoren 
og Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed), som blev 
oprettet gennem Europa-Parlamentet og 
rådets forordning (EU) nr. 1095/2010. 
Europa-Parlamentet og Rådet skal holdes 
orienteret om resultaterne af disse 
høringer.

Begrundelse

Processen med at udarbejde en delegeret retsakt skal ske med den påkrævede høring og 
gennemsigtighed.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i indsamlingen af oplysninger 
om transaktioner med 
engrosenergiprodukter bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290, 
som fastsætter formen og indholdet af samt 
fristen for de oplysninger, som 
markedsdeltagerne skal indsende. 
Indberetningskravet bør ikke skabe 
unødvendige omkostninger for 
markedsdeltagerne. Personer, som har 
indberettet transaktioner i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter og til 
transaktionsregistre og kompetente 
myndigheder i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
---/---- om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre, bør ikke 
underlægges yderligere 
rapporteringsforpligtelser i denne 
forordning.

(15) For at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i indsamlingen af oplysninger 
om transaktioner med 
engrosenergiprodukter bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290, 
som fastsætter formen og indholdet af samt 
fristen for de oplysninger, som 
markedsdeltagerne skal indsende. 
Indberetningskravet bør ikke skabe 
uundgåelige omkostninger for 
markedsdeltagerne. Personer, som har 
indberettet transaktioner i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter og til 
transaktionsregistre og kompetente 
myndigheder i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
---/---- om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre, bør ikke 
underlægges yderligere 
rapporteringsforpligtelser i denne 
forordning.

Begrundelse

Begrebet "uundgåelige omkostninger" er at foretrække frem for "unødvendige omkostninger". 
Enhver regulering medfører omkostninger, selv om disse må minimeres så meget som muligt, 
blandt andet gennem fastsættelse af en minimumtærskel.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvis oplysningerne ikke er (18) Hvis oplysningerne ikke er 
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forretningsmæssigt følsomme, bør 
agenturet kunne stille dem til rådighed for 
markedsdeltagerne og den brede 
offentlighed. En sådan gennemsigtighed 
kan bidrage til at skabe tillid til markedet 
og tilvejebringe viden om, hvordan 
engrosenergimarkeder fungerer.

forretningsmæssigt følsomme, bør 
agenturet kunne stille dem til rådighed for 
markedsdeltagerne og den brede 
offentlighed. En sådan gennemsigtighed 
kan bidrage til at skabe tillid til markedet 
og tilvejebringe viden om, hvordan 
engrosenergimarkeder fungerer. For at 
sikre en større grad af åbenhed og 
offentlig adgang til oplysninger om 
engros-energipriserne udarbejder 
Agenturet hver måned rapporter for de 
enkelte medlemsstater om prisudviklingen 
på engros-energimarkederne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) De nationale regulerende 
myndigheder bør have ansvaret for, at 
denne forordning håndhæves i 
medlemsstaterne. Med henblik herpå bør 
de have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser til, at de kan 
udføre denne opgave på en effektiv måde.

(19) De nationale regulerende 
myndigheder bør have pligt til at 
håndhæve denne forordning i 
medlemsstaterne Med henblik herpå bør de 
have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser til, at de kan 
udføre denne opgave på en effektiv måde.

Begrundelse

Det skal sikres, at alle nationale myndigheder er involveret i kampen mod misbrug.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det er vigtigt, at sanktionerne for 
overtrædelse af denne forordning står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning samt afspejler 
overtrædelsernes grovhed og den 
eventuelle fortjeneste ved at handle på 

(23) Det er vigtigt, at sanktionerne for 
overtrædelse af denne forordning står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning samt afspejler 
overtrædelsernes grovhed og den 
eventuelle fortjeneste ved at handle på 
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grundlag af intern viden og 
kursmanipulation. I erkendelse af det 
samspil, der er mellem handel med afledte 
elektricitets- og gasprodukter og handel 
med elektricitet og gas som sådan, bør 
sanktionerne for overtrædelse af denne 
forordning rettes ind efter de sanktioner, 
medlemsstaterne vedtager til 
gennemførelse af direktiv 2003/6/EF. 
Målet for denne forordning, nemlig at 
indføre harmoniserede bestemmelser, som 
sikrer gennemsigtighed og integritet på 
energimarkederne, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan 
bedre nås på EU-plan;

grundlag af intern viden og 
kursmanipulation. For at undgå 
"reguleringsudflagning", hvor 
transaktioner finder sted på steder, som 
har en mere fleksibel regulering eller er 
mere tolerante med hensyn til sanktioner, 
undersøger Kommissionen regelmæssigt 
situationen. Om nødvendigt foreslår 
Kommissionen mindstenormer for 
sanktioner med henblik på at indføre en 
harmoniseret sanktionsordning i hele EU.
I erkendelse af det samspil, der er mellem 
handel med afledte elektricitets- og 
gasprodukter og handel med elektricitet og 
gas som sådan, bør sanktionerne for 
overtrædelse af denne forordning rettes ind 
efter de sanktioner, medlemsstaterne 
vedtager til gennemførelse af direktiv 
2003/6/EF. Målet for denne forordning, 
nemlig at indføre harmoniserede 
bestemmelser, som sikrer gennemsigtighed 
og integritet på energimarkederne, kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan bedre nås på 
EU-plan;

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
alle deltagere på de pågældende 
markeder, uanset om de er 
hjemmehørende i EU eller i tredjelande. 
Reglerne finder anvendelse for alle 
transaktioner i forbindelse med salg eller 
køb, produktion, forsyning, transport og 
levering af engrosenergiprodukter.

Begrundelse

Det er nyttigt at præcisere, at forordningen også finder anvendelse på transaktioner på 
energimarkederne for ikke-EU-deltagere, uanset hvad de leverer.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. specifik viden, som ikke er blevet 
offentliggjort, som direkte eller indirekte 
vedrører et eller flere 
engrosenergiprodukter, og som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter.

1. specifik viden, som ikke er blevet 
offentliggjort, som direkte eller indirekte 
vedrører et eller flere 
engrosenergiprodukter, og som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er viden, som en rimelig 
markedsdeltager ville kunne anvende som 
en del af grundlaget for hans beslutning om 
at indgå i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse
engrosenergiprodukter. Sådan viden 
omfatter viden vedrørende kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas samt viden, som skal 
offentliggøres i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser på EU-plan 
eller nationalt plan, markedsregler og 
aftaler eller sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er specifik viden viden, som:

(a) skal offentliggøres i henhold til 
bestemmelserne i forordning (EF) 
nr.714/2009, forordning (EF) nr. 
715/2009 eller nærværende forordning, 
herunder retningslinjer, regler for 
nedadgang og delegerede retsakter, der 
vedtages i medfør af disse forordninger, 
og i overensstemmelse med de øvrige love 
og bestemmelser i EU, herunder navnlig 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles 
regler for det indre marked for 
elektricitet1 og Europa-Parlamentets og 
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Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 
2009 om fælles regler for det indre 
marked for naturgas2 eller
b) viden, som en rimelig markedsdeltager 
sandsynligvis ville anvende som en del af 
grundlaget for hans beslutning om at indgå 
i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, er viden, som, hvis 
den blev offentliggjort, mærkbart ville 
kunne påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter; Sådan viden 
omfatter viden vedrørende ajourførte skøn 
over energireserver, kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas eller flydende naturgas samt 
viden, som rutinemæssigt offentliggøres 
på det pågældende engrosenergimarked i 
henhold til lovgivning eller administrative 
bestemmelser på EU-plan eller nationalt 
plan, markedsregler og aftaler eller 
sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

______________
1 EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55.
2 EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvorved en person eller flere personer i 
fællesskab sikrer eller forsøger at sikre, at 
kursen på et eller flere 
engrosenergiprodukter ligger på et normalt 
eller kunstigt niveau, medmindre den, der 
har indgået i transaktionerne eller har 
afgivet handelsordrerne, godtgør, at 
begrundelsen for at indgå i sådanne 
transaktioner eller ordrer er legitim, og at 
disse transaktioner eller handelsordrer er 

- hvorved en person eller flere personer i 
fællesskab sikrer eller forsøger at sikre, at 
kursen på et eller flere 
engrosenergiprodukter ligger på et normalt 
eller kunstigt niveau, medmindre den, der 
har indgået i transaktionerne eller har 
afgivet handelsordrerne, godtgør, at 
begrundelsen for at indgå i sådanne 
transaktioner eller ordrer er legitim, eller
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i overensstemmelse med accepteret 
markedspraksis på det pågældende 
engrosenergimarked, eller

Begrundelse

Ikke al "accepteret markedspraksis" er acceptabel. Det er netop fordi visse former 
for·"accepteret" markedspraksis som f.eks. tilbageholdelse af oplysninger om 
produktionskapacitet, som teknisk foreligger, er uacceptabel, at EU føler sig foranlediget til 
at lovgive.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksempelvis udgør det kursmanipulation at 
give det indtryk, at den 
elproduktionskapacitet eller den 
gasmængde eller den 
transmissionskapacitet, der er til rådighed, 
er en anden end den kapacitet, som reelt er 
til rådighed.

Det udgør kursmanipulation at give det 
indtryk, at den elproduktionskapacitet eller 
den gasmængde eller den 
transmissionskapacitet, der er til rådighed, 
er en anden end den kapacitet, som reelt er 
til rådighed, bl.a. gennem reservation af 
infrastruktur for 
energitransmissionsvirksomheder, som 
denne ikke har til hensigt at benytte.

Begrundelse

Det er ikke vigtigt at give såkaldte "eksempler" på kursmanipulation, men klart at forbyde 
manipulation, herunder overbookning af kapacitet.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsdeltagerne skal offentliggøre 
intern viden om virksomheder eller anlæg, 
som den pågældende deltager ejer eller 
kontrollerer, eller hvis driftsforhold 
deltageren enten helt eller delvist er 
ansvarlig for. Sådan viden omfatter 

Markedsdeltagerne skal i god tid
offentliggøre intern viden om 
virksomheder eller anlæg, som den 
pågældende deltager ejer eller kontrollerer, 
eller hvis driftsforhold deltageren enten
helt eller delvist er ansvarlig for. Sådan 
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oplysninger om kapaciteten af produktions-
, lager-, forbrugs- eller transmissionsanlæg 
for elektricitet eller naturgas.

viden omfatter oplysninger om kapaciteten 
- herunder kapacitetsbegrænsninger som 
følge af vedligeholdelsesarbejde eller 
relevante ulykker - af produktions-, lager-, 
forbrugs- eller transmissionsanlæg for 
elektricitet eller naturgas

Begrundelse

Kapacitetsreduktioner kan have stor indflydelse på markederne og er potentielle kilder til 
manipulation.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrebet "virksomhed" omfatter også 
tilknyttede virksomheder som defineret i 
artikel 1 og 2 i Rådets syvende direktiv 
83/349/EØF af 13. juni 1983 om 
konsoliderede regnskaber1.
______________
1 EFT L 193 af 18.juli 1983, s. 1.

Begrundelse

Betegnelsen "virksomhed" bør ses i sin logiske forbindelse, idet den omfatter alle grene og 
større besiddelser af en virksomhed.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17, om 
uddybning af definitionerne i artikel 2, nr. 

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne og 
for at sikre overensstemmelse med 
ændringer i retsakterne om 
tjenesteydelser inden for finans- og 
energisektoren vedtager Kommissionen 
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1-5. delegerede retsakter i henhold til artikel 15 
og under betingelserne i artikel 16 og 17, 
om uddybning af definitionerne i artikel 2, 
nr. 1-5

Begrundelse

Der skal sikres sammenhæng i al lovgivning.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet overvåger handelsaktiviteten 
inden for engrosenergiprodukter for at 
afsløre og forhindre handel på grundlag af 
intern viden og kursmanipulation. Det 
indsamler data til vurdering og 
overvågning af engrosenergimarkeder, jf. 
artikel 7.

1. Agenturet overvåger handelsaktiviteten 
inden for engrosenergiprodukter, herunder 
OTC-transaktioner og aftaler med større 
slutbrugere af energi, for at afsløre og 
forhindre handel på grundlag af intern 
viden og kursmanipulation Det indsamler 
data til vurdering og overvågning af 
engrosenergimarkeder, jf. artikel 7.

Begrundelse

De regulerende myndigheder skal have et samlet overblik over markedet.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Agenturet offentliggør her måned 
rapporter for de enkelte medlemsstater om 
prisudviklingen på engroselektricitets- og 
naturgasmarkederne i EU.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal have en oversigt over 
transaktioner på engrosenergimarkederne, 
herunder handelsordrer. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter i henhold til 
artikel 15 og under betingelserne i artikel 
16 og 17 om form og indhold af samt 
fristen for rapporteringen om disse 
oplysninger, og i givet fald tærsklerne for 
rapporteringen om transaktioner samt de 
kontrakttyper, for hvilke der skal indsendes 
en rapport om transaktionerne.

1. Agenturet skal direkte og rettidigt have 
en oversigt over transaktioner på 
engrosenergimarkederne, herunder 
handelsordrer I forbindelse med tilsynet 
med engrosenergimarkederne vil disse 
oplysninger sætte agenturet i stand til at 
identificere markedsmisbrug og følge 
udviklingen af omstændigheder, som gør 
markedsmisbrug mere sandsynlig eller 
farlig. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17 om form og 
indhold af samt fristen for rapporteringen 
om disse oplysninger, og tærsklerne for 
rapporteringen om transaktioner samt de 
kontrakttyper, for hvilke der skal indsendes 
en rapport om transaktionerne.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes en minimumstærskel for at 
fritage aktører af en størrelse, der ikke 
forventes at påvirke energimarkederne, 
fra forpligtelser til at levere data.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte minimumsbestemmelser for at begrænse udgifterne for SMV'er.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
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15 og med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 16 og 17 til fastsættelse en nedre 
grænse, hvorfra transaktioner er undtaget 
fra oplysningspligten, da de som følge af 
deres ringe omfang ikke kan påvirke 
energimarkederne.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I forbindelse med vedtagelsen af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med denne artikel skal Kommissionen 
undgå overlappende oplysningskrav og 
uforholdsmæssige administrative byrder 
ved at tage hensyn til oplysningskrav, der 
allerede er indeholde i anden relevant 
EU-lovgivning

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet overholder i de relevante 
tilfælde Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Agenturet overholder Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 
18. december 2000 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nationale regulerende myndigheder 
sørger for, at de forbud, der er fastsat i 
artikel 3 og 4, håndhæves.

1. De nationale regulerende myndigheder 
har pligt til at sikre, at de forbud, der er 
fastsat i artikel 3 og 4, håndhæves.

Begrundelse

Alle nationale myndigheder bør have pligt til samarbejde i kampen mod markedsmisbrug og 
insiderhandel.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
regulerende myndigheder tillægges alle de 
nødvendige undersøgelsesbeføjelser, for at 
de kan udøve denne funktion. Disse 
beføjelser udøves på en rimelig måde. De 
udøver beføjelserne:

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
regulerende myndigheder tillægges alle de 
nødvendige undersøgelsesbeføjelser, for at 
de ufortøvet kan udøve denne funktion. 
Disse beføjelser udøves på en rimelig 
måde. De udøver beføjelserne:

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale regulerende myndigheder 
samarbejder med agenturet og hinanden 
med henblik på at udføre deres opgaver i 
henhold til denne forordning.

De nationale regulerende myndigheder 
samarbejder med agenturet og hinanden 
med henblik på at udføre deres opgaver i 
henhold til denne forordning. Dette 
samarbejde kan også ske i form af et 
regionalt samarbejde mellem nationale 
regulerende myndigheder inden for 
Agenturets rammer for at afspejle 
realiteterne på markedet.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en national regulerende myndighed har 
mistanke om, at der gennemføres 
handlinger, som påvirker 
engrosenergimarkeder eller kursen på 
engrosenergiprodukter i den pågældende 
medlemsstat, i en anden medlemsstat, kan 
den anmode agenturet om at træffe 
foranstaltninger i henhold til stk. 4.

Når en national regulerende myndighed har 
mistanke om eller en foreløbig 
undersøgelse fra Agenturets side giver 
anledning til formodning om, at der 
gennemføres handlinger, som påvirker 
engrosenergimarkeder eller kursen på 
engrosenergiprodukter i den pågældende 
medlemsstat, i en anden medlemsstat, 
anmoder den nationale regulerende 
myndighed agenturet om at træffe 
foranstaltninger i henhold til stk. 4

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I nært samarbejde med de nationale 
regulerende myndigheder og 
finanstilsynsmyndigheder undersøger 
ESMA eventuelle smuthuller i det 
eksisterende tilsyn med energirelaterede 
finansmarkeder og -produkter og træffer 
om nødvendigt alle nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre 
markedsmisbrug.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) personer, der arbejder eller har arbejdet c) personer, der arbejder eller har arbejdet 
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for en national regulerende myndighed for en national regulerende myndighed, 
eller andre nationale myndigheder, som 
sager eventuelt kan henvises til.

Begrundelse

Tavshedspligten bør gælde for alle involverede myndigheder.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den… Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. De afspejler 
alvoren af overtrædelserne og skal i 
væsentlig grad overstige den reelle eller 
potentielle gevinst fra de ulovlige 
transaktioner. Medlemsstaterne giver 
senest den… Kommissionen meddelelse 
om disse bestemmelser og meddeler 
omgående senere ændringer af betydning 
for bestemmelserne

Når samtlige medlemsstater har 
indberettet deres bestemmelser om 
sanktioner i forbindelse med 
overtrædelser af bestemmelserne i denne 
forordning til Kommissionen, foretager 
den hvert tredje år en evaluering af 
effektiviteten af de nationale 
sanktionsordninger og af nødvendigheden 
af at foreslå mindstenormer for 
sanktioner med henblik på at indføre en 
harmoniseret sanktionsordning på EU-
plan. Kommissionen orienterer Europa-
Parlamentet og Rådet om resultaterne af 
denne evaluering.
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Begrundelse

Sanktionerne bør overstige de potentielle gevinster.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Før vedtagelsen af delegerede 
retsakter opfordrer Kommissionen 
markedsoperatørerne til at fremsætte 
bemærkninger, og den hører 
myndighederne inden for energisektoren 
og ESMA. Europa-Parlamentet og Rådet 
skal holdes orienteret om resultaterne af 
disse høringer.

Begrundelse

Processen med at udarbejde en delegeret retsakt skal ske med den påkrævede høring og 
gennemsigtighed.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En institution, der indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker at 
tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
giver den anden institution og 
Kommissionen meddelelse herom inden 
for et rimeligt tidsrum, inden den træffer 
endelig afgørelse, og oplyser samtidig, 
hvilke delegerede beføjelser der eventuelt 
vil blive tilbagekaldt, samt begrundelsen 
herfor.

En institution, der indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker at 
tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
skal bestræbe sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom inden for et rimeligt tidsrum, inden 
den træffer endelig afgørelse, og oplyser 
samtidig, hvilke delegerede beføjelser der 
eventuelt vil blive tilbagekaldt.
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra det tidspunkt, hvor de 
underrettes herom. Fristen forlænges med 
en måned på foranledning af Europa-
Parlamentet eller Rådet.

Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
tre måneder fra datoen for underretningen 
herom. Fristen forlænges med tre måneder 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 a

Agenturets personale og ressourcer

Senest den 15. september 2011 foretager 
agenturet et skøn over personale- og 
ressourcebehovene i forbindelse med 
udøvelsen af dets beføjelser og 
varetagelsen af dets opgaver i 
overensstemmelse med denne forordning 
og forelægger en beretning for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen.
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