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RÖVID INDOKOLÁS

Szükség van az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendeletre irányuló 
javaslatra. 

Mintegy tíz évvel a villamosenergia- és a gázpiac liberalizációját követően világossá vált, 
hogy a létrejött energiatőzsdék és az általánossá vált tőzsdén kívüli ügyletek (OTC) soha nem 
voltak védettek a piacok manipulációjára irányuló kísérletektől és a bennfentes információval 
való visszaéléstől. Más magyarázat nincs az áram- és a gázárak bizonyos ingadozásaira, mivel 
a transznacionális energiapiacok mélysége és likviditása éppen az árak nagyobb stabilitását és 
jobb előrejelezhetőségét hivatott biztosítani. 

Az energiapiacok liberalizációját a Bizottság annak idején nem kevés büszkeséggel olyan 
szükséges intézkedésként írta le, amely majd a villamos energia és a gáz fogyasztói árának 
csökkenését eredményezi. Ezzel szemben inkább az volt a jellemző, hogy az árak jelentősen 
megemelkedtek, és az „energiaszegénység” a lezajlott liberalizáció kísérőfogalmává vált. 

Ezért mindennél fontosabb az energiapiacok nagyobb átláthatóságának, fokozottabb 
ellenőrzésének, és annak biztosítása, hogy minden manipulációra irányuló kísérletre és 
minden piaci visszaélésre fényt derítsünk, és azokat szankcionáljuk. 

Az energiapiacokra vonatkozó egyedi szabályozásra irányuló javaslatával a Bizottság elismeri 
e piac sajátos jellegét, ugyanakkor a pénzügyi piacok esetében alkalmazott, piaci 
visszaélésekre és belső információval való visszaélésekre vonatkozó szabályok e piacra 
történő alkalmazására tesz javaslatot.

A Bizottság tulajdonképpen főleg a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról 
szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK irányelvet vette alapul. Egyes rendelkezések ugyanakkor 
az irányelv megerősítését célozzák, és azokból a módosításokból merítenek, amelyekre a 
Bizottság az irányelv már bejelentett felülvizsgálatának keretében kíván javaslatot tenni. Ez 
gondot okoz a társjogalkotóknak, akiket e javaslatban a jelenlegi egyedi szabályozáson 
túlmutató rendelkezések elfogadására kérnek. Zavart és konfliktusokat okozhatna, ha a 
társjogalkotók esetleg elfogadnák a Bizottság energiapiacokra vonatkozó rendeletre irányuló 
javaslatait, de teljes egészében vagy részben visszautasítanák a piaci visszaélésekről szóló 
irányelv felülvizsgálatára irányuló, azonos javaslatokat. Ez ugyan csak feltételezés, de a 
kockázat valós. 

A Bizottság rendeletre irányuló javaslatában az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége (ACER) megbízására tesz javaslatot, amely a közelmúltban kezdte meg 
tevékenységét Ljubljanában (Szlovénia). Mivel logikus, hogy az ACER végezze ezt az új 
feladatot, biztosítani kell számára a szükséges eszközöket és alkalmazottakat. 

Egyébiránt kulcsfontosságú, hogy mind a nemzeti szabályozó hatóságok és az ACER között, 
mind a pénzügyi piacok szabályozásával foglalkozó nemzeti hatóságok és az Európai 
Értékpapír-felügyeleti Hatóság (ESMA) között optimális együttműködés jöjjön létre a 
nagykereskedelmi energiapiacok felügyeletének biztosítása érdekében.
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Ezenfelül biztosítani kell, hogy a szabályok megsértése esetén a piaci szereplők szankciókban 
részesüljenek. A nemzeti hatóságok által előírandó szankcióknak visszatartó erejűeknek kell 
lenniük, tehát azok összegének nagyobbnak kell lennie a csalók potenciális nyereségénél. 

A Bizottság egy a közelmúltban közzétett, a szankciórendszereknek a pénzügyi szolgáltatások 
ágazatában történő megerősítéséről szóló közleményében (COM(2010)0716) megállapítja, 
hogy „jelentősek az eltérések a nemzeti jogszabályokban előírt pénzbeli szankciók minimális 
és maximális szintje között, és néha a maximális szint olyan alacsony, hogy a szankciók kellő 
visszatartó ereje valószínűtlen.”

A Bizottság így folytatja: „Annak biztosítása érdekében, hogy a pénzbírság kellően elrettentő 
hatással legyen az ésszerű piaci szereplőre, a pénzügyi szolgáltatási jogszabályok 
megsértéséből származó potenciális haszonnál jelentősen magasabb pénzbírság kiszabásával 
kell ellensúlyozni a jogsértések rejtve maradásának lehetőségét. A pénzügyi ágazatban, ahol a 
potenciális elkövetők nagy számban jelentős árbevétellel rendelkező, határokon átnyúló 
pénzügyi intézmények, a néhány ezer eurós pénzbírság nem tekinthető kellő mértékben 
visszatartó erejűnek.”

Ami érvényes a pénzügyi ágazatban előforduló piaci visszaélések elleni küzdelem terén, azt 
az energiapiacok vonatkozásában is elő kell írni.

Az előadó támogatja a Bizottság rendeletre irányuló javaslatát. A rendeletre szükség van, 
ezért annak minél hamarabb hatályba kell lépnie. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az energiapiacok integritása és 
átláthatósága fokozásának célja a nyílt és 
tisztességes verseny erősítése a 
nagykereskedelmi energiapiacokon, ami 
előnyösebb helyzetbe hozza az energia 
végfelhasználóit.

Módosítás 2
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Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 713/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1 létrehozott 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége (az Ügynökség) a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
átláthatóságának fokozása érdekében 
létrehozza a piaci szereplők 
nyilvántartását.
________________
1 HL L 211, 2009.8.14, 1. o.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Több nagyon fontos energiapiacon
jelenleg nem esnek egyértelmű tilalom alá 
az energiapiac integritását aláásó piaci 
magatartásformák.

(6) Több nagyon fontos energiapiacon 
jelenleg nem esnek egyértelmű tilalom alá 
az energiapiac integritását aláásó olyan 
piaci magatartásformák, amelyek 
magasabb árakat eredményezhetnek az 
energia végfelhasználói számára.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nagykereskedelmi energiapiacokon 
egyszerre zajlik árukereskedelem és a 
származékos termékekkel való kereskedés. 
Ezért fontos gondoskodni arról, hogy a –
bennfentes kereskedés és piaci manipuláció 
formájában megnyilvánuló – piaci 
visszaélések fogalommeghatározása a 
származékos termékek piaca és az árupiac 

(7) A nagykereskedelmi energiapiacokon 
egyszerre zajlik árukereskedelem és a 
származékos termékekkel való kereskedés. 
Ezért fontos gondoskodni arról, hogy a –
bennfentes kereskedés és piaci manipuláció 
formájában megnyilvánuló – piaci 
visszaélések fogalommeghatározása a 
származékos termékek piaca és az árupiac 
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vonatkozásában egymással 
összeegyeztethető legyen.

vonatkozásában egymással 
összeegyeztethető legyen. Az intézkedések 
a szabályozott piacokon, multilaterális 
kereskedési rendszerekben vagy tőzsdén 
kívül, közvetlenül vagy közvetítő 
segítségével végrehajtott valamennyi 
tranzakcióra vonatkoznak.

Indokolás

Kulcsfontosságú, hogy a szabályozás hatálya minden lehetséges eszköz révén valamennyi 
szereplőre és a jelentős szereplők által végrehajtott valamennyi tranzakcióra kiterjedjen.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A nagykereskedelmi energiapiacok 
dinamizmusa és változékonysága miatt 
pontosan meg szükséges határozni a 
szóban forgó piacok sajátosságainak 
figyelembevételével a bennfentes 
információ és a piaci manipuláció 
fogalmát. A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy e kérdéskör részletes 
szabályozása érdekében a Szerződés 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

(11) A nagykereskedelmi energiapiacok 
dinamizmusa és változékonysága miatt 
pontosan meg szükséges határozni a 
szóban forgó piacok sajátosságainak 
figyelembevételével a bennfentes 
információ és a piaci manipuláció 
fogalmát. A szabályozási hiányosságok 
elkerülése érdekében biztosítani kell az 
összhangot a szintén dinamikus és 
változékony pénzügyi szolgáltatásokat 
érintő egyéb fontos uniós jogi aktusokkal.
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy e kérdéskör részletes szabályozása 
érdekében a Szerződés 290. cikke 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását megelőzően a Bizottságnak fel 
kell kérnie az energiapiac szereplőit, hogy 
ahhoz fűzzenek megjegyzéseket, és 
konzultálnia kell az energiaágazatban 
illetékes hatóságokkal és az 
1095/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott európai 
felügyeleti hatósággal (Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság – ESMA). Az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot 
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tájékoztatni kell a fent említett 
konzultációk eredményeiről.

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kidolgozására együttműködés révén és a megkövetelt 
átláthatósággal kerül sor.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 
információk gyűjtésében érvényesülhessen 
a szükséges mértékű rugalmasság, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
piaci résztvevőktől megkövetelt 
információszolgáltatás határidőinek, 
formátumának és tartalmának szabályozása 
érdekében a Szerződés 290. cikke 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Gondoskodni kell 
arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségek 
ne okozzanak szükségtelen költségeket a 
piaci résztvevők számára. Ezért azokat a 
személyeket, amelyek a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv rendelkezései alapján illetékes 
hatóság felé vagy a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi 
szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezései alapján kereskedési adattár 
és illetékes hatóság felé ügyleteikről 
beszámolnak, e rendelet alapján nem 
indokolt újabb jelentéstételre kötelezni.

(15) Annak érdekében, hogy a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 
információk gyűjtésében érvényesülhessen 
a szükséges mértékű rugalmasság, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
piaci szereplőktől megkövetelt 
információszolgáltatás határidőinek, 
formátumának és tartalmának szabályozása 
érdekében a Szerződés 290. cikke 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Gondoskodni kell 
arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségek 
ne okozzanak elkerülhető költségeket a 
piaci szereplők számára. Ezért azokat a 
személyeket, amelyek a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv rendelkezései alapján illetékes 
hatóság felé vagy a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi 
szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezései alapján kereskedési adattár 
és illetékes hatóság felé ügyleteikről 
beszámolnak, e rendelet alapján nem 
indokolt újabb jelentéstételre kötelezni.
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Indokolás

A „szükségtelen költségek” helyett előnyösebb az „elkerülhető költségek” fogalmának 
használata. Minden szabályozás költségekkel jár, amelyeket azonban a lehető legalacsonyabb 
szinten kell tartani, nevezetesen a „de minimis” küszöb bevezetése révén.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Lehetővé kell tenni, hogy az 
Ügynökség az általa összegyűjtött adatokat 
– a kereskedelmi szempontból érzékeny 
adatok kivételével – hozzáférhetővé tegye 
a piac résztvevői és a széles nyilvánosság 
számára. Ez a fajta átláthatóság jótékony 
hatással lehet a piacok iránti bizalom 
megerősödésére és a nagykereskedelmi 
energiapiacok működésével kapcsolatos 
ismereteink bővülésére.

(18) Lehetővé kell tenni, hogy az 
Ügynökség az általa összegyűjtött adatokat 
– a kereskedelmi szempontból érzékeny 
adatok kivételével – hozzáférhetővé tegye 
a piac résztvevői és a széles nyilvánosság 
számára. Ez a fajta átláthatóság jótékony 
hatással lehet a piacok iránti bizalom 
megerősödésére és a nagykereskedelmi 
energiapiacok működésével kapcsolatos 
ismereteink bővülésére. A 
nagykereskedelmi energiaárak nagyobb 
átláthatóságának és az azokra vonatkozó 
információ nyilvános 
hozzáférhetőségének biztosítása 
érdekében az Ügynökség havi 
rendszerességgel jelentéseket készít a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
alkalmazott árak alakulásáról az egyes 
országokban.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az e rendeletben foglalt 
rendelkezések tagállamokban való 
érvényesülésének biztosítását a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe kell 
utalni. E feladat hatékony ellátásához 
ezeknek a hatóságoknak rendelkezniük kell 

(19) A nemzeti szabályozó hatóságok 
kötelessége, hogy e rendeletet a 
tagállamokban végrehajtassák. E feladat 
hatékony ellátásához ezeknek a 
hatóságoknak rendelkezniük kell a 
szükséges kivizsgálási hatáskörökkel.
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a szükséges kivizsgálási hatáskörökkel.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a visszaélések elleni küzdelemben valamennyi nemzeti hatóság részt 
vegyen.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Fontos, hogy az e rendelet 
megszegéséért kiszabott szankciók 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek, 
továbbá tükrözzék az elkövetett jogsértés 
súlyosságát, valamint a bennfentes 
információk felhasználása és a piaci 
manipuláció nyomán a kereskedésben 
elérhető nyereség mértékét. A 
villamosenergia- és a gázpiaci származékos 
termékekkel, illetőleg magával a villamos 
energiával és a földgázzal való kereskedés 
közötti összefüggésekre való tekintettel az 
e rendelet megszegéséért kiszabott 
szankcióknak indokolt összhangban 
lenniük a tagállamok által a 2003/6/EK 
irányelv végrehajtása keretében 
alkalmazott szankciókkal.

(23) Fontos, hogy az e rendelet 
megszegéséért kiszabott szankciók 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek, 
továbbá tükrözzék az elkövetett jogsértés 
súlyosságát, valamint a bennfentes 
információk felhasználása és a piaci 
manipuláció nyomán a kereskedésben 
elérhető nyereség mértékét. A szabályozási 
arbitrázs elkerülése érdekében – melynek 
következtében a tranzakciókat olyan 
helyszíneken hajtják végre, ahol a 
szabályozás a szankciók tekintetében 
rugalmasabb vagy toleránsabb – a 
Bizottságnak rendszeresen felül kell 
vizsgálnia a helyzetet. Szükség esetén a 
Bizottság  minimális szabványos büntetési 
összegeket javasol egy egész Európai 
Unióban harmonizált szankciórendszer 
létrehozása céljából.  A villamosenergia-
és a gázpiaci származékos termékekkel, 
illetőleg magával a villamos energiával és 
a földgázzal való kereskedés közötti 
összefüggésekre való tekintettel az e 
rendelet megszegéséért kiszabott 
szankcióknak indokolt összhangban 
lenniük a tagállamok által a 2003/6/EK 
irányelv végrehajtása keretében 
alkalmazott szankciókkal.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálya az említett piacok 
valamennyi – mind uniós, mind harmadik 
országbeli – szereplőjére kiterjed. A 
szabályok a nagykereskedelmi 
energiatermékek valamennyi vételi és 
eladási műveletére, termelésére, 
biztosítására és szállítására 
alkalmazandók.

Indokolás

Célszerű kikötni, hogy a szabályozás a nem uniós szereplők energiapiaci tevékenységeire is 
vonatkozik, függetlenül attól, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „bennfentes információ”: olyan, 
nyilvánosságra nem hozott, egy vagy több 
nagykereskedelmi energiatermékkel 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos 
pontos információ, amelynek 
nyilvánosságra hozatala jelentős hatást 
gyakorolhat a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.

1. „bennfentes információ”: olyan, 
nyilvánosságra nem hozott, egy vagy több 
nagykereskedelmi energiatermékkel 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos 
pontos információ, amelynek 
nyilvánosságra hozatala jelentős hatást 
gyakorolhat a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.

Az első bekezdés alkalmazásában azt az
információt, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan 
információnak kell tekinteni, amelynek 
nyilvánosságra hozatala 

Az első bekezdés alkalmazásában a 
bennfentes információ olyan információt
jelent, amelyet:
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valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára. 
Ilyen információ különösen a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásaira vonatkozó információ, 
valamint az az információ, amelyet uniós 
vagy nemzeti szintű jogszabály vagy 
intézkedés, piaci szabály, szerződés vagy 
az adott nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő szokások alapján 
nyilvánosságra kell hozni.

a) a 714/2009/EK rendelet, a 715/2009/EK 
rendelet, vagy e rendelet rendelkezései –
beleértve az említett rendeletek alapján 
elfogadott iránymutatásokat, üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokat és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat is 
–, vagy egyéb uniós szintű törvényi vagy 
szabályozási rendelkezések, és különösen 
a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló 2009. 
július 13-i 2009/72/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 és a 
földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló 2009. július 13-i 
2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv2 alapján nyilvánosságra kell 
hozni; vagy
b) az ésszerű magatartást tanúsító piaci 
résztvevő valószínűsíthetően felhasználna 
annak eldöntésében, hogy részt kíván-e 
venni egy nagykereskedelmi 
energiatermékre vonatkozó ügyletben, 
olyan információnak kell tekinteni, 
amelynek nyilvánosságra hozatala 
valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára. 
Ilyen információ különösen az 
energiatartalékok naprakész becslésére, a 
villamos energia vagy földgáz 
előállítására, tárolására, fogyasztására, 
átvitelére vagy szállítására szolgáló 
létesítmények vagy LNG-létesítmények 
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kapacitásaira vonatkozó információ, 
valamint az az információ, amelyet 
rutinszerűen elérhetővé tesznek az adott 
nagykereskedelmi energiapiacon vagy 
uniós vagy nemzeti szintű jogszabály vagy 
intézkedés, piaci szabály, szerződés vagy 
az adott nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő szokások alapján 
nyilvánosságra kell hozni.
______________
1 HL L 211, 2009.8.14, 55. o.
2 HL L 211, 2009.8.14, 94. o.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont –1 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

amelynek útján egy személy vagy több, 
egymással összejátszó személy a 
szokásostól eltérő vagy mesterséges 
szinten rögzíti vagy kísérli meg rögzíteni 
egy vagy több nagykereskedelmi 
energiatermék árát, kivéve abban az 
esetben, ha az ügyletben részt vevő, illetve 
a vételi vagy eladási megbízást adó 
személy bizonyítja, hogy magatartását 
jogos indokok vezérelték, és az érintett 
ügylet vagy megbízás megfelel az érintett 
nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő elfogadott piaci gyakorlatnak, 
vagy

amelynek útján egy személy vagy több, 
egymással összejátszó személy a 
szokásostól eltérő vagy mesterséges 
szinten rögzíti vagy kísérli meg rögzíteni 
egy vagy több nagykereskedelmi 
energiatermék árát, kivéve abban az 
esetben, ha az ügyletben részt vevő, illetve 
a vételi vagy eladási megbízást adó 
személy bizonyítja, hogy magatartását 
jogos indokok vezérelték; vagy

Indokolás

Nem minden „elfogadott piaci gyakorlat” elfogadható. Az Európai Unió éppen azért 
szándékozik jogszabályokat alkotni, mivel egyes „elfogadott” piaci gyakorlatok – például a 
technikailag rendelkezésre álló termelési kapacitások visszatartása – elfogadhatatlanok.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Piaci manipulációnak minősül például az, 
ha valaki azt a látszatot kelti, hogy a 
rendelkezésre álló villamosenergia-
előállítási kapacitás, földgázmennyiség, 
villamosenergia-átviteli kapacitás vagy 
földgázszállítási kapacitás eltér attól, amely 
fizikailag ténylegesen rendelkezésre áll;

Piaci manipulációnak minősül az, ha valaki 
azt a látszatot kelti, hogy a rendelkezésre 
álló villamosenergia-előállítási kapacitás, 
földgázmennyiség, villamosenergia-átviteli 
kapacitás vagy földgázszállítási kapacitás 
eltér attól, amely fizikailag ténylegesen 
rendelkezésre áll, például olyan 
infrastruktúráknak az energiaszállítók 
általi lefoglalása révén, amelyeket az adott 
szállító nem kíván igénybe venni;

Indokolás

Nem az a fontos, hogy példákkal szemléltessük a piaci manipulációt, hanem az, hogy azt –
például a kapacitások túlfoglalását – egyértelműen betiltsuk.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piaci résztvevők kötelesek 
nyilvánosságra hozni a részben vagy 
egészben tulajdonukban lévő vagy 
ellenőrzésük alatt álló, valamint a 
működési kérdésekben részben vagy 
egészben a felelősségük alá tartozó 
vállalkozásokkal és létesítményekkel 
kapcsolatos bennfentes információkat. 
Ilyen információ különösen az, amely a 
villamos energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitására vonatkozik.

A piaci résztvevők kötelesek kellő időben
nyilvánosságra hozni a részben vagy 
egészben tulajdonukban lévő vagy 
ellenőrzésük alatt álló, valamint a 
működési kérdésekben részben vagy 
egészben a felelősségük alá tartozó 
vállalkozásokkal és létesítményekkel 
kapcsolatos bennfentes információkat. 
Ilyen információ különösen az, amely a 
villamos energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitására vonatkozik, beleértve a 
balesetek vagy karbantartási műveletek 
miatti kapacitáscsökkenést is.
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Indokolás

A kapacitás csökkenése jelentős befolyást gyakorolhat a piacokra, ezért manipuláció 
lehetséges forrása.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „vállalkozás” fogalma magában 
foglalja a konszolidált éves beszámolókról 
szóló, 1983. június 13-i 83/349/EGK 
hetedik tanácsi irányelv 1. és 2. cikke 
szerinti kapcsolódó vállalkozásokat is.
______________
1 HL L 193, 1983.7.18, 1. o.

Indokolás

A vállalkozás fogalmába logikusan beletartozik a vállalat valamennyi leányvállalata és azon 
vállalkozások is, amelyekben jelentős részesedése van.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nagykereskedelmi energiapiacokon a 
jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele érdekében a Bizottság a 
15. cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján részletesen 
meghatározza a 2. cikk 1–5. pontjában 
meghatározott fogalmakat.

1. A nagykereskedelmi energiapiacokon a 
jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele és az energiaipari és 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
uniós jogi aktusok változásaival való 
összhang biztosítása érdekében a Bizottság 
a 15. cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján részletesen 
meghatározza a 2. cikk 1–5. pontjában 
meghatározott fogalmakat.
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Indokolás

Biztosítani kell a valamennyi jogalkotási szöveggel való összhangot.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökség – a bennfentes 
információk alapján folytatott 
kereskedelem és a piaci manipuláció 
eseteinek észlelése és megelőzése 
érdekében – folyamatosan ellenőrzi a 
nagykereskedelmi energiatermékek 
kereskedelmét. Az Ügynökség ennek 
keretében a 7. cikkben meghatározott 
feltételekkel gyűjti a nagykereskedelmi 
energiapiacok elemzéséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges adatokat.

1. Az Ügynökség – a bennfentes 
információk alapján folytatott 
kereskedelem és a piaci manipuláció 
eseteinek észlelése és megelőzése 
érdekében – folyamatosan ellenőrzi a 
nagykereskedelmi energiatermékek 
kereskedelmét, beleértve a tőzsdén kívüli 
ügyleteket, például a nagy 
energiafelhasználókkal kötött 
szerződéseket is. Az Ügynökség ennek 
keretében a 7. cikkben meghatározott 
feltételekkel gyűjti a nagykereskedelmi 
energiapiacok elemzéséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges adatokat.

Indokolás

A szabályozóknak átfogó képet kell kialakítaniuk a piacról.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az Ügynökség minden hónapban 
országokra lebontott jelentéseket tesz 
közzé az árak alakulásáról a 
nagykereskedelmi villamosenergia- és 
gázpiacokon az Európai Unióban. 

Módosítás 19
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökségnek át kell adni a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
megvalósuló ügyletekre vonatkozó 
nyilvántartásokat, ideértve a vételi és az 
eladási megbízásokra vonatkozó 
nyilvántartásokat is. A Bizottság a 15. cikk 
alapján, a 16. és a 17. cikkben foglalt 
feltételekkel, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján megállapítja az 
információszolgáltatás határidőit, 
formátumát és tartalmát, továbbá – szükség 
szerint – az információszolgáltatás 
vonatkozásában az ügyletek esetében 
alkalmazandó küszöbértékeket, valamint 
azon szerződéstípusok körét, amelyekre az 
ügyletekkel kapcsolatos 
információszolgáltatási kötelezettség 
kiterjed.

1. Az Ügynökségnek időben és közvetlenül
át kell adni a nagykereskedelmi 
energiapiacokon megvalósuló ügyletekre 
vonatkozó nyilvántartásokat, ideértve a 
vételi és az eladási megbízásokra 
vonatkozó nyilvántartásokat is. A 
nagykereskedelmi energiapiacokon való 
kereskedés nyomon követése érdekében az 
Ügynökség az említett összegyűjtött 
adatokra támaszkodva azonosítja a piaci 
visszaéléseket és nyomon követi azokat a 
fejleményeket, melyek miatt fennáll a 
piaci visszaélések veszélye, vagy azok 
nagyobb valószínűséggel fordulhatnak 
elő. A Bizottság a 15. cikk alapján, a 16. és 
a 17. cikkben foglalt feltételekkel, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
megállapítja az információszolgáltatás 
határidőit, formátumát és tartalmát, 
továbbá az információszolgáltatás 
vonatkozásában az ügyletek esetében 
alkalmazandó küszöbértékeket, valamint 
azon szerződéstípusok körét, amelyekre az 
ügyletekkel kapcsolatos 
információszolgáltatási kötelezettség 
kiterjed.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„De minimis” küszöb meghatározására 
kerül sor annak érdekében, hogy az 
energiapiacok befolyásolására méretüknél 
fogva alkalmatlan szereplők 
mentesüljenek az adatszolgáltatási 
kötelezettség alól.
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Indokolás

A kkv-kra háruló költségek korlátozása érdekében „de minimis” szabály meghatározására 
van szükség.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 15. cikkel összhangban és a 
16. és 17. cikkben meghatározott feltételek 
mellett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, megállapítva azt a 
küszöbértéket, amely alatt az ügyletekre 
nem vonatkoznak az 
információszolgáltatási követelmények, 
mivel csekély méretük miatt nincsenek 
hatással az energiapiacokra.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság azáltal, hogy e cikk 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, elkerüli az 
információszolgáltatási követelmények 
megkettőződését, valamint az aránytalan 
adminisztratív terheket, mivel figyelembe 
veszi az egyéb vonatkozó uniós jogi 
aktusok által előírt 
információszolgáltatási követelményeket.
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a szükséges körben a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint jár el.

Az Ügynökség a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. 
december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerint jár el.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják a 3. és a 4. cikkben foglalt 
tilalmak alkalmazását.

1. A nemzeti szabályozó hatóságok 
kötelesek biztosítani a 3. és a 4. cikkben 
foglalt tilalmak alkalmazását.

Indokolás

Valamennyi nemzeti hatóság számára kötelezővé kell tenni a piaci visszaélés és a bennfentes 
információval való visszaélés elleni küzdelem terén való együttműködést.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a nemzeti 
szabályzó hatóságok számára az ehhez
szükséges kivizsgálási hatásköröket. 
Ezeket a hatásköröket az arányosság 
elvének szem előtt tartásával kell 
gyakorolni. A szóban forgó hatáskörök 
gyakorolhatók:

A tagállamok biztosítják a nemzeti 
szabályzó hatóságok számára az e szerep 
késedelem nélküli gyakorlásához 
szükséges kivizsgálási hatásköröket. 
Ezeket a hatásköröket az arányosság 
elvének szem előtt tartásával kell 
gyakorolni. A szóban forgó hatáskörök 
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gyakorolhatók:

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóságok e 
rendeletben előírt feladataik ellátása 
céljából az Ügynökséggel és egymással 
együttműködnek.

A nemzeti szabályozó hatóságok e 
rendeletben előírt feladataik ellátása 
céljából az Ügynökséggel és egymással 
együttműködnek. A piaci viszonyok 
tükrözése érdekében ez az együttműködés 
a nemzeti szabályozó hatóságok közti 
regionális, az Ügynökség keretein belül 
megvalósuló együttműködés formáját is 
öltheti.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a nemzeti szabályozó hatóság, amely 
annak gyanúját észleli, hogy egy másik 
tagállamban olyan cselekményeket 
hajtanak végre, amelyek az ő tagállamában 
hatással vannak a nagykereskedelmi 
energiapiacokra vagy a nagykereskedelmi 
energiatermékek árára, felkérheti az 
Ügynökséget a (4) bekezdésben előírt 
intézkedések alkalmazására.

Az a nemzeti szabályozó hatóság, amely 
arra gyanakszik – vagy az Ügynökség által 
elvégzett eredeti értékelés vagy elemzés 
arra enged következtetni –, hogy egy 
másik tagállamban olyan cselekményeket 
hajtanak végre, amelyek az ő tagállamában 
hatással vannak a nagykereskedelmi 
energiapiacokra vagy a nagykereskedelmi 
energiatermékek árára, felkéri az 
Ügynökséget a (4) bekezdésben előírt 
intézkedések alkalmazására.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ESMA az illetékes nemzeti 
szabályozó és pénzügyi hatóságokkal 
együttműködve kivizsgálja az energiával 
kapcsolatos pénzügyi piacok és termékek 
jelenlegi felügyeleti rendszere által 
lehetővé tett kibúvókat, és adott esetben 
mindent megtesz a piaci visszaélések 
megakadályozása érdekében.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti szabályozó hatóságok 
jelenlegi és korábbi dolgozói;

c) a nemzeti szabályozó hatóságok vagy 
más, esetlegesen eljáró nemzeti hatóságok
jelenlegi és korábbi dolgozói;

Indokolás

A szakmai titoktartásnak valamennyi érintett hatóságra vonatkoznia kell.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [...] -ig bejelentik a 
Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot minden későbbi 

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
szankcióknak tükrözniük kell a jogsértés 
súlyosságát, és összegüknek jelentősen 
meg kell haladniuk a jogsértő 
műveletekből származó potenciális 
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módosításukról. hasznot. A tagállamok ezeket a 
rendelkezéseket legkésőbb [...] -ig 
bejelentik a Bizottságnak, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot 
minden későbbi módosításukról.

Miután valamennyi tagállam tájékoztatta 
a Bizottságot az e rendelet előírásainak 
megszegése esetén alkalmazandó 
szankciókkal kapcsolatos szabályaikról, a 
Bizottság háromévente egyszer 
felülvizsgálja a nemzeti 
szankciórendszerek hatékonyságát, és 
felméri uniós szintű minimális szankciók 
bevezetésének szükségességét, melynek 
célja egy uniós szinten harmonizált 
szankciórendszer létrehozása lenne. A 
felmérés eredményeiről a Bizottság 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

Indokolás

A szankció összegének a jogsértésből származó lehetséges haszonnál magasabbnak kell 
lennie.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Egy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadását megelőzően a 
Bizottságnak fel kell kérnie az energiapiac 
szereplőit, hogy ahhoz fűzzenek
megjegyzéseket és konzultálnia kell az 
energiaágazatban illetékes hatóságokkal 
és az ESMA-val. Az Európai Parlament és 
a Tanács tájékoztatást kap a fent említett 
konzultációk eredményeiről.

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kidolgozására az előírt egyeztetések révén és a 
megkövetelt átláthatósággal kerül sor.
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala érdekében 
belső eljárást indító intézmény a végleges 
határozat meghozatala előtt ésszerű 
határidőn belül tájékoztatja arról a másik 
intézményt és a Bizottságot, megjelölve,
hogy mely felhatalmazás visszavonásáról 
és milyen lehetséges indokok alapján
kíván határozni.

A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala érdekében 
belső eljárást indító intézmény a végleges 
határozat meghozatala előtt ésszerű 
határidőn belül tájékoztatja arról a másik 
intézményt és a Bizottságot, megjelölve, 
hogy mely felhatalmazás visszavonásáról 
kíván határozni.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam egy
hónappal meghosszabbodik.

Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő három hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam három
hónappal meghosszabbodik.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk

Az Ügynökség alkalmazottai és 
erőforrásai

Az Ügynökség legkésőbb 2011. szeptember 
15-ig értékeli az e rendelet értelmében rá 
háruló hatáskörökből és feladatokból 
eredő személyzeti és erőforrásigényeit, és 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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