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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning om integritet och öppenhet på energimarknaderna är nödvändigt.

Omkring tio år efter den successiva avregleringen av el- och gasmarknaden står det klart att 
de elbörser som har upprättats och de OTC-avtal som har florerat lite varstans aldrig har varit 
immuna mot försök till otillbörlig marknadspåverkan och insiderhandel. Hur kan man annars 
förklara el- och gaskursernas vilda svängningar samtidigt som djupet och likviditeten på de 
transnationella energimarknaderna ansetts leda till ökad stabilitet och göra priserna mera 
förutsägbara?

Avregleringen av energimarknaderna prisades då av kommissionen som en nödvändig åtgärd 
som skulle minska el- och gaskostnaderna för konsumenterna. I själva verket har kurserna 
haft en tendens att skena iväg, och ”energifattigdom” har blivit ett begrepp som kommit att 
förknippas med avregleringen.

Därför är det viktigare än någonsin att öka öppenheten i energimarknaderna, att övervaka dem 
bättre och att spåra och straffbelägga alla försök till otillbörlig påverkan och 
marknadsmissbruk.

Genom att föreslå en specifik lagstiftning för energimarknaderna erkänner kommissionen 
denna marknads speciella karaktär, och förespråkar samtidigt att reglerna mot 
marknadsmissbruk och insiderhandel på finansmarknader ska tillämpas även på 
energimarknaderna.

Kommissionen har framför allt låtit sig inspireras av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan (direktivet om marknadsmissbruk). Vissa bestämmelser syftar dock till att 
förstärka direktivet och tar intryck av de ändringsförslag som kommissionen avser lägga fram 
i samband med den planerade översynen av direktivet. Detta innebär ett problem för 
medlagstiftarna som i detta förslag uppmanas att godkänna bestämmelser som går utanför den 
nu gällande specifika lagstiftningen. Detta skulle kunna orsaka förvirring och konflikter om 
medlagstiftarna skulle acceptera kommissionens förslag till förordning om energimarknaderna 
men förkasta samtliga eller vissa av de identiska förslagen till översyn av direktivet om 
marknadsmissbruk. Risken är kanske teoretisk men reell.

Kommissionen föreslår i förslaget till förordning att befogenheter ges åt byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter (Acer), som precis har inlett sin verksamhet i Ljubljana, 
Slovenien, vilket är ett rimligt förslag. Dock måste byrån förses med de materiella och 
mänskliga resurser som behövs för att kunna utföra sitt nya uppdrag.

Det är för övrigt avgörande att ett optimalt samarbete inleds mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna och Acer men även mellan de nationella finanstillsynsmyndigheterna 
och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för att övervakningen av 
grossistmarknaden för energi ska kunna genomföras framgångsrikt.
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Dessutom måste man se till att marknadsaktörerna straffbeläggs i händelse av överträdelse. 
De påföljder som fastställs av de nationella myndigheterna bör vara avskräckande och därmed 
väga tyngre än de potentiella fördelar som kan uppnås för bedragarna.

I ett meddelande som nyligen offentliggjorts om att förstärka sanktionssystemen i den 
finansiella tjänstesektorn (KOM(2010)0716) konstaterar kommissionen att ”betydande 
skillnader finns när det gäller den lägsta respektive högsta nivån på ekonomiska sanktioner i 
nationella lagstiftningar och ibland är den högsta nivån så låg att det är osannolikt att 
sanktionerna är tillräckligt avskräckande”.

Kommissionen fortsätter: ”För att säkerställa att ett bötesbelopp har tillräckligt avskräckande 
verkan på en rationell marknadsaktör måste möjligheten att en överträdelse undgår upptäckt 
uppvägas av att böter kan föreläggas som är betydligt högre än den potentiella fördel som kan 
uppnås från att bryta mot lagstiftningen om finansiella tjänster. I den finansiella sektorn, där 
ett stort antal potentiella gärningsmän utgörs av finansiella institut med gränsöverskridande 
verksamhet och mycket betydande omsättning, kan inte böter på ett par tusen euro anses vara 
tillräckligt avskräckande.”

Reglerna för bekämpning av marknadsmissbruk i den finansiella sektorn bör även omfatta 
energimarknaderna.

Föredraganden stöder kommissionens förslag till förordning. Det är nödvändigt och bör träda 
i kraft så fort som möjligt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Målet med ökad integritet och 
öppenhet på energimarknaderna bör vara 
att främja öppen och rättvis konkurrens 
på grossistmarknaderna för energi till 
förmån för slutkonsumenterna av energi.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att öka öppenheten på 
grossistmarknaderna för energi bör byrån 
för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 713/20091 (byrån), 
införa ett register över marknadsaktörer.
____________
1 EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Agerande som undergräver 
energimarknadens integritet är i dag inte
strängt förbjudet på några av de viktigaste 
energimarknaderna.

(6) Agerande som undergräver 
energimarknadens integritet och kan leda 
till högre priser för slutkonsumenterna av 
energi är i dag inte uttryckligen förbjudet 
på några av de viktigaste 
energimarknaderna.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Samtidig handel med derivat och 
produkter utförs på grossistmarknaderna 
för energi. Det är därför viktigt att samma 
definitioner på marknadsmissbruk, det vill 
säga insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, tillämpas på både 
produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

(7) Samtidig handel med derivat och 
produkter utförs på grossistmarknaderna 
för energi. Det är därför viktigt att samma 
definitioner på marknadsmissbruk, det vill 
säga insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, tillämpas på både 
produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna. Det gäller alla 
transaktioner som utförs på reglerade 
marknader, multilaterala 
handelsplattformar, OTC, direkt eller 
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genom mellanhänder.

Motivering

Det är mycket viktigt att lagstiftningen gäller alla aktörer och alla transaktioner av stora 
aktörer genom alla möjliga kanaler.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Definitionerna av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan måste 
specificeras så att de beaktar särdragen för 
grossistmarknaderna för energi, vilka är 
dynamiska och ofta förändras. 
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget, i vilka de utförliga 
bestämmelserna fastställs.

(11) Definitionerna av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan måste 
specificeras så att de beaktar särdragen för 
grossistmarknaderna för energi, vilka är 
dynamiska och ofta förändras. Till 
undvikande av luckor i lagstiftningen bör 
det tillförsäkras konsekvens med andra 
relevanta unionsrättsakter inom området 
finansiella tjänster, som också är 
dynamiskt och föränderligt.
Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget, i vilka de utförliga 
bestämmelserna fastställs. Innan en 
delegerad akt antas bör kommissionen 
begära eventuella kommentarer från 
energimarknadens aktörer och samråda 
med de behöriga myndigheterna för 
energisektorn, liksom med 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten), som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1095/2010. 
Europaparlamentet och rådet bör 
informeras om utgången av dessa samråd.

Motivering

Utarbetandet av en delegerad akt bör ske genom samråd och med tillbörlig insyn.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att den flexibilitet som krävs i 
insamlingen av transaktionsuppgifterna om 
grossistenergiprodukter ska kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget, i vilka 
tidpunkten och formen för och innehållet i 
de uppgifter som marknadsaktörerna måste 
lämna in fastställs. Rapporteringskraven 
ska inte ge upphov till onödiga kostnader 
för marknadsaktörerna. Personer som 
rapporterar transaktioner till en behörig 
myndighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella tjänster1 och 
till transaktionsregister och behöriga 
myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) ../.. om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister bör 
därför inte omfattas av ytterligare 
rapporteringskrav enligt denna förordning.

(15) För att den flexibilitet som krävs i 
insamlingen av transaktionsuppgifterna om 
grossistenergiprodukter bör kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget, i vilka 
tidpunkten och formen för och innehållet i 
de uppgifter som marknadsaktörerna måste 
lämna in fastställs. Rapporteringskraven 
bör inte ge upphov till kostnader för 
marknadsaktörerna som går att undvika.
Personer som rapporterar transaktioner till 
en behörig myndighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella tjänster1 och 
till transaktionsregister och behöriga 
myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) ../.. om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister bör 
därför inte omfattas av ytterligare 
rapporteringskrav enligt denna förordning.

Motivering

Formuleringen ”kostnader som går att undvika” är att föredra framför ”onödiga kostnader”. 
All lagstiftning medför kostnader, även om dessa bör hållas nere så mycket som möjligt, 
framför allt genom att fastställa en ”de minimis”-gräns.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Om uppgifterna inte är kommersiellt 
känsliga ska byrån göra uppgifterna 
tillgängliga för marknadsaktörer och för 
offentligheten. En sådan öppenhet kan 

(18) Om uppgifterna inte är kommersiellt 
känsliga bör byrån göra uppgifterna 
tillgängliga för marknadsaktörer och för 
offentligheten. En sådan öppenhet kan 
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bidra till förtroende för marknaden och 
sprida kunskaper om hur 
grossistmarknaderna för energi fungerar.

bidra till förtroende för marknaden och 
sprida kunskaper om hur 
grossistmarknaderna för energi fungerar.
För att garantera större öppenhet och 
allmän tillgång till information om 
grossistenergipriser bör byrån ta fram 
månadsrapporter uppdelade per land om 
prisutvecklingen på grossistmarknaderna 
för energi.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De nationella tillsynsmyndigheterna
ska ha ansvaret för att denna förordning
verkställs i medlemsstaterna. Därför måste 
de ha de utredningsbefogenheter som de 
behöver för att effektivt kunna utföra sina 
uppgifter.

(19) De nationella tillsynsmyndigheterna
är skyldiga att verkställa denna förordning 
i medlemsstaterna. Därför måste de ha de 
utredningsbefogenheter som de behöver för 
att effektivt kunna utföra sina uppgifter.

Motivering

Man måste se till att alla nationella myndigheter deltar i bekämpningen av 
marknadsmissbruk.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är viktigt att påföljderna för brott 
mot denna förordning är proportionerliga 
och avskräckande och återspeglar 
överträdelsernas allvarlighetsgrad och de 
vinster som aktörerna hade kunnat uppnå 
genom att handla med 
insiderinformationen eller genom den 
otillbörliga marknadspåverkan. Med tanke 
på hur handel med el- och gasderivat och 
handel med konkret el och gas växelverkar 

(23) Det är viktigt att påföljderna för brott 
mot denna förordning är proportionerliga 
och avskräckande och återspeglar 
överträdelsernas allvarlighetsgrad och de 
vinster som aktörerna hade kunnat uppnå 
genom att handla med 
insiderinformationen eller genom den 
otillbörliga marknadspåverkan. För att 
undvika tillsynsarbitrage, varvid 
transaktioner äger rum där tillsynen är 
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ska påföljderna för brott mot denna 
förordning motsvara de påföljder som 
medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG.

mer flexibel eller tolerant i fråga om 
påföljder, bör kommissionen regelbundet 
se över situationen. Vid behov bör 
kommissionen föreslå miniminormer för 
påföljder för att åstadkomma ett 
harmoniserat påföljdssystem i hela 
Europeiska unionen. Med tanke på hur 
handel med el- och gasderivat och handel 
med konkret el och gas växelverkar bör
påföljderna för brott mot denna förordning 
motsvara de påföljder som 
medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning omfattar alla aktörer 
på de angivna marknaderna oavsett om de 
kommer från EU eller tredjeländer. 
Reglerna gäller all sälj- och 
köpverksamhet, produktion, 
tillhandahållande, transport och leverans 
av grossistenergiprodukter.

Motivering

Det är bra att precisera att lagstiftningen även gäller åtgärder på energimarknaderna av 
aktörer från tredjeländer oavsett vad de gör.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. insiderinformation: detaljerad
information som ännu inte har 
offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör 
en eller flera grossistenergiprodukter och 
som, om den skulle offentliggöras, skulle 

1. insiderinformation: information av 
detaljerad art som ännu inte har 
offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör 
en eller flera grossistenergiprodukter och 
som, om den skulle offentliggöras, skulle 
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kunna påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter.

kunna påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter.

För tillämpningen av det första stycket är 
information på vilken en marknadsaktör 
skulle kunna tänkas delvis grunda sitt 
beslut om att utföra en transaktion som rör 
grossistenergiprodukter information som, 
om den skulle offentliggöras, skulle kunna 
påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter. Sådan information 
omfattar information om anläggningars 
kapacitet att producera, lagra, förbruka 
eller överföra el eller naturgas, samt 
information som måste offentliggöras 
enligt lagar och författningar på EU-nivå 
eller på nationell nivå, marknadsregler, 
avtal eller tulldeklarationer på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

För tillämpningen av det första stycket är
insiderinformation

Som exempel kan nämnas att den 
information som ska offentliggöras enligt 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009, inklusive de 
riktlinjer och nätföreskrifter som antas 
enligt dessa förordningar, kan utgöra 
insiderinformation.

a) information som måste offentliggöras i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 714/2009, förordning (EG) 
nr 715/2009 eller föreliggande 
förordning, inklusive de riktlinjer, 
nätföreskrifter eller delegerade akter som 
antas enligt dessa förordningar, eller i 
enlighet med annan lagstiftning eller 
andra bestämmelser på EU-nivå, särskilt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el och
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas, eller
b) information på vilken en professionell 
marknadsaktör skulle kunna tänkas delvis 
grunda sitt beslut om att utföra en 
transaktion som rör grossistenergiprodukter 
information som, om den skulle 
offentliggöras, skulle kunna påverka 
priserna för dessa grossistenergiprodukter.  
Sådan information omfattar information 
om aktuella beräkningar av 
energireserver, anläggningars kapacitet att 
producera, lagra, förbruka eller överföra el 
eller naturgas eller LNG-anläggningar 
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samt information som rutinmässigt görs 
tillgänglig för den berörda 
grossistmarknaden för energi eller
information som måste offentliggöras 
enligt lagar och författningar på EU-nivå 
eller på nationell nivå, marknadsregler, 
avtal eller praxis på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

_________
1 EUT L 211, 14.8.2009, s. 55.
2 EUT L 211, 14.8.2009, s. 94.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som genom en persons agerande eller 
fleras samarbete låser fast priset på en eller 
flera grossistenergiprodukter vid en 
onormal eller konstlad nivå, utom i de fall 
då personen som utförde transaktionen 
eller handelsordern kan visa att hans skäl 
att utföra densamma är legitima och att 
transaktionen eller ordern stämmer 
överens med godtagen marknadspraxis på 
den berörda grossistmarknaden för 
energi, eller

– som genom en persons agerande eller 
fleras samarbete låser fast priset på en eller 
flera grossistenergiprodukter vid en 
onormal eller konstlad nivå, utom i de fall 
då personen som utförde transaktionen 
eller handelsordern kan visa att hans skäl 
att utföra densamma är legitima, eller

Motivering

Inte all ”godtagen marknadspraxis” är acceptabel. Det är just för att viss ”godtagen” 
marknadspraxis, såsom att undanhålla tekniskt tillgänglig produktionskapacitet, är 
oacceptabel som EU vill lagstifta.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som exempel kan nämnas att om en Om en person får det att framstå som om 
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person får det att framstå som om 
elproduktionskapaciteten, tillgängligheten 
på gas eller överföringskapaciteten är en 
annan än den verkliga fysiska 
tillgängligheten eller kapaciteten utgör det 
otillbörlig marknadspåverkan.

elproduktionskapaciteten, tillgängligheten 
på gas eller överföringskapaciteten är en 
annan än den verkliga fysiska 
tillgängligheten eller kapaciteten, 
däribland genom bokning av 
infrastruktur för transport av energi som 
operatören inte har för avsikt att använda,
utgör det otillbörlig marknadspåverkan.

Motivering

Det viktiga är inte att ge exempel på otillbörlig marknadspåverkan utan att tydligt förbjuda 
otillbörlig påverkan, däribland överbokning av kapacitet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadsaktörerna ska offentliggöra 
insiderinformation om verksamheten eller 
anläggningarna som den berörda aktören 
äger eller kontrollerar, eller för vilken 
aktören har driftsansvar, antingen 
fullständigt eller delvis. Informationen ska 
innehålla uppgifter om anläggningarnas 
kapacitet att producera, lagra, förbruka 
eller överföra el eller naturgas.

Marknadsaktörerna ska i god tid
offentliggöra insiderinformation om 
verksamheten eller anläggningarna som 
den berörda aktören äger eller kontrollerar, 
eller för vilken aktören har driftsansvar, 
antingen fullständigt eller delvis.
Informationen ska innehålla uppgifter om 
anläggningarnas kapacitet, däribland 
minskad kapacitet till följd av 
underhållsarbete och relevanta olyckor,
att producera, lagra, förbruka eller överföra 
el eller naturgas.

Motivering

Minskad kapacitet kan få stora konsekvenser för marknaderna och kan leda till otillbörlig 
marknadspåverkan.



AD\867666SV.doc 13/22 PE460.918v04-00

SV

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begreppet ”företag” omfattar även 
moderföretag såsom de definieras i 
artiklarna 1 och 2 i rådets 
sjunde direktiv 83/349/EEG av den 
13 juni 1983 om sammanställd 
redovisning1.
_____________
1 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

Motivering

Begreppet företag måste ses i sin logiska bemärkelse som omfattar alla filialer och viktiga 
delar av ett företag.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi ska kommissionen anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, där 
kommissionen specificerar definitionerna i 
artikel 2.1–2.5.

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi och säkerställa konsekvensen med 
förändringarna i unionens rättsakter om 
finansiella tjänster och energi ska 
kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, där 
kommissionen specificerar definitionerna i 
artikel 2.1–2.5.

Motivering

Man måste säkerställa konsekvensen mellan alla relevanta rättsakter.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska övervaka handeln med 
grossistenergiprodukter i syfte att försöka 
upptäcka och förhindra handel som bedrivs 
utifrån insiderinformation och otillbörlig 
marknadspåverkan. Den ska samla in 
uppgifter i syfte att analysera och övervaka 
grossistmarknaderna för energi som anges i 
artikel 7.

1. Byrån ska övervaka handeln med 
grossistenergiprodukter, däribland 
OTC-transaktioner som bland annat 
inbegriper avtal med stora slutanvändare 
av energi, i syfte att försöka upptäcka och 
förhindra handel som bedrivs utifrån 
insiderinformation och otillbörlig 
marknadspåverkan. Den ska samla in 
uppgifter i syfte att analysera och övervaka 
grossistmarknaderna för energi som anges i 
artikel 7.

Motivering

Tillsynsmyndigheterna måste få en helhetsbild av marknaden.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska lägga fram 
månadsrapporter uppdelade per land om 
prisutvecklingen på grossistmarknaderna 
för el och gas i EU.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska förses med ett register om 
transaktioner som rör grossistmarknaderna 
för energi, inklusive handelsorder. 
Kommissionen ska anta delegerade akter i 

1. Byrån ska direkt och i god tid förses 
med ett register om transaktioner som rör 
grossistmarknaderna för energi, inklusive 
handelsorder. I syfte att övervaka handeln 
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enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, i vilka 
kommissionen fastställer tidpunkten och 
formen för samt innehållet i denna 
information och, där detta är lämpligt,
anger tidsfrister för när transaktionerna ska 
ha rapporterats, samt anger för vilka typer 
av kontrakt transaktioner ska rapporteras.

på grossistenergimarknader bör sådana 
insamlade uppgifter göra det möjligt för 
byrån att upptäcka marknadsmissbruk 
och övervaka utvecklingen av 
förhållanden under vilka 
marknadsmissbruk är mer troligt eller 
farligt. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, i vilka 
kommissionen fastställer tidpunkten och 
formen för samt innehållet i denna 
information och anger tidsfrister för när 
transaktionerna ska ha rapporterats, samt 
anger för vilka typer av kontrakt 
transaktioner ska rapporteras.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska fastställas en ”de minimis”-gräns 
så att aktörerna slipper tillhandahålla 
uppgifter som till följd av sitt omfång 
knappast påverkar energimarknaderna.

Motivering

För att begränsa kostnaderna för små och medelstora företag behöver man definiera en ”de 
minimis”-gräns.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artiklarna 16 och 17, där man 
fastställer de minimis-gränsen för när 
transaktioner är undantagna från 
informationskrav, då de på grund av sin 
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ringa storlek inte kan påverka 
energimarknaderna.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska vid antagandet av 
delegerade akter enligt denna artikel 
undvika dubbla informationskrav och en 
överdriven administrativ börda genom att 
ta hänsyn till informationskrav som 
fastställs i andra relevanta 
unionsrättsakter.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där så är tillämpligt ska byrån efterleva 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

Byrån ska efterleva Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av 
den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella tillsynsmyndigheterna ska
se till att förbuden i artiklarna 3 och 4 
tillämpas.

1. De nationella tillsynsmyndigheterna är 
skyldiga att se till att förbuden i 
artiklarna 3 och 4 tillämpas.
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Motivering

Det ska vara en skyldighet för samtliga nationella tillsynsmyndigheter att samarbeta för att 
bekämpa marknadsmissbruk och insiderhandel.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har de 
utredningsbefogenheter som den behöver 
för att utföra sina uppgifter.
Befogenheterna ska utövas på ett 
proportionerligt sätt. Dessa befogenheter 
får utövas

Varje medlemsstat ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har de 
utredningsbefogenheter som den behöver 
för att utan dröjsmål utföra sina uppgifter.
Befogenheterna ska utövas på ett 
proportionerligt sätt. Dessa befogenheter 
får utövas

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
samarbeta med byrån och med varandra i 
syfte att utföra sina skyldigheter enligt 
denna förordning.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
samarbeta med byrån och med varandra i 
syfte att utföra sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Detta samarbete får 
också utformas som regionalt samarbete 
mellan nationella tillsynsmyndigheter 
inom byråns ramar för att återspegla de 
faktiska förhållandena på marknaden.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En nationell tillsynsmyndighet kan begära 
att byrån vidtar åtgärder i enlighet med 

Den nationella tillsynsmyndigheten ska
begära att byrån vidtar åtgärder i enlighet 
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punkt 4, om tillsynsmyndigheten 
misstänker att handlingar utförs i en annan 
medlemsstat som påverkar en 
grossistmarknad för energi eller priset på 
grossistenergiprodukterna i den egna 
medlemsstaten.

med punkt 4, om tillsynsmyndigheten 
misstänker, eller byråns ursprungliga 
bedömningar och undersökningar tyder 
på, att handlingar utförs i en annan 
medlemsstat som påverkar en 
grossistmarknad för energi eller priset på 
grossistenergiprodukterna i den egna 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Europeiska värdepappersmyndigheten 
ska i nära samarbete med behöriga 
nationella tillsynsmyndigheter och 
finansmyndigheter utreda potentiella 
kryphål i den befintliga övervakningen av 
energirelaterade finansmarknader och 
finansprodukter och, om lämpligt, vidta 
de åtgärder som behövs för att förhindra 
marknadsmissbruk.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) personer som arbetar eller har arbetat för 
de nationella tillsynsmyndigheterna,

c) personer som arbetar eller har arbetat för 
de nationella tillsynsmyndigheterna eller 
andra nationella myndigheter som 
eventuellt berörs,

Motivering

Tystnadsplikten bör omfatta alla berörda myndigheter.



AD\867666SV.doc 19/22 PE460.918v04-00

SV

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska senast den ... 
underrätta kommissionen om
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. De ska 
återspegla överträdelsens 
allvarlighetsgrad och väga avsevärt tyngre 
än de reella eller potentiella vinster som 
kan uppnås genom de olagliga 
handlingarna. Medlemsstaterna ska senast 
den ... underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

När alla medlemsstater har meddelat 
kommissionen om reglerna för påföljder 
vid överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning ska kommissionen vart 
tredje år se över hur effektiva de 
nationella påföljdssystemen är och 
utvärdera om det behöver föreslås 
miniminormer för påföljder för att 
åstadkomma ett harmoniserat 
påföljdssystem i hela Europeiska unionen. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om 
resultaten av denna utvärdering.

Motivering

Påföljderna bör väga tyngre än de potentiella fördelarna.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Innan en delegerad akt antas ska 
kommissionen begära in synpunkter från 
energimarknadens aktörer och samråda 
med de behöriga myndigheterna för 
energisektorn, liksom med Europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. 
Europaparlamentet och rådet ska 
informeras om utgången av dessa samråd.

Motivering

Utarbetandet av en delegerad akt bör ske genom samråd och med tillbörlig transparens.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den institution som har påbörjat ett 
internt förfarande för att fastställa om 
befogenhetsdelegeringen ska återkallas ska 
underrätta den andra institutionen samt 
kommissionen inom rimlig tid innan 
beslutet fattas, där de delegerade 
befogenheter som kan komma att återkallas 
och de möjliga skälen till återkallandet
ska anges. 

2. Den institution som har påbörjat ett 
internt förfarande för att fastställa om 
befogenhetsdelegeringen ska återkallas ska 
underrätta den andra institutionen samt 
kommissionen inom rimlig tid innan 
beslutet fattas, där de delegerade 
befogenheter som kan komma att återkallas 
ska anges. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända 1. Europaparlamentet och rådet får invända 
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mot en delegerad akt inom två månader
från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets och rådets initiativ kan 
tidsperioden utökas med en månad. 

mot en delegerad akt inom tre månader
från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets och rådets initiativ kan 
tidsperioden utökas med tre månader. 

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Byråns personal och resurser

Senast den 15 september 2011 ska byrån 
bedöma personal- och resursbehoven till 
följd av de befogenheter och uppgifter den 
får enligt denna förordning och lämna in 
en rapport till Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen.



PE460.918v04-00 22/22 AD\867666SV.doc

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Integritet och öppenhet på energimarknaderna

Referensnummer KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD)

Ansvarigt utskott ITRE

Yttrande
       Tillkännagivande i kammaren

ECON
16.12.2010

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Robert Goebbels
18.1.2011

Behandling i utskott 13.4.2011 9.5.2011

Antagande 9.5.2011

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

30
1
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, 
George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, 
Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven 
Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Íñigo Méndez de 
Vigo, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward 
Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, 
Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Elena Băsescu, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Olle 
Ludvigsson, Siiri Oviir


