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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til forordning om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne 
er et skræddersyet instrument, der tilstræber at undgå markedsmisbrug i energisektoren. Der 
foreslås en europæisk tilgang til forbud mod handel på grundlag af intern viden og 
kursmanipulation for engrosmarkedet for samtlige elektricitets- og gasprodukter, der ikke er 
dækket af direktivet om markedsmisbrug.

En europæisk tilgang til spørgsmålet er berettiget, da EU’s energimarkeder i stigende grad går 
på tværs af de nationale grænser med hensyn til, hvor handelen sker, og hvor produktionen og 
forbruget finder sted. Endvidere er et markedsmisbrug i en medlemsstat ikke begrænset til 
denne medlemsstat alene, men kan potentielt påvirke engrospriserne for el og gas på tværs af 
de nationale grænser og kunstigt hæve forbrugerpriserne. Konkurrencedygtige og integrerede 
europæiske energimarkeder bestemmer i sidste ende husholdningers og erhvervslivets 
energiomkostninger i Europa. Hvis der ikke gøres noget effektivt ved det, vil et 
markedsmisbrug føre til højere energipriser i samtlige medlemsstater.

Hvad angår forordningens anvendelsesområde skal det bemærkes, at engrosenergimarkeder 
ikke kun bør omfatte organiserede udvekslinger, men også ikke-regulerede markeder, da disse 
transaktioner kan påvirke handlen med energiudvekslinger. Ordføreren er af den opfattelse, at 
forordningen bør indeholde bestemmelser om, at de kompetente myndigheder bør have 
adgang til alle relevante oplysninger fra hele EU, herunder bilaterale kontrakter, med henblik 
på fuldt ud at forstå markedsudviklingen.

Forordningen bemyndiger Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter, hvad angår 
indberetningspligten, der fastsætter tid, form og indhold for de oplysninger, 
markedsdeltagerne er forpligtet til at indgive. Kommissionen bemyndiges endvidere til at 
vedtage delegerede retsakter, der fastlægger definitioner på intern viden og kursmanipulation, 
som er dynamiske og under forandring. Ordføreren er af den opfattelse, at indsigelsesperioden 
for disse delegerede retsakter i henhold til forordningen bør være i overensstemmelse med 
den såkaldte fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af 
delegerede retsakter. Forordningen bør indeholde muligheder for en udvidelse af 
indsigelsesperioden på to måneder. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter, der ændrer ikke-væsentlige dele af forordningen, sørge 
for rettidig fremsendelse af de relevante dokumenter og gennemførelse af de nødvendige 
høringer.

Det er vigtigt at sikre, at forbrugerne har tillid til elektricitets- og gasmarkedernes integritet, 
og at de priser, der fastsættes på engrosenergimarkederne, afspejler et rimeligt samspil 
mellem udbud og efterspørgsel. Forbrugerne er dem, der i sidste ende får gavn af 
gennemsigtighed og integritet på engrosenergimarkederne, og de første ofre i tilfælde af 
markedsmisbrug. Højere energipriser påvirker forbrugerne både direkte og indirekte, da 
forbrugerne ikke blot kommer til at betale højere energipriser, men samtidig oplever en 
kunstig stigning i priserne på andre varer og tjenester. Af den grund og for at virke 
tilstrækkeligt afskrækkende foreslår ordføreren, at forordningen bør bestemme, at 
sanktionerne ikke blot skal tage højde for en eventuel fortjeneste og overtrædelsens grovhed, 
men også eventuelle skader for forbrugerne.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 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 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det er vigtigt at sikre, at forbrugerne 
har tillid til elektricitets- og 
gasmarkedernes integritet, og at de priser, 
der fastsættes på engrosenergimarkederne, 
afspejler et rimeligt samspil mellem udbud 
og efterspørgsel.

(1) Det er vigtigt, at de priser, der 
fastsættes på engrosenergimarkederne, 
afspejler et rimeligt samspil mellem udbud 
og efterspørgsel for at sikre, at 
forbrugerne og mikrovirksomhederne 
betaler en rimelig pris for elektricitet og 
gas i hele Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, hvilket på langt sigt 
vil styrke forbrugernes tillid til 
elektricitets- og gasmarkederne og vil 
sikre energi, der er rimelig, tilgængelig og 
til rådighed for alle borgere.

Begrundelse

Formålet med denne forordning er rimelige priser for energi. På energiområdet bør 
betydningen af den rolle, vore partnere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 
spiller, klart understreges.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Energimarkederne er i stigende grad 
indbyrdes forbundet i EU. Markedsmisbrug 
i én medlemsstat påvirker engrospriserne 
for elektricitet og gas på tværs af de 
nationale grænser. Derfor kan spørgsmålet 
om at sikre markedernes integritet ikke kun 
være op til de enkelte medlemsstater.

(3) Energimarkederne er i stigende grad 
indbyrdes forbundet i EU. Markedsmisbrug 
i én medlemsstat påvirker ikke blot
engrospriserne for elektricitet og gas på 
tværs af de nationale grænser, men 
ligeledes detailpriser for forbrugere og 
mikrovirksomheder. Derfor kan 
spørgsmålet om at sikre markedernes 
integritet ikke kun være op til de enkelte 
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medlemsstater. Derfor er streng kontrol 
med det grænseoverskridende marked 
væsentlig for gennemførelsen af et 
velfungerende, sammenhængende og 
integreret indre energimarked.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at der tages hensyn til situationen for hver enkelt forbruger og 
mikrovirksomhed, da forordningen har til formål at sikre rimelige energipriser. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Engrosenergimarkeder omfatter både 
råvaremarkeder og derivatmarkeder, og 
prisdannelsen i de to sektorer er indbyrdes 
forbundet.

(4) Engrosenergimarkeder omfatter både 
råvaremarkeder og derivatmarkeder, og 
prisdannelsen i de to sektorer er indbyrdes 
forbundet. De omfatter både regulerede og 
ikke-regulerede markeder og OTC-
transaktioner.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER) 
bør for at øge gennemsigtigheden på 
engrosenergimarkederne indføre et 
register over markedsdeltagere.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er nødvendigt at definere intern (11) Det er nødvendigt at definere intern 
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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.

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. Kommissionen sørger i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter for 
samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet og 
gennemfører relevante og gennemsigtige 
høringer lang tid i forvejen, herunder på 
ekspertniveau.

Begrundelse

Henvisning til den fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En effektiv markedsovervågning er 
vigtig for at afsløre og forhindre 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder. 
Agenturet er bedst i stand til at udføre en 
sådan overvågning, da det har både 
overblikket over EU's elektricitets- og 
gasmarkeder og den nødvendige ekspertise 
i driften af de europæiske elektricitets- og 
gasmarkeder og systemer i EU. Da de 
nationale regulerende myndigheder har et 
væsentligt kendskab til udviklingen på 
energimarkederne i deres medlemsstat, bør 
de spille en vigtig rolle i sikringen af en 
effektiv markedsovervågning.

(13) En effektiv markedsovervågning er 
vigtig for at afsløre og forhindre 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder. 
Agenturet er bedst i stand til at udføre en 
sådan overvågning, da det har både 
overblikket over EU's elektricitets- og 
gasmarkeder og den nødvendige ekspertise 
i driften af de europæiske elektricitets- og 
gasmarkeder og systemer i EU. Da de 
nationale regulerende myndigheder har et 
væsentligt kendskab til udviklingen på 
energimarkederne i deres medlemsstat, bør 
de spille en vigtig rolle i sikringen af en 
effektiv markedsovervågning. Derfor 
afhænger ønsket om at sikre behørig 
overvågning af gennemsigtighed på 
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energimarkederne af et tæt samarbejde og 
styrket koordination mellem agenturet og 
de nationale myndigheder.

Ændringsforslag 7

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 
unødvendige omkostninger for 
markedsdeltagerne, men skal sikre, at 
agenturet modtager alle de oplysninger, 
der er nødvendige for, at det effektivt kan 
udføre sine opgaver. 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. Det skal imidlertid sikres, at 
de relevante myndigheder og 
handelsregistre omgående stiller alle de 
nødvendige oplysninger til rådighed for 
agenturet. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 



PE462.549v02-00 8/20 AD\868239DA.doc

DA

Rådet og gennemføre relevante og 
gennemsigtige høringer lang tid i 
forvejen, herunder på ekspertniveau.

Begrundelse

Henvisning til den fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvis oplysningerne ikke er 
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.

(18) Hvis oplysningerne ikke er 
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 større gennemsigtighed og offentlig 
adgang til information om 
engrosenergipriser bør agenturet 
udarbejde månedlige rapporter for de 
enkelte medlemsstater om prisudviklingen 
på engrosenergimarkederne.

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 
grundlag af intern viden og 
kursmanipulation. I erkendelse af det 
samspil, der er mellem handel med afledte 

(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, den eventuelle 
fortjeneste ved at handle på grundlag af 
intern viden og kursmanipulation og 
skaden for forbrugerne. I erkendelse af det 
samspil, der er mellem handel med afledte 
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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.

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. For 
at undgå "regelarbitrage", hvor 
kontrakter indgås i lande, hvor risikoen 
for sanktioner er lavest, bør 
Kommissionen regelmæssigt undersøge 
situationen og med tiden foreslå et system 
til minimumsharmonisering af sanktioner 
i EU.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter bestemmelser, 
der forbyder markedsmisbrug på 
engrosenergimarkeder, og som er i 
overensstemmelse med bestemmelserne for 
finansmarkeder. Den pålægger agenturet at 
overvåge engrosenergimarkederne.

Denne forordning fastsætter bestemmelser, 
der forbyder markedsmisbrug på 
engrosenergimarkeder, og som er i 
overensstemmelse med bestemmelserne for 
finansmarkeder. Den pålægger agenturet at 
overvåge engrosenergimarkederne i tæt 
samarbejde med de nationale regulerende 
myndigheder.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 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. “intern viden”: specifik viden, som ikke 
er blevet offentliggjort, som direkte eller 
indirekte vedrører et eller flere 
engrosenergiprodukter, og som, hvis den 
blev offentliggjort, sandsynligvis ville 
kunne påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter mærkbart.
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Begrundelse

Sammenhæng med de definitioner, der er anvendes i direktivet om insiderhandel og 
kursmanipulation.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – 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 
unormalt 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 i overensstemmelse med 
accepteret markedspraksis på det 
pågældende engrosenergimarked, eller

hvorved en person eller flere personer i 
fællesskab sikrer eller forsøger at sikre, at 
kursen på et eller flere 
engrosenergiprodukter ligger på et 
unormalt eller kunstigt niveau, eller

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kontrakter om konvertering af 
naturgas (de-likvefaktion eller 
likvefaktion);

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "engrosenergimarked": ethvert marked 
inden for EU, hvor der handles med 
engrosenergiprodukter “kompetent 
finansmyndighed”:

5. "engrosenergimarked": ethvert marked, 
både reguleret og ikke-reguleret og OTC-
transaktioner, inden for EU, hvor der 
handles med engrosenergiprodukter;

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 6 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. "markedsdeltager": enhver person, 
der indgår i en transaktion, herunder 
placering af handelsordrer, på et eller 
flere engrosenergimarkeder

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 6 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. "person": en fysisk eller juridisk 
person;

Begrundelse

 Jf. markedsmisbrugsdirektivet 2003/6.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Markedsdeltagerne skal offentliggøre 
intern viden om virksomheder eller anlæg, 

4. For så vidt angår skt. 1, litra b), skal 
markedsdeltagerne effektivt offentliggøre 



PE462.549v02-00 12/20 AD\868239DA.doc

DA

som den pågældende deltager ejer eller 
kontrollerer, eller hvis driftsforhold 
deltageren enten helt eller delvist er 
ansvarlig for. Sådan viden omfatter 
oplysninger om kapaciteten af produktions-
, lager-, forbrugs- eller transmissionanlæg 
for elektricitet eller naturgas.

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 
oplysninger om kapaciteten af 
produktions -, lager-, forbrugs- eller 
transmissionanlæg for elektricitet eller 
naturgas.

Ændringsforslag 18

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. 
1-5.

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne og 
sikre ensartet anvendelse af denne 
forordning i hele Unionen 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. 
1-5.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Agenturet skal for at kunne udføre 
sine opgaver effektivt ligeledes have 
adgang til oplysninger om den fysiske 
infrastruktur af ledningsnet, rørledninger 
og lagerfaciliteter, så det kan forme 
markedet, identificere flaskehalse, 
fastsætte reglerne for netadgang og 
vedtage algoritmer for ledig netkapacitet, 
hvilket vil sikre fuld åbenhed om 
markedsforholdene.

Ændringsforslag 20
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Kommissionen en rapport om dets 
aktiviteter i henhold til denne forordning. 
Rapporterne skal gøre Kommissionen 
opmærksom på mangler i markedsregler, 
standarder og procedurer, som kunne gøre 
det lettere at gennemføre insiderhandel og 
kursmanipulation eller undergrave det 
indre marked. Rapporterne kan kombineres 
med den rapport, der er nævnt i artikel 11, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 713/2009.

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Europa-Parlamentet og Kommissionen en 
rapport om dets aktiviteter i henhold til 
denne forordning og offentliggør denne 
rapport. Rapporterne skal gøre 
Kommissionen opmærksom på mangler i 
markedsregler, standarder og procedurer, 
som kunne gøre det lettere at gennemføre 
insiderhandel og kursmanipulation eller 
undergrave det indre marked. Rapporterne 
kan kombineres med den rapport, der er 
nævnt i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 713/2009.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan udarbejde henstillinger 
vedrørende registreringerne af 
transaktioner, herunder handelsordrer, som 
efter agenturets mening er nødvendige for 
at gennemføre en effektiv overvågning af 
engrosenergimarkederne. Før det 
fremsætter henstillingerne bør agenturet 
høre interesserede parter i henhold til 
artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. 
Agenturet hører navnlig ESMA, de 
nationale regulerende myndigheder og 
medlemsstaternes kompetente 
finansmyndigheder.

Agenturet kan udarbejde henstillinger 
vedrørende registreringerne af 
transaktioner, herunder handelsordrer og
bilaterale handelstransaktioner, som efter 
agenturets mening er nødvendige for at 
gennemføre en effektiv overvågning af 
engrosenergimarkederne. Før det 
fremsætter henstillingerne bør agenturet 
høre interesserede parter i henhold til 
artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. 
Agenturet hører navnlig ESMA, de 
nationale regulerende myndigheder og 
medlemsstaternes kompetente 
finansmyndigheder.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle henstillinger skal stilles til rådighed 
for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen og skal offentliggøres.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Set i lyset af de betydelige forskelle på 
elektricitets- og gaspriser for de endelige 
forbrugere, der ofte skyldes udsving i 
råvarepriserne, skal der gøres en indsats 
for at lette indførelsen af variable 
punktafgifter på disse råvarer for derved 
at stabilisere de priser, de endelige 
forbrugere betaler.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal have en oversigt over 
transaktioner på engrosenergimarkederne, 

1. Agenturet skal have en oversigt over 
transaktioner på engrosenergimarkederne, 
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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.

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 tærsklerne for 
rapporteringen om transaktioner samt de 
kontrakttyper, for hvilke der skal indsendes 
en rapport om transaktionerne.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede delegerede 
retsakter sikrer, at personer, der er nævnt i 
stk. 3, litra a), b) og c), og som har 
indsendt en rapport om transaktioner i 
henhold til direktiv 2004/39/EF eller 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. ---/---- om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre 
[forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)], 
ikke underlægges en forpligtelse til 
rapportering ud over de forpligtelser, der er 
fastsat i den lovgivning.

2. De i stk. 1 omhandlede delegerede 
retsakter sikrer, at personer, der er nævnt i 
stk. 3, litra a), b) og c), og som har 
indsendt en rapport om transaktioner i 
henhold til direktiv 2004/39/EF eller 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. ---/---- om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre 
[forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)], 
ikke underlægges en forpligtelse til 
rapportering ud over de forpligtelser, der er 
fastsat i den lovgivning, under 
forudsætning af at 
rapporteringsforpligtelserne i henhold til 
denne forordning er opfyldt.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet etablerer mekanismer til 
udveksling af oplysninger, det modtager i 
henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 7, 
med de nationale regulerende 
myndigheder, medlemsstaternes 

1. Agenturet etablerer mekanismer til 
udveksling af oplysninger, det modtager i 
henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 7, 
med de nationale regulerende 
myndigheder, medlemsstaternes 
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kompetente finansmyndigheder, 
medlemsstaternes 
konkurrencemyndigheder og andre 
relevante myndigheder. Agenturet giver 
kun instanser, som har oprettet systemer, 
der sætter agenturet i stand til at opfylde 
kravene i artikel 9, stk. 1, adgang til 
mekanismerne i stk. 1.

kompetente finansmyndigheder, 
medlemsstaternes 
konkurrencemyndigheder, ESMA og andre 
relevante myndigheder. Agenturet giver 
kun instanser, som har oprettet systemer, 
der sætter agenturet i stand til at opfylde 
kravene i artikel 9, stk. 1, adgang til 
mekanismerne i stk. 1.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet kan træffe afgørelse om at
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.

2. I henhold til artikel 12 bør Agenturet
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, i et aggregeret, anonymt 
samt tilgængeligt format, der vil øge 
tilliden til markedet og 
gennemsigtigheden af dette, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at kræve oplysninger om foreliggende 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik

d) at kræve oplysninger om foreliggende 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik 
under behørig overholdelse af 
lovgivningen om beskyttelse af 
personoplysninger

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning og 
afspejle skaden for forbrugerne. 
Medlemsstaterne giver senest den… 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne. Kommissionen bør hvert 
år revidere de nationale 
sanktionssystemers effektivitet med 
henblik på et forslag om 
mindstestandarder for sanktioner i EU.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når Kommissionen forbereder og 
udarbejder delegerede retsakter, skal den 
sikre en samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af de 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen skal 
ligeledes gennemføre relevante og 
gennemsigtige høringer, herunder på
ekspertniveau, god tid i forvejen som 
fastsat i den fælles forståelse om praktiske 
arrangementer vedrørende anvendelsen af 
delegerede retsakter.

Begrundelse

Henvisning til den fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 32
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er nævnt 
i afgørelsen, til ophør. Den får virkning 
øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, 
der præciseres i afgørelsen. Den berører 
ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft. 
Afgørelsen offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er nævnt 
i afgørelsen, til ophør. Den får virkning 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der præciseres i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
trådt i kraft. Afgørelsen offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Med henblik på retssikkerheden er det nødvendigt at fastlægge det nøjagtige tidspunkt. Den 
valgte ordlyd er en standardformulering, der foreslås i bilaget om den fælles forståelse om 
praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Henvisning til den fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af 
delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I tilfælde af indsigelse fra Europa-
Parlamentet eller Rådet skal 
Kommissionen i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter underrette Europa-
Parlamentet og Rådet om, i hvilket 
omfang der er blevet taget hensyn til 
denne indsigelse.
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