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Ændringsforslag 24
Pier Antonio Panzeri

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 forbrugere 
og mikrovirksomheder betaler en rimelig 
pris for elektricitet og gas i hele Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde.

Or. it

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. Det er i 
forbindelse med energispørgsmål også nødvendigt at understrege vigtigheden af den rolle, 
som vores partnere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde spiller.

Ændringsforslag 25
Louis Grech

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 betaler en rimelig pris for 
elektricitet og gas i hele Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket 
på langt sigt vil styrke forbrugernes tillid 
til electricitets- og gasmarkederne og vil 
sikre energi, der er rimelig, tilgængelig og 
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til rådighed for alle borgere. 

Or. en

Ændringsforslag 26
Pier Antonio Panzeri

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 
medlemsstater.

Or. it

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 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 både
engrospriserne for elektricitet og gas på 
tværs af de nationale grænser og 
detailpriser for forbrugere. Derfor kan 
spørgsmålet om at sikre markedernes 
integritet ikke kun være op til de enkelte 
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medlemsstater. En streng kontrol med det 
grænseoverskridende marked er derfor 
væsentlig for gennemførelsen af et 
velfungerende, sammenhængende og 
integreret internt energimarked.

Or. en

Ændringsforslag 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

Or. en

Ændringsforslag 29
Claude Turmes

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 samt 
undersøge mulighederne for og timingen 
af vandrende over-the-counter (OTC)-
derivater til børssalg, der indebærer 
clearing.

Or. en
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Ændringsforslag 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Det er nødvendigt at definere intern 
viden og kursmanipulation nærmere under 
hensyntagen til de særlige kendetegn ved 
engrosenergimarkederne, som er 
dynamiske og under forandring. 
Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. traktatens 
artikel 290, vedrørende sådanne detaljerede 
bestemmelser. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
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 Rådet.

Or. en

Begrundelse

Den fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af delegerede 
retsakter er ikke bindende. For at sikre retssikkerheden er det derfor nødvendigt at henvise til 
den fælles forståelse i begrundelserne, men ikke i selve den lovgivende tekst.

Ændringsforslag 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En effektiv markedsovervågning er 
vigtig for at afsløre og forhindre 

(13) En effektiv markedsovervågning er 
vigtig for at afsløre og forhindre 
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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.

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 
energimarkedet af det tætte samarbejde og 
den styrkede koordination mellem de 
forskellige europæiske agenturer og 
nationale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 32
Ashley Fox

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. Agenturet 
bør arbejde tæt sammen med de nationale 
regulerende myndigheder, der, da de har et 
væsentligt kendskab til udviklingen på 
energimarkederne i deres medlemsstat, er 
bedst i stand til at yde den nødvendige 
ekspertise i sikringen af effektiv 
markedsovervågning.
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Or. en

Ændringsforslag 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 instrumenter16 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. Personer, som har 
indberettet transaktioner i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter16 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 er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
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 Rådet.

Or. en
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Begrundelse

Den fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af delegerede 
retsakter er ikke bindende. For at sikre retssikkerheden er det derfor nødvendigt at henvise til 
den fælles forståelse i begrundelserne, men ikke i selve den lovgivende tekst.

Ændringsforslag 34
Claude Turmes

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 instrumenter16 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 må imidlertid sikres, at de 
relevante myndigheder og handelsregistre 
stiller alle de nødvendige oplysninger til 
rådighed for agenturet.

Or. en
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Ændringsforslag 35
Sandra Kalniete

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 oplysninger om 
engrossalgspriser bør agenturet udarbejde 
en månedlig rapport for hvert land om 
prisudviklinger inden for 
engrosenergimarkederne.

Or. en

Ændringsforslag 36
Claude Turmes

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, eller kan 
offentliggøres i et samlet og anonymt 
format, stiller agenturet dem til rådighed 
for markedsdeltagerne og den brede 
offentlighed. En sådan gennemsigtighed vil 
bidrage til at skabe tillid til markedet og 
fremme tilvejebringelsen af viden om, 
hvordan engrosenergimarkeder fungerer.

Or. en
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Ændringsforslag 37
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) De nationale regulerende 
myndigheder bør have ansvaret for, at 
denne forordning håndhæves i 
medlemsstaterne. Med henblik herpå bør 
de have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser til, at de kan 
udføre denne opgave på en effektiv måde.
Beføjelserne bør udøves på passende vis i 
overensstemmelse med statens udøvende 
magtbeføjelser.

Or. el

Ændringsforslag 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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 
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. 

(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 
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. 
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Målet for denne forordning, nemlig at 
indføre harmoniserede bestemmelser, som 
sikrer gennemsigtighed og integritet på 
energimarkederne, kan ikke i tilstrækkelig 
grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men 
kan bedre nås på EU-plan;

Målet for denne forordning, nemlig at 
indføre harmoniserede bestemmelser, som 
sikrer gennemsigtighed og integritet på 
energimarkederne, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan 
bedre nås på EU-plan; En væsentlig 
harmonisering af sanktionerne i alle 
medlemsstater er i denne forbindelse 
afgørende for at forhindre regelarbitrage, 
det vil sige indgåelse af kontrakter i det 
land, hvor risikoen for sanktioner er 
lavest.

Or. it

Begrundelse

For at øge interessenternes tillid til det marked, de operer på, må der træffes foranstaltninger 
for at sikre, at det nævnte marked pålægger sanktioner, der er effektive, har afskrækkende 
virkning og står i rimeligt forhold til overtrædelserne, og Kommissionen anmodes om at 
overvåge, at forordningen gennemføres i medlemsstaterne, der samarbejder for at forhindre 
regelarbitrage, dvs. indgåelse af transaktioner i stater, hvor sanktionsordningerne er mere 
fleksible og mindre strenge. 

Ændringsforslag 39
Claude Turmes

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 
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 

(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 
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 
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gennemførelse af direktiv 2003/6/EF. 
Målet for denne forordning, nemlig at 
indføre harmoniserede bestemmelser, som 
sikrer gennemsigtighed og integritet på 
energimarkederne, kan ikke i tilstrækkelig 
grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men 
kan bedre nås på EU-plan;

gennemførelse af direktiv 2003/6/EF. 
Målet for denne forordning, nemlig at 
indføre harmoniserede bestemmelser, som 
sikrer gennemsigtighed og integritet på 
energimarkederne, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan 
bedre nås på EU-plan; For at opnå 
tilstrækkeligt afskrækkende sanktioner 
bør de mildeste sanktioner fastsættes til 
mindst det dobbelte af den direkte og 
indirekte potentielle økonomiske gevinst 
og den skade, forbrugerne lider som følge 
af de handlinger, som denne forordning 
søger at forhindre.

Or. en

Ændringsforslag 40
Claude Turmes

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 og 
fastsætter mindstekrav for
børsoperationer, al handel med OTC-
derivater og bilaterale kontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 41
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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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.

Or. en

Ændringsforslag 42
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvorved en person eller flere personer i 
fællesskab sikrer eller forsøger at sikre, at 
kursen på et eller flere 
engrosenergiprodukter ligger på et 
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, medmindre 
den, der har indgået i transaktionerne eller 
har afgivet handelsordrerne, beviser, at 
begrundelsen for at indgå i sådanne 
transaktioner eller ordrer er legitim, og, i 
givet fald, at disse transaktioner eller 
handelsordrer er i overensstemmelse med 
accepteret markedspraksis på det 
pågældende engrosenergimarked, uden at 
have negative konsekvenser for de 
endelige forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 43
Kyriacos Triantaphyllides
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Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Kontrakter vedrørende konvertering 
af naturgas (de-likvefaktion eller 
likvefaktion)

Or. el

Ændringsforslag 44
Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Markedsdeltagerne skal på 
hensigtsmæssig vis offentliggøre intern 
viden om virksomheder eller anlæg, som 
den pågældende deltager ejer eller 
kontrollerer, eller hvis driftsforhold 
deltageren enten helt eller delvist er 
ansvarlig for. Sådan viden omfatter 
oplysninger om kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs- eller 
transmissionanlæg for elektricitet eller 
naturgas.

Or. en

Ændringsforslag 45
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er forbudt at deltage i eller forsøge at 
deltage i kursmanipulation på 
engrosenergimarkeder.

Det er forbudt at deltage i eller forsøge at 
deltage i kursmanipulation på 
engrosenergimarkeder, f.eks. gennem 
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prisfastsættelse.

Or. nl

Ændringsforslag 46
Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at opnå fuldstændig 
gennemsigtighed og størst mulig 
markedsintegration og -likviditet, 
rapporteres inddragelsen af alle relevante 
markeder og aktiviteter, herunder 
tilvejebringelse af balanceringsydelser og 
videreforsendelse, uanset om det er på 
grundlag af kontrakter, lovmæssige krav 
eller netforskrifter.

Or. en

Ændringsforslag 47
Claude Turmes

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 
tilstand 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 

Or. en
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Ændringsforslag 48
Toine Manders

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Et europæisk overvågningsorgan vil 
være nødvendigt i forbindelse med den 
fremtidige udvikling af et supernet for 
elektricitet og gas.

Or. nl

Ændringsforslag 49
Toine Manders

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.

Or. nl

Ændringsforslag 50
Sandra Kalniete

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

3a. Agenturet offentliggør hver måned en 
rapport for de enkelte medlemsstater om 
prisudviklingen på engrosmarkederne for 
elektricitet og gas i EU.

Or. en

Ændringsforslag 51
Claude Turmes

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.

Or. en

Ændringsforslag 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan udarbejde henstillinger 
vedrørende registreringerne af 
transaktioner, herunder handelsordrer, som 

Agenturet kan udarbejde henstillinger 
vedrørende registreringerne af 
transaktioner, herunder handelsordrer og 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 53
Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle henstillinger bør være tilgængelige 
for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Europa-Kommissionen og offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 54
Claude Turmes

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. Agenturet offentliggør dele af de 
oplysninger, det er i besiddelse af - på 
baggrund af grundlæggende oplysninger 
og markedsoplysninger - i et tilgængeligt 
format, herunder de, der vedrører 
bilaterale kontrakter, for at øge 
markedsgennemsigtighed og tillid, 
forudsat at følsomme oplysninger om 
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individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.

Or. en

Ændringsforslag 55
Ashley Fox

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. Agenturet bør, hvor dette er 
hensigtsmæssigt, kunne offentliggøre dele 
af de oplysninger, det er i besiddelse af, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger om individuelle 
markedsdeltagere eller individuelle 
transaktioner ikke videregives.

Or. en

Ændringsforslag 56
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med andre myndigheder 
eller med markedsvirksomheder

b) i samarbejde med andre myndigheder

Or. el

Ændringsforslag 57
Kyriacos Triantaphyllides

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

Or. el

Ændringsforslag 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i 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. 

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

Or. it

Begrundelse

For at øge interessenternes tillid til det marked, de operer på, må der træffes foranstaltninger 
for at sikre, at det nævnte marked pålægger sanktioner, der er effektive, har afskrækkende 
virkning og står i rimeligt forhold til overtrædelserne, og Kommissionen anmodes om at 
overvåge, at forordningen gennemføres i medlemsstaterne, der samarbejder for at undgå 
regelarbitrage, dvs. indgåelse af transaktioner i stater, hvor sanktionsordningerne er mere 
fleksible og mindre strenge.
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Ændringsforslag 59
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i 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.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning, 
og afspejle den skade, forbrugerne har 
lidt. Minimumstandarder for sanktioner i 
hele EU, der godkendes i 2012, bør 
fastsættes til mindst det dobbelte af den 
samlede direkte og indirekte potentielle 
økonomiske gevinst af de handlinger, som 
denne forordning søger at forhindre.
Medlemsstaterne giver senest den … 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 60
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved bevist embedsmisbrug af de i 
artikel 3, stk. 2, nævnte personer, vil alle 
blive retsforfulgt.

Or. nl
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Ændringsforslag 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
præciseres heri. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er trådt i kraft. Afgørelsen 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

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.


