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Módosítás 24
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Fontos olyan helyzetet teremteni, 
amelyben a fogyasztók megbízhatnak a 
villamosenergia- és a gázpiacok 
integritásában, a nagykereskedelmi 
energiapiacokon kialakuló árak pedig
méltányos módon tükrözik a kereslet és a 
kínálat egyensúlyát.

(1) Fontos, hogy a nagykereskedelmi 
energiapiacokon kialakuló árak méltányos 
módon tükrözzék a kereslet és a kínálat 
egyensúlyát annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztók és a mikrovállalkozások 
a teljes Európai Gazdasági Térségben 
méltányos árat fizessenek a villamos 
energiáért és a gázért.

Or. it

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a rendelet célja a méltányos energiaárak biztosítása, mindenképpen 
figyelembe kell venni a fogyasztók és a mikrovállalkozások sajátos helyzetét. Ezenkívül az 
energiaügyek kapcsán egyértelműen hangsúlyozni kell az Európai Gazdasági Térségben 
együttműködő partnereink fontos szerepét.

Módosítás 25
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Fontos olyan helyzetet teremteni, 
amelyben a fogyasztók megbízhatnak a 
villamosenergia- és a gázpiacok 
integritásában, a nagykereskedelmi 
energiapiacokon kialakuló árak pedig
méltányos módon tükrözik a kereslet és a 
kínálat egyensúlyát.

(1) Fontos, hogy a nagykereskedelmi 
energiapiacokon kialakuló árak méltányos 
módon tükrözzék a kereslet és a kínálat 
egyensúlyát annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztók a teljes Európai 
Gazdasági Térségben méltányos árat 
fizessenek a villamos energiáért és a 
gázért, ami hosszú távon növelné a 
fogyasztóknak a villamosenergia- és 
gázpiacokba vetett bizalmát, és 
megfizethető, hozzáférhető és elérhető 
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energiát biztosítana valamennyi 
állampolgár számára.

Or. en

Módosítás 26
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió energiapiacait egyre 
szorosabb szálak kötik egymáshoz. Az egy 
adott tagállamban elkövetett piaci 
visszaélés a tagállam határain túl is 
hatással van a nagykereskedelmi 
villamosenergia- és gázárakra. Ezért a 
piacok integritását a tagállamok 
önmagukban nem képesek biztosítani.

(3) Az Európai Unió energiapiacait egyre 
szorosabb szálak kötik egymáshoz. Az egy 
adott tagállamban elkövetett piaci 
visszaélés a tagállam határain túl is 
hatással van egyrészt a nagykereskedelmi 
villamosenergia- és gázárakra, másrészt a 
kiskereskedelmi árakra a fogyasztók és a 
mikrovállalkozások számára. Ezért a 
piacok integritását a tagállamok 
önmagukban nem képesek biztosítani.

Or. it

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a rendelet célja a méltányos energiaárak biztosítása, mindenképpen 
figyelembe kell venni a fogyasztók és a mikrovállalkozások sajátos helyzetét. 

Módosítás 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió energiapiacait egyre 
szorosabb szálak kötik egymáshoz. Az egy 
adott tagállamban elkövetett piaci 
visszaélés a tagállam határain túl is 
hatással van a nagykereskedelmi 
villamosenergia- és gázárakra. Ezért a 
piacok integritását a tagállamok 

(3) Az Európai Unió energiapiacait egyre 
szorosabb szálak kötik egymáshoz. Az egy 
adott tagállamban elkövetett piaci 
visszaélés a tagállam határain túl is 
hatással van egyrészt a nagykereskedelmi 
villamosenergia- és gázárakra, másrészt a 
fogyasztói kiskereskedelmi árakra. Ezért a 
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önmagukban nem képesek biztosítani. piacok integritását a tagállamok 
önmagukban nem képesek biztosítani.
Ezért a teljes mértékben működőképes, 
összekapcsolt és integrált belső 
energiapiac kialakításához 
elengedhetetlen a piacok határokon 
átnyúló, szigorú ellenőrzése.

Or. en

Módosítás 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nagykereskedelmi energiapiacok 
árupiacokat és származékos piacokat 
egyaránt magukban foglalnak, és a két 
szektorban az árak bonyolult 
kölcsönhatások eredményeképpen 
alakulnak ki.

(4) A nagykereskedelmi energiapiacok 
árupiacokat és származékos piacokat 
egyaránt magukban foglalnak, és a két 
szektorban az árak bonyolult 
kölcsönhatások eredményeképpen 
alakulnak ki. Többek között szabályozott és 
nem szabályozott piacokat, valamint 
tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket 
(OTC) is magukban foglalnak.

Or. en

Módosítás 29
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nagykereskedelmi energiapiacok 
átláthatóságának növelése érdekében az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének (ACER) nyilvántartást 
kellene vezetnie a piaci szereplőkről, 
valamint meg kellene vizsgálnia a 
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származékos tőzsdén kívüli származtatott 
(OTC) ügyletek tőzsdére való 
bevezetésének megvalósíthatóságát és 
időzítését, ami maga után vonja ezen 
eszközök elszámoló házakon keresztül 
bonyolított kereskedelmét.

Or. en

Módosítás 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A dinamikus és változékony
nagykereskedelmi energiapiacok
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében pontosan meg kell határozni a 
bennfentes információ és a piaci 
manipuláció fogalmát. A Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy e kérdéskör 
részletes szabályozása érdekében a 
Szerződés 290. cikke értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról 
szóló közös megegyezés nem kötelező erejű. Ezért a jogbiztonság biztosítása érdekében az 
indokolásban utalni kell a közös megegyezésre, magában a jogalkotási szövegben azonban 
nem.



AM\861428HU.doc 7/24 PE460.944v01-00

HU

Módosítás 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A nagykereskedelmi energiapiacok 
esetében a piaci visszaélések eseteinek 
észlelése és megelőzése szempontjából 
egyaránt kulcsfontosságú a hatékony 
piacellenőrzés. Az ellenőrzés elvégzésére a 
villamosenergia- és a gázpiacokra való 
európai léptékű rálátása, valamint az 
európai villamosenergia- és gázpiacok és -
rendszerek működtetésében szerzett 
tapasztalatai okán az Ügynökség a 
legalkalmasabb. Mivel a nemzeti 
szabályozó hatóságok hasznos 
ismeretekkel rendelkeznek a tagállamuk 
energiapiacain zajló folyamatokról, a 
hatékony piacellenőrzés biztosításában 
ezeknek a hatóságoknak is fontos szerepet 
kell kapniuk.

(13) A nagykereskedelmi energiapiacok 
esetében a piaci visszaélések eseteinek 
észlelése és megelőzése szempontjából 
egyaránt kulcsfontosságú a hatékony 
piacellenőrzés. Az ellenőrzés elvégzésére a 
villamosenergia- és a gázpiacokra való 
európai léptékű rálátása, valamint az 
európai villamosenergia- és gázpiacok és -
rendszerek működtetésében szerzett 
tapasztalatai okán az Ügynökség a 
legalkalmasabb. Mivel a nemzeti 
szabályozó hatóságok hasznos 
ismeretekkel rendelkeznek a tagállamuk 
energiapiacain zajló folyamatokról, a 
hatékony piacellenőrzés biztosításában 
ezeknek a hatóságoknak is fontos szerepet 
kell kapniuk. Ezért az energiapiac 
megfelelő ellenőrzésének és 
átláthatóságának biztosítása a különböző 
európai ügynökségek és nemzeti 
hatóságok közötti szoros együttműködés 
és fokozott koordináció függvénye.

Or. en

Módosítás 32
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A nagykereskedelmi energiapiacok 
esetében a piaci visszaélések eseteinek 
észlelése és megelőzése szempontjából 

(13) A nagykereskedelmi energiapiacok 
esetében a piaci visszaélések eseteinek 
észlelése és megelőzése szempontjából 
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egyaránt kulcsfontosságú a hatékony 
piacellenőrzés. Az ellenőrzés elvégzésére a
villamosenergia- és a gázpiacokra való 
európai léptékű rálátása, valamint az 
európai villamosenergia- és gázpiacok és -
rendszerek működtetésében szerzett 
tapasztalatai okán az Ügynökség a 
legalkalmasabb. Mivel a nemzeti 
szabályozó hatóságok hasznos 
ismeretekkel rendelkeznek a tagállamuk 
energiapiacain zajló folyamatokról, a 
hatékony piacellenőrzés biztosításában 
ezeknek a hatóságoknak is fontos szerepet 
kell kapniuk.

egyaránt kulcsfontosságú a hatékony 
piacellenőrzés. Az ellenőrzés elvégzésére a 
villamosenergia- és a gázpiacokra való 
európai léptékű rálátása, valamint az 
európai villamosenergia- és gázpiacok és -
rendszerek működtetésében szerzett 
tapasztalatai okán az Ügynökség a 
legalkalmasabb. Az Ügynökségnek 
szorosan együtt kell működnie a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal, amelyek – mivel
hasznos ismeretekkel rendelkeznek a 
tagállamuk energiapiacain zajló 
folyamatokról – a legalkalmasabbak a
hatékony piacellenőrzéshez 
elengedhetetlenül szükséges szakértelem 
biztosítására.

Or. en

Módosítás 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 
információk gyűjtésében érvényesülhessen 
a szükséges mértékű rugalmasság, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
piaci résztvevőktől megkövetelt 
információszolgáltatás határidőinek, 
formátumának és tartalmának szabályozása 
érdekében a Szerződés 290. cikke 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Gondoskodni kell 
arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségek 
ne okozzanak szükségtelen költségeket a 
piaci résztvevők számára. Ezért azokat a 
személyeket, amelyek a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv16 rendelkezései alapján illetékes 

(15) Annak érdekében, hogy a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 
információk gyűjtésében érvényesülhessen 
a szükséges mértékű rugalmasság, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
piaci résztvevőktől megkövetelt 
információszolgáltatás határidőinek, 
formátumának és tartalmának szabályozása 
érdekében a Szerződés 290. cikke 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Gondoskodni kell 
arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségek 
ne okozzanak szükségtelen költségeket a 
piaci résztvevők számára. Ezért azokat a 
személyeket, amelyek a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv16 rendelkezései alapján illetékes 
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hatóság felé vagy a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi 
szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezései alapján kereskedési adattár 
és illetékes hatóság felé ügyleteikről 
beszámolnak, e rendelet alapján nem 
indokolt újabb jelentéstételre kötelezni.

hatóság felé vagy a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi 
szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezései alapján kereskedési adattár 
és illetékes hatóság felé ügyleteikről 
beszámolnak, e rendelet alapján nem 
indokolt újabb jelentéstételre kötelezni.
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról 
szóló közös megegyezés nem kötelező erejű. Ezért a jogbiztonság biztosítása érdekében az 
indokolásban utalni kell a közös megegyezésre, magában a jogalkotási szövegben azonban 
nem.

Módosítás 34
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy a
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 
információk gyűjtésében érvényesülhessen 
a szükséges mértékű rugalmasság, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
piaci résztvevőktől megkövetelt 
információszolgáltatás határidőinek, 
formátumának és tartalmának szabályozása 

(15) Annak érdekében, hogy a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 
információk gyűjtésében érvényesülhessen 
a szükséges mértékű rugalmasság, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
piaci résztvevőktől megkövetelt 
információszolgáltatás határidőinek, 
formátumának és tartalmának szabályozása 
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érdekében a Szerződés 290. cikke 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Gondoskodni kell 
arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségek 
ne okozzanak szükségtelen költségeket a 
piaci résztvevők számára. Ezért azokat a 
személyeket, amelyek a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv16 rendelkezései alapján illetékes 
hatóság felé vagy a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi 
szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezései alapján kereskedési adattár 
és illetékes hatóság felé ügyleteikről 
beszámolnak, e rendelet alapján nem 
indokolt újabb jelentéstételre kötelezni.

érdekében a Szerződés 290. cikke 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Gondoskodni kell 
arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségek 
ne okozzanak szükségtelen költségeket a 
piaci résztvevők számára, ugyanakkor 
biztosítsák, hogy az Ügynökség a feladatai 
hatékony elvégzéséhez szükséges 
valamennyi információt megkapja. Ezért 
azokat a személyeket, amelyek a pénzügyi 
eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv16 rendelkezései alapján illetékes 
hatóság felé vagy a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi 
szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezései alapján kereskedési adattár 
és illetékes hatóság felé ügyleteikről 
beszámolnak, e rendelet alapján nem 
indokolt újabb jelentéstételre kötelezni.
Ugyanakkor biztosítani kell, hogy ezek az 
illetékes hatóságok és kereskedési 
adattárak az összes szükséges információt 
haladéktalanul bocsássák az Ügynökség 
rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 35
Sandra Kalniete

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

energiapiacok működésével kapcsolatos 
ismereteink bővülésére. Az átláthatóság 
fokozása és a nagykereskedelmi 
energiaárakkal kapcsolatos 
információkhoz való nyilvános hozzáférés 
javítása érdekében az Ügynökségnek 
országokra lebontott havi jelentéseket 
kellene készítenie a nagykereskedelmi 
energiapiacok árainak alakulásáról.

Or. en

Módosítás 36
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Az Ügynökség az általa összegyűjtött, 
összesített és név nélkül közzétehető
adatokat – a kereskedelmi szempontból 
érzékeny adatok kivételével –
hozzáférhetővé teszi a piac résztvevői és a 
széles nyilvánosság számára. Ez a fajta 
átláthatóság jótékony hatással lesz a piacok 
iránti bizalom megerősödésére, és elősegíti
a nagykereskedelmi energiapiacok 
működésével kapcsolatos ismereteink
bővülését.

Or. en

Módosítás 37
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az e rendeletben foglalt rendelkezések 
tagállamokban való érvényesülésének 

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

biztosítását a nemzeti szabályozó 
hatóságok hatáskörébe kell utalni. E feladat 
hatékony ellátásához ezeknek a 
hatóságoknak rendelkezniük kell a 
szükséges kivizsgálási hatáskörökkel.
Ezeket a hatásköröket az arányosság 
elvének szem előtt tartásával kell 
gyakorolni, tiszteletben tartva egyúttal a 
tagállam végrehajtói hatáskörét.

Or. el

Módosítás 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) Fontos, hogy az e rendelet 
megszegéséért kiszabott szankciók 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek, 
továbbá tükrözzék az elkövetett jogsértés 
súlyosságát, valamint a bennfentes 
információk felhasználása és a piaci 
manipuláció nyomán a kereskedésben 
elérhető nyereség mértékét. A 
villamosenergia- és a gázpiaci származékos 
termékekkel, illetőleg magával a villamos 
energiával és a földgázzal való kereskedés 
közötti összefüggésekre való tekintettel az 
e rendelet megszegéséért kiszabott 
szankcióknak indokolt összhangban 
lenniük a tagállamok által a 2003/6/EK 
irányelv végrehajtása keretében 
alkalmazott szankciókkal. Ezzel 
összefüggésben elengedhetetlen, hogy a 
szabályozási arbitrázs, vagyis annak 
elkerülése érdekében, hogy a szerződés 
megkötésére abban az országban kerüljön 
sor, ahol a szankciók kockázata a 
legalacsonyabb, a szankciók lényeges 
elemeit valamennyi tagállamban 
hangolják össze.
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Or. it

Indokolás

Annak érdekében, hogy nőjön az érdekeltek bizalma az iránt a piac iránt, amelyen üzemelnek, 
intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az érintett piac hatékony, visszatartó erejű 
és arányos szankciókat szabjon ki a visszaélésekért, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
felügyelje a rendelet tagállamok általi végrehajtását. A tagállamoknak összehangoltan kell 
fellépniük a szabályozási arbitrázs, azaz az ügyletek olyan helyen történő végrehajtásának 
megelőzése érdekében, ahol a szankciókkal kapcsolatos rendelkezések rugalmasabbak és 
kevésbé szigorúak.

Módosítás 39
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) Fontos, hogy az e rendelet 
megszegéséért kiszabott szankciók 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek, 
továbbá tükrözzék az elkövetett jogsértés 
súlyosságát, valamint a bennfentes 
információk felhasználása és a piaci 
manipuláció nyomán a kereskedésben 
elérhető nyereség mértékét. A 
villamosenergia- és a gázpiaci származékos 
termékekkel, illetőleg magával a villamos 
energiával és a földgázzal való kereskedés 
közötti összefüggésekre való tekintettel az 
e rendelet megszegéséért kiszabott 
szankcióknak indokolt összhangban 
lenniük a tagállamok által a 2003/6/EK 
irányelv végrehajtása keretében 
alkalmazott szankciókkal. Az elrettentés 
szükséges szintjének elérése érdekében a 
legenyhébb büntetéseket oly módon kell 
megszabni, hogy azok az e rendelet által 
megelőzni kívánt tevékenységekből eredő 
közvetlen és közvetett potenciális pénzügyi 
nyereség és a fogyasztóknak okozott károk 
legalább kétszeresét tegyék ki.

Or. en
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Módosítás 40
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet a nagykereskedelmi 
energiapiacok vonatkozásában – a 
pénzügyi piacokon alkalmazott hasonló 
tárgyú szabályokhoz igazodva –
megállapítja a visszaélést megvalósító 
magatartásformák tilalmának szabályait. E 
rendelet ezen túlmenően a 
nagykereskedelmi energiapiacoknak az 
Ügynökség által történő ellenőrzéséről is 
rendelkezik.

E rendelet a nagykereskedelmi 
energiapiacok vonatkozásában – a 
pénzügyi piacokon alkalmazott hasonló 
tárgyú szabályokhoz igazodva –
megállapítja a visszaélést megvalósító 
magatartásformák tilalmának szabályait. E 
rendelet ezen túlmenően a 
nagykereskedelmi energiapiacoknak az 
Ügynökség által történő ellenőrzéséről is 
rendelkezik, valamint 
minimumkövetelményeket határoz meg a 
tőzsdén zajló ügyletek, a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyeletekkel való kereskedés 
valamennyi formája és a kétoldalú 
szerződések tekintetében.

Or. en

Módosítás 41
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet a nagykereskedelmi 
energiapiacok vonatkozásában – a 
pénzügyi piacokon alkalmazott hasonló 
tárgyú szabályokhoz igazodva –
megállapítja a visszaélést megvalósító 
magatartásformák tilalmának szabályait. E 
rendelet ezen túlmenően a 
nagykereskedelmi energiapiacoknak az 
Ügynökség által történő ellenőrzéséről is 
rendelkezik.

E rendelet a nagykereskedelmi 
energiapiacok vonatkozásában – a 
pénzügyi piacokon alkalmazott hasonló 
tárgyú szabályokhoz igazodva –
megállapítja a visszaélést megvalósító 
magatartásformák tilalmának szabályait. E 
rendelet ezen túlmenően a 
nagykereskedelmi energiapiacoknak az 
Ügynökség által, a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal szoros együttműködésben
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történő ellenőrzéséről is rendelkezik.

Or. en

Módosítás 42
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 43
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a földgáz átalakítására 
(cseppfolyósítására és újragázosítására) 
vonatkozó szerződések;

Or. el
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Módosítás 44
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 45
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tilos a nagykereskedelmi energiapiacok 
vonatkozásában piaci manipulációt 
folytatni vagy azt megkísérelni.

Tilos a nagykereskedelmi energiapiacok 
vonatkozásában piaci manipulációt 
folytatni vagy azt megkísérelni, például 
árrögzítés révén.

Or. nl

Módosítás 46
Claude Turmes
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A teljes átláthatóság, valamint piacok 
lehető legmagasabb fokú integrációja és 
likviditása érdekében jelentést kell tenni 
valamennyi releváns piacról és 
tevékenységről, ideértve a kiegyenlítést és 
a visszaküldést is, akár a szerződésekre, a 
szabályozási követelményekre, akár a 
hálózati szabályokra adott válaszként.

Or. en

Módosítás 47
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ahhoz, hogy feladatait hatékonyan el 
tudja látni, az Ügynökség számára 
hozzáférést kell biztosítani az átviteli 
hálózatok, a csővezetékek és tároló 
létesítmények fizikai valóságával 
kapcsolatos információkhoz, ezáltal 
lehetővé téve számára a piactervezést, a 
szűk keresztmetszetek azonosítását, a 
kapacitások kodifikálását és a hálózatok 
rendelkezésre állására vonatkozó 
algoritmusok egyeztetés alapján történő 
létrehozását, ami teljes mértékben 
átlátható piaci viszonyokat biztosítana.

Or. en

Módosítás 48
Toine Manders
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A villamos energia és a földgáz 
szállítására szolgáló szuperhálózat 
jövőbeli kialakításával kapcsolatban 
európai felügyeleti szerv általi 
ellenőrzésre van szükség.

Or. nl

Módosítás 49
Toine Manders

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Tekintettel arra, hogy a 
nyersanyagárak jelenlegi ingadozása 
miatt a végfelhasználók jelentős 
eltéréseket tapasztalhatnak a villamos 
energia és a földgáz árában, 
erőfeszítéseket kell tenni az ezen 
nyersanyagokra vonatkozó, változtatható 
mértékű jövedéki adók bevezetésének 
megkönnyítése érdekében, így stabilizálva 
a végfelhasználók által fizetett árakat.

Or. nl

Módosítás 50
Sandra Kalniete

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Ügynökség minden hónapban 
országokra lebontott jelentéseket tesz 
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közzé az uniós nagykereskedelmi 
villamosenergia- és gázpiacok árainak 
alakulásáról.

Or. en

Módosítás 51
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be a Bizottságnak az e rendelet 
alapján végzett tevékenységéről. Ebben a 
jelentésben a Bizottság figyelmébe ajánlja 
a piaci szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11.
cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az e rendelet alapján végzett 
tevékenységéről, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra hozza. Ebben a jelentésben 
a Bizottság figyelmébe ajánlja a piaci 
szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

Or. en

Módosítás 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a nagykereskedelmi 
energiapiacok hatékony és eredményes 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt körben 
ajánlásokat fogalmazhat meg az ügyletekre 
– ideértve a vételi és az eladási

Az Ügynökség a nagykereskedelmi 
energiapiacok hatékony és eredményes 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt körben 
ajánlásokat fogalmazhat meg az ügyletekre 
– többek között a vételi és az eladási
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megbízásokat is – vonatkozó 
nyilvántartásokkal kapcsolatban. Az 
ajánlások megfogalmazása előtt az 
Ügynökség a 713/2009/EK rendelet 10. 
cikkében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően köteles egyeztetni az 
érdekeltekkel. Az Ügynökség köteles 
egyeztetni különösen az ESMA-val, a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival.

megbízásokra, valamint a kétoldalú 
kereskedelmi ügyletekre – vonatkozó 
nyilvántartásokkal kapcsolatban. Az 
ajánlások megfogalmazása előtt az 
Ügynökség a 713/2009/EK rendelet 10. 
cikkében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően köteles egyeztetni az 
érdekeltekkel. Az Ügynökség köteles 
egyeztetni különösen az ESMA-val, a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival.

Or. en

Módosítás 53
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi ajánlást az Európai 
Parlament, a Tanács és az Európai 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátani, és 
nyilvánossá kell tenni.

Or. en

Módosítás 54
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 
általa birtokolt információkat részlegesen 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 

(2) Az Ügynökség a piac átláthatóságának 
fokozása és a piacba vetett bizalom 
növelése érdekében az általa birtokolt –
többek között a kétoldalú szerződésekre 
vonatkozó – információkat részlegesen, 
elérhető formátumban, alapvető és piaci 
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konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek.

adatok alapján hozzáférhetővé teszi a 
nyilvánosság számára, amennyiben 
gondoskodik arról, hogy ne kerülhessenek 
a nyilvánosság birtokába olyan 
információk, amelyek konkrét piaci 
szereplőkre vagy konkrét ügyletekre 
vonatkoznak, és üzleti szempontból 
érzékenyek.

Or. en

Módosítás 55
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 
általa birtokolt információkat részlegesen
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek.

(2) Az Ügynökségnek lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az általa birtokolt 
információkat adott esetben
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek.

Or. en

Módosítás 56
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más hatóságokkal vagy a piaci 
vállalkozásokkal együttműködésben;

b) más hatóságokkal együttműködésben;

Or. el
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Módosítás 57
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) bekérni a meglévő rögzített 
telefonbeszélgetéseket és a meglévő 
adatforgalmi nyilvántartásokat;

d) bekérni a meglévő rögzített 
telefonbeszélgetéseket és a meglévő 
adatforgalmi nyilvántartásokat, a 
személyes adatok védelméről szóló 
jogszabályok tiszteletben tartásával;

Or. el

Módosítás 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Indokolás

Annak érdekében, hogy nőjön az érdekeltek bizalma az iránt a piac iránt, amelyen üzemelnek, 
intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az érintett piac hatékony, visszatartó erejű 
és arányos szankciókat szabjon ki a visszaélésekért, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
felügyelje a rendelet tagállamok általi végrehajtását. A tagállamoknak összehangoltan kell 
fellépniük a szabályozási arbitrázs, azaz az ügyletek olyan helyen történő végrehajtásának 
megelőzése érdekében, ahol a szankciókkal kapcsolatos rendelkezések rugalmasabbak és 
kevésbé szigorúak.

Módosítás 59
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük, és 
tükrözniük kell a fogyasztóknak okozott 
károk mértékét. A büntetések 2012-ig 
elfogadandó, uniós szinten egységes 
minimális összegét oly módon kell 
megszabni, hogy az az e rendelet által 
megelőzni kívánt tevékenységekből eredő 
közvetlen és közvetett potenciális pénzügyi 
nyereség és a fogyasztóknak okozott károk 
legalább kétszeresét tegye ki. A tagállamok 
ezeket a rendelkezéseket legkésőbb [...] -ig 
bejelentik a Bizottságnak, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot 
minden későbbi módosításukról.

Or. en

Módosítás 60
Toine Manders
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben bizonyítást nyer a 3. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt valamely 
személy által elkövetett, hivatallal való 
visszaélés, annak büntetőeljárást kell 
maga után vonnia.

Or. nl

Módosítás 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat haladéktalanul
vagy a benne megjelölt későbbi napon lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályos felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. A határozatot Az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.

(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a határozatban
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba.
A határozat nem érinti a már hatályos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot Az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság biztosítása érdekében meg kell határozni a pontos időzítést. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásról szóló közös megegyezés 
mellékletében ez a megfogalmazás a javasolt egységes záradék.


