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Ändringsförslag 24
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det är viktigt att konsumenterna har 
förtroende för el- och gasmarknadernas 
integritet, och att de priser som sätts på 
grossistmarknaderna för energi återspeglar 
en sund växelverkan mellan tillgång och 
efterfrågan.

(1) Det är viktigt att de priser som sätts på 
grossistmarknaderna för energi återspeglar 
en sund växelverkan mellan tillgång och 
efterfrågan, så att konsumenter och 
mikroföretag får betala ett rättvist pris för 
el och gas i hela Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.

Or. it

Motivering

Syftet med förslaget till förordning är att få till stånd rättvisa energipriser, och då måste man 
ta hänsyn till de särskilda förhållandena för konsumenter och mikroföretag. Våra 
EES-partners roll i energisammanhang bör också framhållas.

Ändringsförslag 25
Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det är viktigt att konsumenterna har 
förtroende för el- och gasmarknadernas 
integritet, och att de priser som sätts på 
grossistmarknaderna för energi återspeglar 
en sund växelverkan mellan tillgång och 
efterfrågan.

(1) Det är viktigt att de priser som sätts på 
grossistmarknaderna för energi återspeglar 
en sund växelverkan mellan tillgång och 
efterfrågan så att konsumenterna får 
betala ett rättvist pris för el och gas i hela 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, något som på lång sikt 
skulle öka konsumenternas förtroende för 
el- och gasmarknaderna och garantera 
alla medborgare tillgång till energi till ett 
rimligt pris.
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Or. en

Ändringsförslag 26
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionens energimarknader blir allt mer 
sammanlänkade med varandra. 
Marknadsmissbruk i en medlemsstat 
påverkar priserna på grossistmarknaderna 
för el och gas över de nationella gränserna. 
Därför kan det inte vara de enskilda 
medlemsstaternas angelägenhet att 
garantera marknadernas integritet.

(3) Unionens energimarknader blir allt mer 
sammanlänkade med varandra. 
Marknadsmissbruk i en medlemsstat 
påverkar såväl priserna på 
grossistmarknaderna för el och gas över de 
nationella gränserna som slutpriserna för 
konsumenter och mikroföretag. Därför 
kan det inte vara de enskilda 
medlemsstaternas angelägenhet att 
garantera marknadernas integritet.

Or. it

Motivering

Syftet med förslaget till förordning är att få till stånd rättvisa energipriser, och då måste man 
ta hänsyn till de särskilda förhållandena för konsumenter och mikroföretag. 

Ändringsförslag 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionens energimarknader blir allt mer 
sammanlänkade med varandra. 
Marknadsmissbruk i en medlemsstat 
påverkar priserna på grossistmarknaderna
för el och gas över de nationella gränserna. 
Därför kan det inte vara de enskilda 
medlemsstaternas angelägenhet att 
garantera marknadernas integritet.

(3) Unionens energimarknader blir allt mer 
sammanlänkade med varandra. 
Marknadsmissbruk i en medlemsstat
påverkar såväl priserna på 
grossistmarknaderna för el och gas över de 
nationella gränserna som slutpriserna för 
konsumenterna. Därför kan det inte vara 
de enskilda medlemsstaternas angelägenhet 
att garantera marknadernas integritet. En 
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fullt fungerande, sammankopplad och 
integrerad inre marknad för energi 
förutsätter följaktligen en stark 
gränsöverskridande 
marknadsövervakning.

Or. en

Ändringsförslag 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Grossistmarknaderna för energi 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna, och prissättningen 
inom den ena sektorn påverkar 
prissättningen inom den andra.

(4) Grossistmarknaderna för energi 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna, och prissättningen 
inom den ena sektorn påverkar 
prissättningen inom den andra. Här ingår 
exempelvis både reglerade och oreglerade 
marknader samt OTC-transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 29
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att öka öppenheten i 
grossistmarknaderna för energi bör byrån 
för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (Acer) upprätta 
ett register över marknadsaktörerna och 
undersöka möjligheten och tidpunkten för 
en övergång av OTC-derivat till 
handelsplatser med clearing.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Definitionerna av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan måste 
specificeras så att de beaktar särdragen för 
grossistmarknaderna för energi, vilka är 
dynamiska och ofta förändras. 
Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget, i vilka de utförliga 
bestämmelserna fastställs. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Samförståndet om det praktiska upplägget runt användandet av delegerade akter är inte 
bindande. För att det rättsliga läget ska vara klart måste man hänvisa till samförståndet i 
motiveringarna, men inte i den lagstiftande texten.

Ändringsförslag 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Effektiv marknadsövervakning är 
nödvändig för att marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi ska kunna 

(13) Effektiv marknadsövervakning är 
nödvändig för att marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi ska kunna 
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upptäckas och förhindras. Byrån är bäst 
lämpad att utföra övervakningen eftersom 
den har både översikt över el- och 
gasmarknaderna på EU-nivå samt de 
nödvändiga sakkunskaperna om hur 
Europas marknader och system för el och 
gas fungerar. Eftersom de nationella 
tillsynsmyndigheterna har viktiga 
kunskaper om utvecklingen på 
marknaderna i deras medlemsstater ska de 
ha en viktig roll i att garantera en effektiv 
marknadsövervakning.

upptäckas och förhindras. Byrån är bäst 
lämpad att utföra övervakningen eftersom 
den har både översikt över el- och 
gasmarknaderna på EU-nivå samt de 
nödvändiga sakkunskaperna om hur 
Europas marknader och system för el och 
gas fungerar. Eftersom de nationella 
tillsynsmyndigheterna har viktiga 
kunskaper om utvecklingen på 
marknaderna i deras medlemsstater bör de 
ha en viktig roll i att garantera en effektiv 
marknadsövervakning. För att 
åstadkomma en effektiv övervakning av 
och öppenhet på energimarknaden krävs 
det därför ett nära samarbete och bättre 
samordning mellan de olika europeiska 
byråerna och de nationella 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 32
Ashley Fox

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Effektiv marknadsövervakning är 
nödvändig för att marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi ska kunna 
upptäckas och förhindras. Byrån är bäst 
lämpad att utföra övervakningen eftersom 
den har både översikt över el- och 
gasmarknaderna på EU-nivå samt de 
nödvändiga sakkunskaperna om hur 
Europas marknader och system för el och 
gas fungerar. Eftersom de nationella 
tillsynsmyndigheterna har viktiga 
kunskaper om utvecklingen på 
marknaderna i deras medlemsstater ska de 
ha en viktig roll i att garantera en effektiv 
marknadsövervakning.

(13) Effektiv marknadsövervakning är 
nödvändig för att marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi ska kunna 
upptäckas och förhindras. Byrån är bäst 
lämpad att utföra övervakningen eftersom 
den har både översikt över el- och 
gasmarknaderna på EU-nivå samt de 
nödvändiga sakkunskaperna om hur 
Europas marknader och system för el och 
gas fungerar. Byrån bör ha ett nära 
samarbete med de nationella 
tillsynsmyndigheterna eftersom dessa har 
viktiga kunskaper om utvecklingen på 
marknaderna i deras medlemsstater och 
således är bäst på att tillföra viktig 
expertis när det gäller att garantera en 
effektiv marknadsövervakning.
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Or. en

Ändringsförslag 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) För att den flexibilitet som krävs i 
insamlingen av transaktionsuppgifterna om 
grossistenergiprodukter bör kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget, i vilka 
tidpunkten och formen för och innehållet i 
de uppgifter som marknadsaktörerna måste 
lämna in fastställs. Rapporteringskraven 
bör inte ge upphov till onödiga kostnader 
för marknadsaktörerna. Personer som 
rapporterar transaktioner till en behörig 
myndighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella tjänster och 
till transaktionsregister och behöriga 
myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) ../.. om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister bör 
därför inte omfattas av ytterligare 
rapporteringskrav enligt denna förordning. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Samförståndet om det praktiska upplägget runt användandet av delegerade akter är inte 
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bindande. För att det rättsliga läget ska vara klart måste man hänvisa till samförståndet i 
motiveringarna, men inte i den lagstiftande texten.

Ändringsförslag 34
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) För att den flexibilitet som krävs i 
insamlingen av transaktionsuppgifterna om 
grossistenergiprodukter bör kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget, i vilka 
tidpunkten och formen för och innehållet i 
de uppgifter som marknadsaktörerna måste 
lämna in fastställs. Rapporteringskraven 
bör inte ge upphov till onödiga kostnader 
för marknadsaktörerna, utan se till att 
byrån får all den information som krävs 
för att den effektivt ska kunna utföra sina 
uppgifter. Personer som rapporterar 
transaktioner till en behörig myndighet i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG av den 
21 april 2004 om marknader för finansiella 
tjänster och till transaktionsregister och 
behöriga myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) ../.. om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister bör 
därför inte omfattas av ytterligare 
rapporteringskrav enligt denna förordning.
Det måste dock säkerställas att de berörda 
myndigheterna och transaktionsregistren 
utan dröjsmål gör all nödvändig 
information tillgänglig för byrån.

Or. en

Ändringsförslag 35
Sandra Kalniete
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Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Om uppgifterna inte är kommersiellt 
känsliga bör byrån göra uppgifterna 
tillgängliga för marknadsaktörer och för 
offentligheten. En sådan öppenhet kan 
bidra till förtroende för marknaden och 
sprida kunskaper om hur 
grossistmarknaderna för energi fungerar.
För att garantera allmänheten större 
öppenhet och tillgång till information om 
grossistpriser för energi bör byrån 
månatligen för varje land sammanställa 
en rapport om prisutvecklingen på 
grossistmarknaderna för energi.

Or. en

Ändringsförslag 36
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 37
Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska ha ansvaret för att denna förordning 
verkställs i medlemsstaterna. Därför måste 
de ha de utredningsbefogenheter som de 
behöver för att effektivt kunna utföra sina 
uppgifter. Dessa befogenheter bör utövas 
på grundval av proportionalitetsprincipen 
och med respekt för statens verkställande 
befogenheter.

Or. el

Ändringsförslag 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är viktigt att påföljderna för brott 
mot denna förordning är proportionerliga 
och avskräckande och återspeglar 
överträdelsernas allvarlighetsgrad och de 
vinster som aktörerna hade kunnat uppnå 
genom att handla med 
insiderinformationen eller genom den 
otillbörliga marknadspåverkan. Med tanke 
på hur handel med el- och gasderivat och 
handel med konkret el och gas växelverkar 
ska påföljderna för brott mot denna 
förordning motsvara de påföljder som 
medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG.

(23) Det är viktigt att påföljderna för brott 
mot denna förordning är proportionerliga 
och avskräckande och återspeglar 
överträdelsernas allvarlighetsgrad och de 
vinster som aktörerna hade kunnat uppnå 
genom att handla med 
insiderinformationen eller genom den 
otillbörliga marknadspåverkan. Med tanke 
på hur handel med el- och gasderivat och 
handel med konkret el och gas växelverkar 
ska påföljderna för brott mot denna 
förordning motsvara de påföljder som 
medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG. I 
detta sammanhang är det viktigt att 
påföljderna i allt väsentligt är 
harmoniserade i samtliga medlemsstater
och att det inte förekommer 
regelarbitrage, det vill säga en situation 
där kontrakt ingås i det land där den 
minsta risken för påföljder finns.
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Or. it

Motivering

För att stärka aktörernas förtroende för marknaden måste marknadsöverträdelser beivras 
med effektiva, avskräckande och proportionerliga påföljder, och kommissionen 
rekommenderas att kontrollera att förordningen tillämpas av medlemsstaterna. Dessa bör 
samordna sig för att undvika regelarbitrage, som kan uppstå om det finns regelverk med 
flexiblare eller mildare påföljder.

Ändringsförslag 39
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är viktigt att påföljderna för brott 
mot denna förordning är proportionerliga 
och avskräckande och återspeglar 
överträdelsernas allvarlighetsgrad och de 
vinster som aktörerna hade kunnat uppnå 
genom att handla med 
insiderinformationen eller genom den 
otillbörliga marknadspåverkan. Med tanke 
på hur handel med el- och gasderivat och 
handel med konkret el och gas växelverkar 
ska påföljderna för brott mot denna 
förordning motsvara de påföljder som 
medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG.

(23) Det är viktigt att påföljderna för brott 
mot denna förordning är proportionerliga 
och avskräckande och återspeglar 
överträdelsernas allvarlighetsgrad och de 
vinster som aktörerna hade kunnat uppnå 
genom att handla med 
insiderinformationen eller genom den 
otillbörliga marknadspåverkan. Med tanke 
på hur handel med el- och gasderivat och 
handel med konkret el och gas växelverkar 
bör påföljderna för brott mot denna 
förordning motsvara de påföljder som 
medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG. För 
att ge en tillräckligt avskräckande effekt 
bör minimipåföljder fastställas som 
motsvarar dubbelt så mycket som de 
direkta eller indirekta vinster som hade 
kunnat uppnås liksom den skada som 
åsamkats konsumenterna till följd av 
handlingar som denna förordning vill 
förebygga.

Or. en

Ändringsförslag 40
Claude Turmes
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs bestämmelser 
som förbjuder marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, och som är 
förenliga med bestämmelserna för 
finansmarknaderna. Här fastställs även att 
grossistmarknaderna för energi ska 
övervakas av byrån.

I denna förordning fastställs bestämmelser 
som förbjuder marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, och som är 
förenliga med bestämmelserna för 
finansmarknaderna. Här fastställs även att 
grossistmarknaderna för energi ska 
övervakas av byrån och att minimikrav 
ska gälla för verksamheten på 
handelsplatser för all OTC-handel och 
bilaterala avtal.

Or. en

Ändringsförslag 41
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs bestämmelser 
som förbjuder marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, och som är 
förenliga med bestämmelserna för 
finansmarknaderna. Här fastställs även att 
grossistmarknaderna för energi ska 
övervakas av byrån.

I denna förordning fastställs bestämmelser 
som förbjuder marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, och som är 
förenliga med bestämmelserna för 
finansmarknaderna. Här fastställs även att 
grossistmarknaderna för energi ska 
övervakas av byrån, i nära samarbete med 
de nationella tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 42
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led a – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 43
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) avtal som rör omvandling av 
naturgas (förångning och kondensation).

Or. el

Ändringsförslag 44
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Marknadsaktörerna ska offentliggöra 
insiderinformation om verksamheten eller 
anläggningarna som den berörda aktören 
äger eller kontrollerar, eller för vilken 

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

eller för vilken aktören har driftsansvar, 
antingen fullständigt eller delvis. 
Informationen ska innehålla uppgifter om 
anläggningarnas kapacitet att producera, 
lagra, förbruka eller överföra el eller 
naturgas.

Or. en

Ändringsförslag 45
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska vara förbjudet att bedriva, eller 
försöka bedriva, otillbörlig 
marknadspåverkan på grossistmarknaderna 
för energi.

Det ska vara förbjudet att bedriva, eller 
försöka bedriva, otillbörlig 
marknadspåverkan på grossistmarknaderna 
för energi, exempelvis genom 
prisöverenskommelser.

Or. nl

Ändringsförslag 46
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att skapa full insyn och största 
möjliga marknadsintegrering och 
marknadslikviditet ska alla relevanta 
marknader och verksamheter som 
integreras rapporteras, inklusive 
tillhandahållande av balanstjänster och 
återsändning, oavsett om det handlar om 
att fullfölja avtal, rättsliga skyldigheter 
eller anslutningsregler.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. För att byrån effektivt ska kunna 
utföra sina uppgifter måste den också ha 
tillgång till information om nätens,
ledningarnas och 
lagringsanläggningarnas fysiska 
verklighet så att den kan gå vidare med 
utformningen av marknaden, identifiera 
flaskhalsar, kodifiera kapacitet och 
bestämma algoritmer för tillgång till 
näten, något som fullt ut skulle 
säkerställa öppna marknadsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 48
Toine Manders

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Med tanke på det supernät för el och 
gas som ska utvecklas krävs det en 
europeisk tillsynsmyndighet som utövar 
tillsyn.

Or. nl

Ändringsförslag 49
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Eftersom priset på el- och 
gasprodukter för närvarande varierar 
kraftigt för slutkonsumenterna på grund 
av fluktuationer i råvarupriserna måste 
man sträva efter rörliga tullar på dessa 
råvaror för att stabilisera det pris som 
slutkonsumenterna betalar.

Or. nl

Ändringsförslag 50
Sandra Kalniete

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska månadsvis för varje land 
offentliggöra en rapport om 
prisutvecklingen på grossistmarknaderna 
för el och gas i Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 51
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till kommissionen om dess 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning. I dessa rapporter ska byrån 
underrätta kommissionen om brister i 
bestämmelser, normer och förfaranden på 
marknaden som kan främja insiderhandel 
och otillbörlig marknadspåverkan, eller 

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till Europaparlamentet 
och kommissionen om dess verksamhet 
som omfattas av denna förordning och 
offentliggöra denna rapport. I dessa 
rapporter ska byrån underrätta 
kommissionen om brister i bestämmelser, 
normer och förfaranden på marknaden som 
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som kan försvaga den inre marknaden. 
Rapporterna kan kombineras med den 
rapport som avses i artikel 11.2 i 
förordning (EG) nr 713/2009.

kan främja insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, eller som kan försvaga 
den inre marknaden. Rapporterna kan 
kombineras med den rapport som avses i 
artikel 11.2 i förordning (EG) nr 713/2009.

Or. en

Ändringsförslag 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån kan ge rekommendationer som rör 
transaktionsregistren, inklusive 
handelsorder, om den anser det vara 
nödvändigt för att kunna övervaka 
grossistmarknaderna för energi på ett 
effektivt sätt. Innan byrån ger dessa 
rekommendationer ska den samråda med 
berörda parter i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EG) nr 713/2009. Byrån ska i 
synnerhet samråda med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter i medlemsstaterna.

Byrån kan ge rekommendationer som rör 
transaktionsregistren, inklusive 
handelsorder och bilaterala 
handelstransaktioner, om den anser det 
vara nödvändigt för att kunna övervaka 
grossistmarknaderna för energi på ett 
effektivt sätt. Innan byrån ger dessa 
rekommendationer ska den samråda med 
berörda parter i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EG) nr 713/2009. Byrån ska i 
synnerhet samråda med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 53
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla rekommendationer bör göras 
tillgängliga för Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen samt offentliggöras. 
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Or. en

Ändringsförslag 54
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra 
en del av de uppgifter den besitter, under 
förutsättning att den inte röjer kommersiellt 
känsliga uppgifter om enskilda 
marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner.

2. För att öka öppenheten och förtroendet 
på marknaden ska byrån offentliggöra en 
del av de uppgifter den besitter – baserade 
på grundläggande marknadsuppgifter – i 
ett tillgängligt format, inklusive de som 
rör bilaterala avtal, under förutsättning att 
den inte röjer kommersiellt känsliga 
uppgifter om enskilda marknadsaktörer 
eller enskilda transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 55
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra 
en del av de uppgifter den besitter, under 
förutsättning att den inte röjer kommersiellt 
känsliga uppgifter om enskilda 
marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner.

2. Byrån bör vid behov ha möjlighet att 
offentliggöra de uppgifter den besitter, 
under förutsättning att den inte röjer 
kommersiellt känsliga uppgifter om 
enskilda marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 56
Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med andra myndigheter 
eller marknadsföretag, eller 

(b) i samarbete med andra myndigheter, 
eller

Or. el

Ändringsförslag 57
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) begära befintliga register över tele- och 
datatrafik,

(d) begära befintliga register över tele- och 
datatrafik, samtidigt som lagstiftningen 
om skydd av personuppgifter respekteras,

Or. el

Ändringsförslag 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

För att stärka aktörernas förtroende för marknaden måste marknadsöverträdelser beivras 
med effektiva, avskräckande och proportionerliga påföljder, och kommissionen 
rekommenderas att kontrollera att förordningen tillämpas av medlemsstaterna. Dessa bör 
samordna sig för att undvika regelarbitrage, som kan uppstå om det finns regelverk med 
flexiblare eller mildare påföljder.

Ändringsförslag 59
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande samt 
återspegla den skada som åsamkats 
konsumenterna. Minimistandarder som 
ska gälla i hela EU för påföljder som ska 
utfärdas senast 2012 bör fastställas till 
dubbelt så mycket som de totala direkta 
eller indirekta vinster som hade kunnat 
uppnås till följd av handlingar som denna 
förordning vill förebygga.
Medlemsstaterna senast den ... underrätta 
kommissionen om bestämmelserna och ska 
utan dröjsmål underrätta kommissionen om 
senare ändringar av dem.

Or. en

Ändringsförslag 60
Toine Manders
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Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det visar sig att de personer som 
nämns i artikel 3.2. har missbrukat sin 
ställning ska det i samtliga fall leda till 
åtal.

Or. nl

Ändringsförslag 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom beslutet om återkallande 
upphävs delegeringen av de befogenheter 
som anges i beslutet. Beslutet ska börja 
gälla omedelbart eller vid ett senare datum 
som anges i beslutet. Det ska inte påverka 
giltigheten för de delegerade akter som 
redan har trätt i kraft. Det ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

3. Genom beslutet om återkallande 
upphävs delegeringen av de befogenheter 
som anges i beslutet. Beslutet ska börja 
gälla dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare datum 
som anges i beslutet. Det ska inte påverka 
giltigheten för de delegerade akter som 
redan har trätt i kraft. Det ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Motivering

För att skapa klarhet angående rättsläget krävs exakta tidsangivelser. Lydelsen har dessutom 
föreslagits som standardklausul i bilagan till samförståndet om det praktiska upplägget kring 
användandet av delegerade akter.


