
AM\865269DA.doc PE464.684v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2010/0363(COD)

27.4.2011

ÆNDRINGSFORSLAG
52 - 223

Udkast til betænkning
Jorgo Chatzimarkakis
(PE460.835v01-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og 
gennemsigtighed på energimarkederne

Forslag til forordning
(KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))



PE464.684v01-00 2/100 AM\865269DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\865269DA.doc 3/100 PE464.684v01-00

DA

Ændringsforslag 52
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Titel 1 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
integritet og gennemsigtighed på 
energimarkederne (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
integritet og gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne (EØS-relevant 
tekst)

Or. ro

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med forordningen.

Ændringsforslag 53
Herbert Reul

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 sikre, at forbrugerne og 
andre markedsdeltagere har tillid til 
engroselektricitets- og gasmarkedernes 
integritet, og at de priser, der fastsættes på 
disse markeder, afspejler et rimeligt,
konkurrencebaseret samspil mellem 
udbud og efterspørgsel.

Or. de

Begrundelse

Handlende og producenter skal også have tillid til engrosmarkedernes funktion.
Omformuleringen skaber også overensstemmelse med artikel 1.
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Ændringsforslag 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 sikre elektricitets- og 
gasmarkedernes integritet, og at de priser, 
der fastsættes på engroselektricitets- og 
gasmarkederne, afspejler et rimeligt 
samspil mellem udbud og efterspørgsel, 
hvilket betyder, at forbrugerne har tillid til 
disse markeder.

Or. en

Begrundelse

Forbrugertillid er ikke hovedformået med denne forordning.

Ændringsforslag 55
Hannes Swoboda

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 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, og at der ikke kan opnås 
uberettigede fortjenester på grundlag af 
markedsmisbrug.

Or. en
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Ændringsforslag 56
Konrad Szymański

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 sikre, at forbrugerne og 
andre markedsdeltagere har tillid til 
engroselektricitets- og gasmarkedernes 
integritet, og at de priser, der fastsættes på 
disse engrosenergimarkeder, afspejler et 
rimeligt samspil mellem udbud og 
efterspørgsel.

Or. en

Ændringsforslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 sikre, at forbrugerne 
har tillid til engroselektricitets- og 
gasmarkedernes integritet, og at de priser, 
der fastsættes på engrosenergimarkederne, 
afspejler et rimeligt samspil mellem udbud 
og efterspørgsel.

Or. ro

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen.
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Ændringsforslag 58
Anni Podimata

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 sikre, at forbrugerne 
har tillid til elektricitets- og 
gasmarkedernes integritet, og at de priser, 
der fastsættes på engrosenergimarkederne, 
afspejler et rimeligt og konkurrencedygtigt
samspil mellem udbud og efterspørgsel.

Or. en

Ændringsforslag 59
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Gennemsigtighed på 
energimarkederne er en forudsætning for 
yderligere integration og liberalisering af 
EU-energimarkedet, og denne forordning 
bør derfor give forbrugerne vigtige 
fordele.

Or. en

Ændringsforslag 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Rådgivning fra Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg og Gruppen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder for 

(2) Rådgivning fra Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg og Gruppen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder for 
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Elektricitet og Gas har bekræftet, at den 
gældende lovgivnings anvendelsesområde 
ikke med sikkerhed løser problemerne på 
elektricitets- og gasmarkederne, og det 
anbefales at overveje en passende 
lovramme for energisektoren, som 
forebygger markedsmisbrug.

Elektricitet og Gas har bekræftet, at den 
gældende lovgivnings anvendelsesområde 
ikke med sikkerhed løser problemerne på 
elektricitets- og gasmarkederne, og det 
anbefales at overveje en passende 
lovramme, der er skræddersyet til
energisektoren, som forebygger 
markedsmisbrug og tager højde for 
sektorspecifikke forhold, der ikke er 
dækket af andre direktiver og 
forordninger.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at understrege forskellene f.eks. mellem direktivet om markedsmisbrug, som 
er af overordnet karakter, og forordningen om integritet og gennemsigtighed på 
energimarkederne (REMIT), som er skræddersyet til energisektoren.

Ændringsforslag 61
Silvia-Adriana Ţicău

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) Engrosenergimarkederne 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.

Or. ro

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen.
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Ændringsforslag 62
Bendt Bendtsen

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 ofte 
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.

Or. en

Ændringsforslag 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 ofte
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.

Or. en
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Ændringsforslag 64
Teresa Riera Madurell

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. Dette omfatter bl.a. regulerede 
markeder, multilaterale handelsfaciliteter 
og over the counter-transaktioner (OTC-
transaktioner), direkte eller gennem 
mæglere.

Or. en

Ændringsforslag 65
Claude Turmes

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. Dette omfatter bl.a. regulerede 
markeder, multilaterale handelsfaciliteter 
og over the counter-transaktioner (OTC-
transaktioner) og bilaterale kontrakter.

Or. en

Begrundelse

Bilaterale kontrakter skal også dækkes af denne forordning, så alle markedsaktører og 
transaktioner er omfattet.
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Ændringsforslag 66
Herbert Reul

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. Langtidskontrakter eller 
kontrakter med slutbrugere falder ikke 
ind under denne forordnings 
anvendelsesområde.

Or. de

Ændringsforslag 67
Adam Gierek

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, som 
er af afgørende betydning for 
energimarkederne og de finansielle 
markeder, og prisdannelsen i de to sektorer 
er indbyrdes forbundet.

Or. pl

Begrundelse

Målet er i fuld udstrækning at tage hensyn til alle markedsinstrumenter, der påvirker den 
måde, hvorpå realpriser dannes. Derivatmarkedsinvesteringer banede vej for spekulation, 
hvilket førte til finanskrisen.
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Ændringsforslag 68
András Gyürk

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) Engrosgas- og elektricitetsmarkeder
omfatter både råvaremarkeder og 
derivatmarkeder, og prisdannelsen i de to 
sektorer er indbyrdes forbundet.

Or. en

Ændringsforslag 69
Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at øge gennemsigtigheden på 
engrosenergimarkedet skal Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder 
(agenturet) indføre et register over 
markedsdeltagere samt undersøge 
mulighederne og tidspunktet for at 
overføre OTC-derivater til 
noteringslokaler med henblik på clearing.

Or. en

Begrundelse

Handel med OTC-derivater udgør størstedelen af transaktionerne på 
engrosenergimarkederne i de fleste medlemsstater. Hvis disse transaktioner blev handlet i 
noteringslokaler, ville gennemsigtigheden på markedet blive væsentligt øget. Desuden ville 
rapporteringsforpligtelser blive flyttet til clearingorganer i noteringslokalerne.
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Ændringsforslag 70
Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) For at skabe lige vilkår mellem 
forskellige markedspladser og 
kontraktformer bør der planlægges 
minimumskrav for noteringslokaler.

Or. en

Begrundelse

Overførslen af transaktioner til noteringslokaler med mindre regulering bør hindres ved 
minimumskrav for noteringslokaler.

Ændringsforslag 71
Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I erkendelse af vekselvirkningerne 
mellem elektricitets- og gasmarkederne og 
markedet for olie, kul og CO2 bør 
agenturet overvåge disse markeder for at 
sikre en omfattende forståelse af 
markedsudviklingen.

Or. en

Begrundelse

Selv om markederne for olie, kul og CO2-kvoter har andre egenskaber end elektricitets- og 
gasmarkederne, påvirker de hinanden, og effektiv forebyggelse af markedsmisbrug og 
manipulation kan kun sikres, når alle relevante markeder overvåges.
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Ændringsforslag 72
Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Kommissionen gennemfører i 
øjeblikket en interessenthøring om 
"Sikring af det europæiske kulmarkeds 
integritet"1. Derefter skal den hurtigst 
muligt udfærdige et forslag til specifik 
lovgivning om at indføre de respektive 
overtrædelser på markedet for CO2-kvoter 
inden udgangen af 2012, samtidig med at 
der sikres sammenhæng med denne 
forordning.
1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Begrundelse

Lovgivningsinstrumentet til sikring af integritet på det europæiske kulmarked bør være en del 
af gennemsigtigheds- og integritetspakken, der omfatter REMIT, MAD, EMIR og MiFID.
Kommissionen bør derfor hurtigst muligt udarbejde sit forslag for at lukke hullet på 
kulmarkederne.

Ændringsforslag 73
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) På en række af de vigtigste 
energimarkeder er adfærd, som 
undergraver energimarkedets integritet, på 
nuværende tidspunkt ikke klart forbudt.

(6) For at beskytte de endelige forbrugere 
og garantere overkommelige energipriser 
for EU's borgere er det væsentligt at 
forbyde adfærd, som undergraver 
energimarkedets integritet.

Or. ro
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Begrundelse

Det er vigtigt at beskytte de endelige forbrugere og garantere overkommelige energipriser for 
EU's borgere.

Ændringsforslag 74
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der henviser til, at kursmanipulation 
sigter mod at sikre en dominerende 
handelsposition over udbuddet af eller 
efterspørgslen efter et 
engrosenergiprodukt, hvilket kan 
resultere i direkte eller indirekte 
fastsættelse af købs- eller salgspriser eller 
skabe urimelige forretningsbetingelser.

Or. en

Ændringsforslag 75
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Nationale myndigheder kan påvirke 
forsyningsselskabers adfærd, bl.a. ved at 
indrømme særlige eller eksklusive 
rettigheder eller lade dem få del i deres 
kapital og repræsentation i enhedernes 
administrative organer, ledelsesmæssige 
organer eller tilsynsorganer, og spiller 
derfor en vigtig rolle i anvendelsen af 
denne forordning, herunder hvad angår 
gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling inden for offentlige 
indkøb.
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Or. en

Ændringsforslag 76
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Liberalisering af energimarkederne 
fører ikke automatisk til øget 
konkurrence, da etablerede operatører 
ofte har meget betydelige markedsandele, 
og i nogle medlemsstater kan 
tilstedeværelsen af statsejede 
virksomheder også forstyrre markedets 
funktion. Denne forordning bør derfor 
garantere ligebehandling af alle 
markedsaktører for at minimere risikoen 
for usund forretningspraksis og for at 
sikre lige vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 77
Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Handel med både derivater og råvarer 
finder sted på engrosenergimarkederne. 
Det er derfor vigtigt, at derivat- og 
råvaremarkedernes definitioner af 
markedsmisbrug, som omfatter 
insiderhandel og kursmanipulation, er 
indbyrdes forenelige.

(7) Handel med både derivater og råvarer 
finder sted på engrosenergimarkederne. 
Det er derfor vigtigt, at derivat- og 
råvaremarkedernes definitioner af 
markedsmisbrug, som omfatter 
insiderhandel og kursmanipulation, er 
indbyrdes forenelige. Denne forordning 
bør gælde for alle indgåede transaktioner, 
hvad enten det er direkte eller gennem 
formidlere, på regulerede markeder, på 
multilaterale handelsfaciliteter, OTC-
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transaktioner eller bilaterale kontrakter.

Or. en

Begrundelse

Alle handelsformer og centre skal være underlagt denne forordning for i fuld udstrækning at 
dække markedet og dermed opfylde denne forordnings mål om gennemsigtighed og integritet.

Ændringsforslag 78
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Handel med både derivater og råvarer 
finder sted på engrosenergimarkederne. 
Det er derfor vigtigt, at derivat- og 
råvaremarkedernes definitioner af 
markedsmisbrug, som omfatter 
insiderhandel og kursmanipulation, er 
indbyrdes forenelige.

(7) Handel med både derivater og råvarer 
finder sted på engrosenergimarkederne. 
Det er derfor vigtigt, at derivat- og 
råvaremarkedernes definitioner af 
markedsmisbrug, som omfatter 
insiderhandel og kursmanipulation, er 
indbyrdes forenelige. Denne forordning 
bør derfor i princippet gælde for alle 
indgåede transaktioner.

Or. en

Ændringsforslag 79
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Handel med både derivater og råvarer 
finder sted på engrosenergimarkederne. 
Det er derfor vigtigt, at derivat- og 
råvaremarkedernes definitioner af 
markedsmisbrug, som omfatter 
insiderhandel og kursmanipulation, er 
indbyrdes forenelige.

(7) Handel med både derivater og råvarer 
finder sted på engrosenergimarkederne. 
Det er derfor vigtigt, at derivat- og 
råvaremarkedernes definitioner af 
markedsmisbrug, som omfatter 
insiderhandel og kursmanipulation, er 
indbyrdes forenelige, men at der samtidig 
tages hensyn til engrosenergimarkedernes 
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særlige egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag 80
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det bør klart forbydes at benytte eller 
forsøge at benytte intern viden til at handle 
for egen eller for tredjemands regning. 
Brug af intern viden kan bestå i at handle 
med engrosenergiprodukter, hvis den 
pågældende ved eller burde vide, at der er 
tale om intern viden.

(9) Det bør klart forbydes at benytte eller 
forsøge at benytte intern viden til at handle 
for egen eller for tredjemands regning. 
Brug af intern viden kan bestå i at handle 
med engrosenergiprodukter, hvis den 
pågældende ved eller burde vide, at der er 
tale om intern viden. Oplysninger, som 
skal offentliggøres i henhold til 
forordning (EF) nr. 714/2009 eller 
forordning (EF) nr. 715/2009, herunder 
retningslinjer og netregler, som vedtages i 
henhold til disse forordninger, kan 
udgøre grundlaget for 
markedsdeltagernes beslutninger om at 
indgå transaktioner med 
engrosenergiprodukter og kunne derfor 
være intern viden, indtil de er 
offentliggjort.

Or. en

Ændringsforslag 81
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det bør klart forbydes at benytte eller 
forsøge at benytte intern viden til at handle 
for egen eller for tredjemands regning. 

(9) Det bør klart forbydes at benytte eller 
forsøge at benytte intern viden til at handle 
for egen eller for tredjemands regning. 
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Brug af intern viden kan bestå i at handle 
med engrosenergiprodukter, hvis den 
pågældende ved eller burde vide, at der er 
tale om intern viden.

Brug af intern viden kan bestå i at handle 
med engrosenergiprodukter, hvis den 
pågældende ved eller burde vide, at der er 
tale om intern viden. Oplysninger, som 
skal offentliggøres i henhold til 
forordning (EF) nr. 714/2009 eller 
forordning (EF) nr. 715/2009, herunder 
retningslinjer og netregler, som vedtages i 
henhold til disse forordninger, kan være 
oplysninger, der sandsynligvis væsentligt 
vil påvirke priserne på 
engrosenergiprodukter og kunne derfor 
være intern viden, indtil de er 
offentliggjort.

Or. en

Ændringsforslag 82
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det bør klart forbydes at benytte eller 
forsøge at benytte intern viden til at handle 
for egen eller for tredjemands regning. 
Brug af intern viden kan bestå i at handle 
med engrosenergiprodukter, hvis den 
pågældende ved eller burde vide, at der er 
tale om intern viden.

(9) Det bør klart forbydes at benytte eller 
forsøge at benytte intern viden til at handle 
for egen eller for tredjemands regning. 
Brug af intern viden kan bestå i at handle 
med engrosenergiprodukter, hvis den 
pågældende ved eller burde vide, at der er 
tale om intern viden. Kun oplysninger, 
som skal offentliggøres i henhold til 
forordning (EF) nr. 714/2009 eller 
forordning (EF) nr. 715/2009, herunder 
retningslinjer og netregler, som vedtages i 
henhold til disse forordninger, kan være 
intern viden, indtil de er offentliggjort.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det bør klart forbydes at benytte eller 
forsøge at benytte intern viden til at handle 
for egen eller for tredjemands regning. 
Brug af intern viden kan bestå i at handle 
med engrosenergiprodukter, hvis den 
pågældende ved eller burde vide, at der er 
tale om intern viden.

(9) Det bør klart forbydes at benytte eller 
forsøge at benytte intern viden til at handle 
for egen eller for tredjemands regning. 
Brug af intern viden kan bestå i at handle 
med engroselektricitets- og gasprodukter, 
hvis den pågældende ved eller burde vide, 
at der er tale om intern viden.

Or. en

Ændringsforslag 84
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Manipulation på 
engrosenergimarkeder består i kunstigt at 
få kurserne til at ligge på et niveau, som 
ikke er berettiget af den faktiske rådighed 
over og de faktiske omkostninger til 
produktions-, lager, oplagrings- og 
transportkapacitet samt efterspørgslen.

(10) Manipulation på 
engrosenergimarkeder består i kunstigt at 
få kurserne til at ligge på et niveau, som 
ikke er berettiget af den faktiske rådighed 
over og de faktiske omkostninger til 
produktions-, lager, oplagrings- og 
transportkapacitet samt den effektive 
efterspørgsel, med andre ord, hvor 
modtagerne har den tekniske eller
teknologiske kapacitet til at modtage 
energien og den finansielle kapacitet til at 
betale for den.

Or. pl

Begrundelse

For at forhindre spekulation kan køb ikke accepteres, hvis modtageren er ude af stand til at 
modtage eller betale for dem.
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Ændringsforslag 85
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Manipulation på 
engrosenergimarkeder består i kunstigt at 
få kurserne til at ligge på et niveau, som 
ikke er berettiget af den faktiske rådighed 
over og de faktiske omkostninger til 
produktions-, lager, oplagrings- og
transportkapacitet samt efterspørgslen.

(10) Manipulation på 
engrosenergimarkeder består i kunstigt at 
få kurserne til at ligge på et niveau, som 
ikke er berettiget af den faktiske ligevægt 
mellem udbud og efterspørgsel og andre 
grundlæggende variabler.

Or. en

Ændringsforslag 86
András Gyürk

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 særlig vigtigt, at 
Kommissionen foretager de relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder høring af eksperter. Der kunne 
navnlig leveres ekspertise bl.a. af 
eksperter fra Agenturet for Samarbejde 
mellem Energimyndigheder (agenturet), 
Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg 
(CESR), det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas og 
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for elektricitet (ENTSO-E, ENTSO-G), 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), 
nationale regulerende myndigheder, 
nationale konkurrencemyndigheder, 
kompetente finansmyndigheder i 
medlemsstaterne, interessenter såsom 
organiserede markedspladser og 
markedsdeltagere. Kommissionen bør, når 
den forbereder og udarbejder delegerede 
retsakter, sikre samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet og sikre, at Europa-Parlamentet og 
Rådet nøje inddrages i den forberedende 
fase og regelmæssigt indbydes til at 
deltage i ekspertmøderne.

Or. en

Ændringsforslag 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, og at sikre 
sammenhæng med anden relevant EU-
lovgivning inden for finansielle 
tjenesteydelser og energi, som alle er 
dynamiske og under forandring. 
Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. traktatens 
artikel 290, vedrørende sådanne detaljerede 
bestemmelser. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder høring af eksperter. Der kunne 
leveres ekspertise bl.a. af eksperter fra 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder, Det Europæiske 
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Værdipapirtilsynsudvalg (CESR), det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas og 
for elektricitet, Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), 
nationale regulerende myndigheder, 
kompetente finansmyndigheder i 
medlemsstaterne og markedsdeltagere. 
Kommissionen bør ved forberedelse og 
udarbejdelse af delegerede retsakter sikre 
en samtidig, rettidig og passende 
overførsel af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 88
Teresa Riera Madurell

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 særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder høring af eksperter. Der kunne 
navnlig leveres ekspertise bl.a. af 
eksperter fra Agenturet for Samarbejde 
mellem Energimyndigheder, Det 
Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg 
(CESR), det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas og 
for elektricitet, Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), 
nationale regulerende myndigheder, 
nationale konkurrencemyndigheder, 
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kompetente finansmyndigheder i 
medlemsstaterne, interessenter såsom 
organiserede markedspladser (f.eks. 
energibørser) og markedsdeltagere.

Or. en

Ændringsforslag 89
Hannes Swoboda

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 på grundlag af klare 
definitioner anført i denne forordning
have beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, 
vedrørende de detaljerede bestemmelser.
Når Kommissionen er indstillet på at 
vedtage delegerede retsakter, er det særlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder med agenturet, 
operatører på energimarkedet, nationale 
regulerende myndigheder og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
(ESMA). Kommissionen bør, når den 
forbereder og udarbejder delegerede 
retsakter, sikre samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet og sikre, at Europa-Parlamentet og 
Rådet nøje inddrages i den forberedende 
fase, især ved at blive indbudt til at 
deltage i ekspertmøderne.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Herbert Reul

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, og at 
garantere overensstemmelse med anden 
EU-lovgivning på dette område. 
Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. traktatens 
artikel 290, vedrørende sådanne detaljerede 
bestemmelser. Agenturet og andre 
markedsdeltagere bør inddrages i 
høringerne og forberedelserne i god tid, 
og Europa-Parlamentet og Rådet bør 
informeres på et tidligt tidspunkt.

Or. de

Ændringsforslag 91
Anni Podimata

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. Der bør 
sikres sammenhæng med anden relevant 
EU-lovgivning inden for finansielle 
tjenesteydelser, som også er dynamisk og 
under forandring, for at undgå 
lovgivningsmæssige huller. 
Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. traktatens 
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artikel 290, vedrørende sådanne detaljerede 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 92
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Energihandelsselskaber, der er 
dækket af denne forordning og som ikke 
falder ind under direktiv 2004/39/EF's 
anvendelsesområde, bør være underlagt 
tilladelseskrav for hele EU. Denne 
forordning bør fastsætte en skræddersyet 
tilladelsesordning for energihandlere til 
kontrol af markedsdeltageres kapacitet til 
at overholde denne forordning, samtidig 
med at man undgår at anvende de 
byrdefulde krav for finansielle aktører, 
der findes i direktiv 2004/39/EF. For at 
fastsætte en skræddersyet 
tilladelsesordning for energihandlere bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
henhold til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen, for så vidt 
angår kravene til og omfanget af 
tilladelsen, procedurerne for tildeling af 
og afslag på tilladelse samt betingelserne 
for ophævelse. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder høring af eksperter.
Kommissionen bør, når den forbereder og 
udarbejder delegerede retsakter, sikre 
samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet og sikre, at 
Europa-Parlamentet og Rådet nøje 
inddrages i den forberedende fase, især 
ved at blive indbudt til at deltage i 
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ekspertmøderne.

Or. en

Ændringsforslag 93
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Energihandelsselskaber, der er 
dækket af denne forordning og som ikke 
falder ind under direktiv 2004/39/EF's 
anvendelsesområde, bør være underlagt 
tilladelseskrav for hele EU. Denne 
forordning bør fastsætte en skræddersyet 
tilladelsesordning for energihandlere til 
kontrol af markedsdeltageres kapacitet til 
at overholde denne forordning, samtidig 
med at man undgår at anvende de 
byrdefulde krav for finansielle aktører, 
der findes i direktiv 2004/39/EF. For at 
fastsætte en skræddersyet 
tilladelsesordning for energihandlere bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
henhold til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen, for så vidt 
angår kravene til og omfanget af 
tilladelsen, procedurerne for tildeling af 
og afslag på tilladelse samt betingelserne 
for ophævelse.

Or. en
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Ændringsforslag 94
András Gyürk

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 på 
EU-plan 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 på nationalt 
plan. Agenturets indsamling af data 
berører ikke nationale myndigheders ret 
til at indsamle yderligere data til nationale 
formål..

Or. en

Ændringsforslag 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(13) En effektiv markedsovervågning på 
EU-plan 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 
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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.

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 på nationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 96
Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

(Vedtages dette ændringsforslag, bør ændringerne foretages i hele teksten)

Begrundelse

Med henblik på denne sektorspecifikke lovgivning om energi er de nationale 
energiregulerende myndigheder, der er organiseret i agenturet (ACER), den ansvarlige 
nationale myndighed for samarbejde om overvågning, undersøgelse og andre relaterede 
opgaver.
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Ændringsforslag 97
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til at 
indsende sådanne oplysninger til agenturet.

(14) For at være i stand til at udøve 
effektiv markedsovervågning bør 
agenturet have en fuldstændig liste over 
engrosenergihandlere. De nationale 
regulerende myndigheder bør, hvor en 
tilladelsesordning allerede anvendes, 
overføre de relevante data til agenturet, 
herunder dataene om, i hvilket land ud 
over hjemlandet engroshandlerne er 
aktive. Medlemsstaterne bør, hvor en 
sådan ordning ikke findes, indføre et 
obligatorisk register for 
engrosenergihandlere. De nærmere 
detaljer vedrørende det kommende 
registreringssystem bør fastsættes af 
Kommissionen i samarbejde med de 
nationale regulerende myndigheder. De 
nationale regulerende myndigheder bør 
overføre de relevante data til agenturet 
som nævnt tidligere. Agenturet bør 
orientere de berørte nationale regulerende 
myndigheder, på hvis marked 
engrosenergihandleren er aktiv.
Agenturet bør forvalte og holde dette 
offentlige register over 
engrosenergihandlere aktivt og muliggøre 
adgang for de nationale regulerende 
myndigheder eller andre kompetente 
myndigheder til undersøgelsesformål. En 
effektiv markedsovervågning kræver 
regelmæssig adgang til registre over 
transaktioner samt adgang til registrerede 
data om kapacitet og udnyttelse af 
faciliteter til produktion, oplagring, 
forbrug eller transmission af elektricitet 
og naturgas eller vedrørende kapaciteten 
og udnyttelsen af LNG-faciliteter. Derfor 
skal markedsdeltagere, herunder 
transmissionssystemoperatører, 
leverandører, handlende, producenter og 
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mæglere, som handler med 
engrosenergiprodukter, og som enten har 
en tilladelse eller er registreret, være 
forpligtet til at indsende sådanne 
oplysninger til agenturet.

Or. en

Ændringsforslag 98
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til at 
indsende sådanne oplysninger til agenturet.

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til at 
indsende sådanne oplysninger til agenturet.
Agenturet kan etablere 
forbindelseskontorer, der er placeret i 
nærheden af væsentlige handelscentre, 
såfremt det er nødvendigt for effektiv 
overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 99
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til at 
indsende sådanne oplysninger til agenturet.

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engroselektricitets- og gasprodukter, have 
pligt til at indsende sådanne oplysninger til 
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agenturet udelukkende for standardiserede 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til at 
indsende sådanne oplysninger til agenturet.

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til at 
indsende sådanne oplysninger til agenturet
udelukkende for standardiserede 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 101
Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til at 
indsende sådanne oplysninger til agenturet.

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver øjeblikkelig og regelmæssig adgang 
til registre over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til at 
indsende sådanne oplysninger til agenturet.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til at 
indsende sådanne oplysninger til agenturet.

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til 
regelmæssigt at indsende sådanne 
oplysninger til agenturet.

Or. ro

Begrundelse

Af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag 103
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i indsamlingen af oplysninger 
om transaktioner med 
engrosenergiprodukter bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290, 
som fastsætter formen og indholdet af samt 
fristen for de oplysninger, som 
markedsdeltagerne skal indsende. 
Indberetningskravet bør ikke skabe 
unødvendige omkostninger for 
markedsdeltagerne. Personer, som har 
indberettet transaktioner i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter og til 
transaktionsregistre og kompetente 

(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 eller 
administrative byrder for 
markedsdeltagerne, og bør derfor 
underkastes en forudgående cost-benefit-
analyse. De rapporteringsforpligtelser, der 
er pålagt markedsdeltagere vedrørende 
kapacitet og udnyttelse af produktion, 
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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.

forbrug, oplagring, transmission af 
elektricitet og naturgas eller vedrørende 
kapaciteten og udnyttelsen af LNG-
faciliteter, bør minimeres ved indsamling 
af de krævede oplysninger eller dele heraf 
fra eksisterende kilder, hvor det er muligt, 
idet der tages hensyn til de rammer for 
gennemsigtighed, der er fastsat i henhold 
til forordning (EF) nr. 714/2009 og 
forordning (EF) nr. 715/2009. Ved 
indsamling af data bør der også tages 
hensyn til forslaget fra Gruppen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder for 
Elektricitet og Gas om 
komitologiretningslinjer vedrørende 
grundlæggende gennemsigtighed i 
forbindelse med data om elektricitet.
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 dobbelte
rapporteringsforpligtelser i denne 
forordning. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen foretager de relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder høring af eksperter.
Kommissionen bør, når den forbereder og 
udarbejder delegerede retsakter, sikre 
samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet og sikre, at 
Europa-Parlamentet og Rådet nøje 
inddrages i den forberedende fase, især 
ved at blive indbudt til at deltage i 
ekspertmøderne.

Or. en



PE464.684v01-00 34/100 AM\865269DA.doc

DA

Ændringsforslag 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i indsamlingen af oplysninger 
om transaktioner med 
engrosenergiprodukter bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290, 
som fastsætter formen og indholdet af samt 
fristen for de oplysninger, som 
markedsdeltagerne skal indsende. 
Indberetningskravet bør ikke skabe 
unødvendige omkostninger for 
markedsdeltagerne. Personer, som har 
indberettet transaktioner i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter og til 
transaktionsregistre og kompetente 
myndigheder i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
---/---- om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre, bør ikke 
underlægges yderligere 
rapporteringsforpligtelser i denne 
forordning.

(15) For at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i indsamlingen af oplysninger 
om transaktioner med 
engrosenergiprodukter bør Kommissionen 
have beføjelse til efter behørig høring af 
markedsdeltagere, interesserede parter og 
myndigheder, herunder agenturet, 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 eller 
administrative byrder for 
markedsdeltagerne og bør derfor 
underkastes en forudgående cost-benefit-
analyse. 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. Kommissionen bør, når den 
forbereder og udarbejder delegerede 
retsakter, sikre samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet og i god tid gennemføre passende 
og gennemsigtige høringer, herunder 
høring af eksperter.

Or. en
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Ændringsforslag 105
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 instrumenter og til 
transaktionsregistre og kompetente 
myndigheder i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
---/---- om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre, bør ikke 
underlægges yderligere 
rapporteringsforpligtelser i denne 
forordning.

(15) For at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i indsamlingen af oplysninger 
om transaktioner med 
engrosenergiprodukter bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290, 
som fastsætter formen og indholdet af samt 
fristen for de oplysninger, som 
markedsdeltagerne skal indsende. 
Indberetningskravet bør ikke skabe 
unødvendige omkostninger for 
markedsdeltagerne, men skal sikre, at 
agenturet modtager alle oplysninger, der 
er nødvendige for, at det effektivt kan 
udføre sine opgaver. Personer, som har 
indberettet transaktioner i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter og til 
transaktionsregistre og kompetente 
myndigheder i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
---/---- om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre, bør ikke 
underlægges yderligere 
rapporteringsforpligtelser i denne 
forordning. Det skal imidlertid sikres, at 
disse myndigheder og transaktionsregistre 
straks stiller alle nødvendige oplysninger 
til rådighed for agenturet.

Or. en

Begrundelse

Den administrative byrde for markedsdeltagere bør holdes på et lavt niveau, men agenturet 
skal modtage alle nødvendige oplysninger. I en tid med digital kommunikation og avanceret 
ikt pålægger det ikke markedsdeltagerne yderligere omkostninger, hvis de skal rapportere 
oplysninger på samme tid til forskellige myndigheder.
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Ændringsforslag 106
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Agenturet bør sikre den operationelle 
sikkerhed for de data, som det modtager, 
forhindre uautoriseret adgang til de 
oplysninger, som agenturet opbevarer, og 
etablere procedurer, som sikrer, at de data, 
det indsamler, ikke misbruges af personer 
med autoriseret adgang til dem. Agenturet 
bør også sikre sig, at de myndigheder, som 
har adgang til de data, agenturet opbevarer, 
er i stand til at opretholde et lige så højt 
sikkerhedsniveau.

(17) Agenturet bør sikre den operationelle 
sikkerhed for de data, som det modtager, 
forhindre uautoriseret adgang til de 
oplysninger, som agenturet opbevarer, og 
etablere procedurer, som sikrer, at de data, 
det indsamler, ikke misbruges af personer 
med autoriseret adgang til dem. Agenturet 
bør også sikre sig, at de myndigheder, som 
har adgang til de data, agenturet opbevarer, 
er i stand til at opretholde et lige så højt 
sikkerhedsniveau. Den operationelle 
sikkerhed ved de IT-systemer, der 
anvendes til behandling og videregivelse 
af dataene, skal derfor også sikres. Til 
oprettelse af et IT-system, der sikrer det 
højest mulige niveau af datafortrolighed, 
er det væsentligt, at agenturet arbejder tæt 
sammen med Det Europæiske Agentur for 
Net- og Informationssikkerhed (ENISA).

Or. en

Ændringsforslag 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Agenturet bør sikre den operationelle 
sikkerhed for de data, som det modtager, 
forhindre uautoriseret adgang til de 
oplysninger, som agenturet opbevarer, og 
etablere procedurer, som sikrer, at de data, 
det indsamler, ikke misbruges af personer 

(17) Agenturet skal sikre den operationelle 
sikkerhed for de data, som det modtager, 
forhindre uautoriseret adgang til de 
oplysninger, som agenturet opbevarer, og 
etablere procedurer, som sikrer, at de data, 
det indsamler, ikke misbruges af personer 
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med autoriseret adgang til dem. Agenturet 
bør også sikre sig, at de myndigheder, som 
har adgang til de data, agenturet opbevarer, 
er i stand til at opretholde et lige så højt 
sikkerhedsniveau.

med autoriseret adgang til dem. Agenturet 
bør også sikre sig, at de myndigheder, som 
har adgang til de data, agenturet opbevarer, 
er i stand til at opretholde et lige så højt 
sikkerhedsniveau og er bundet af passende 
fortrolighedsordninger. Disse regler skal 
også gælde for andre myndigheder, der 
får adgang til dataene med henblik på 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 108
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Agenturet bør sikre den operationelle 
sikkerhed for de data, som det modtager, 
forhindre uautoriseret adgang til de 
oplysninger, som agenturet opbevarer, og 
etablere procedurer, som sikrer, at de data, 
det indsamler, ikke misbruges af personer 
med autoriseret adgang til dem. Agenturet 
bør også sikre sig, at de myndigheder, som 
har adgang til de data, agenturet opbevarer, 
er i stand til at opretholde et lige så højt 
sikkerhedsniveau.

(17) Agenturet bør sikre den operationelle 
sikkerhed for de data, som det modtager, 
forhindre uautoriseret adgang til de 
oplysninger, som agenturet opbevarer, og 
etablere procedurer og passende 
lovgivningsmæssige bestemmelser, som 
sikrer, at de data, det indsamler, ikke 
misbruges af personer med autoriseret 
adgang til dem. Agenturet bør også sikre 
sig, at de myndigheder, som har adgang til 
de data, agenturet opbevarer, er i stand til 
at opretholde et lige så højt 
sikkerhedsniveau.

Or. de
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Ændringsforslag 109
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Agenturet bør sikre den operationelle 
sikkerhed for de data, som det modtager, 
forhindre uautoriseret adgang til de 
oplysninger, som agenturet opbevarer, og 
etablere procedurer, som sikrer, at de data, 
det indsamler, ikke misbruges af personer 
med autoriseret adgang til dem. Agenturet 
bør også sikre sig, at de myndigheder, som 
har adgang til de data, agenturet opbevarer, 
er i stand til at opretholde et lige så højt 
sikkerhedsniveau.

(17) Agenturet bør sikre den operationelle 
sikkerhed og beskyttelse for de data, som 
det modtager, forhindre uautoriseret 
adgang til de oplysninger, som agenturet 
opbevarer, og etablere procedurer, som 
sikrer, at de data, det indsamler, ikke 
misbruges af personer med autoriseret 
adgang til dem. Agenturet bør også sikre 
sig, at de myndigheder, som har adgang til 
de data, agenturet opbevarer, er i stand til 
at opretholde et lige så højt 
sikkerhedsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 110
Adam Gierek

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) Det er en vigtig forudsætning for 
gennemsigtighed, at der er adgang til 
prisoplysninger. En sådan 
gennemsigtighed kan bidrage til at skabe 
tillid til markedet og tilvejebringe viden 
om, hvordan engrosenergimarkeder 
fungerer. 

Or. pl

Begrundelse

Markedsdeltagerne skal have adgang til prisoplysninger for at sikre, at 
markedsoperationerne er gennemsigtige, men udtrykket "følsomme oplysninger" baner vejen 
for at tilbageholde sådanne oplysninger.
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Ændringsforslag 111
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvis oplysningerne ikke er 
forretningsmæssigt følsomme, bør 
agenturet kunne stille dem til rådighed for 
markedsdeltagerne og den brede 
offentlighed. En sådan gennemsigtighed 
kan bidrage til at skabe tillid til markedet 
og tilvejebringe viden om, hvordan 
engrosenergimarkeder fungerer.

(18) Hvis oplysningerne ikke er 
forretningsmæssigt følsomme, bør 
agenturet kunne stille dem til rådighed for 
markedsdeltagerne og den brede 
offentlighed. En sådan gennemsigtighed 
kan bidrage til at skabe tillid til markedet 
og tilvejebringe viden om, hvordan 
engrosenergimarkeder fungerer. For at 
sikre større gennemsigtighed og offentlig 
adgang til information om 
engrosenergipriser bør agenturet hver 
måned udarbejde landeopdelte rapporter 
om prisudviklingen på 
engrosenergimarkederne.

Or. en

Ændringsforslag 112
Konrad Szymański

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, under forudsætning af, at en
sådan gennemsigtighed a) kan bidrage til at 
skabe tillid til markedet og tilvejebringe 
viden om, hvordan engrosenergimarkeder 
fungerer, og b) ikke har negativ 
indflydelse på markedets likviditet eller 
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markedsdeltagernes forretningsmæssige 
interesser.

Or. en

Ændringsforslag 113
Fiona Hall

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 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. Agenturet 
kan udvikle og opretholde en metode, som 
fastsætter, hvordan det vil gøre disse 
oplysninger tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 114
Giles Chichester

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. Agenturet 
og de nationale reguleringsorganer bør 
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ikke offentliggøre aktuelle 
markedsfølsomme informationer.

Or. en

Ændringsforslag 115
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 hvis de 
kan offentliggøres i en aggregeret og 
anonymiseret form, bør agenturet stille 
dem til rådighed for markedsdeltagerne og 
den brede offentlighed. En sådan 
gennemsigtighed vil bidrage til at skabe 
tillid til markedet og bidrage til at 
tilvejebringe viden om, hvordan 
engrosenergimarkeder fungerer.

Or. en

Begrundelse

Da hensigten med denne forordning er at øge gennemsigtigheden på engrosenergimarkedet, 
skal resultaterne offentliggøres og give nye aktører, regulatorer, forskere, forbrugere og 
andre interesserede parter mulighed for at blive informeret om situationen på 
energimarkederne.

Ændringsforslag 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvis oplysningerne ikke er 
forretningsmæssigt følsomme, bør 

(18) Hvis oplysningerne ikke er 
forretningsmæssigt følsomme og bidrager 
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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.

til at forbedre kendskabet til markedet, bør 
agenturet kunne stille dem til rådighed for 
markedsdeltagerne og den brede 
offentlighed på et aggregeret og anonymt 
grundlag. En sådan gennemsigtighed kan 
bidrage til at skabe tillid til markedet og 
tilvejebringe viden om, hvordan 
engrosenergimarkeder fungerer.

Or. en

Ændringsforslag 117
Claude Turmes

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.
For at agenturet skal kunne få den fulde 
fordel af sit EU-perspektiv og levere solide 
informationer som grundlag for ønsker 
om at iværksætte undersøgelser, bør det 
have undersøgelsesbeføjelser i tæt 
samarbejde med de relevante nationale 
regulerende myndigheder, f.eks. i 
grænseoverskridende sager.

Or. en

Begrundelse

Dette vil begrænse de ressourcer, som medlemsstaternes undersøgelsesorganer skal bruge for 
at følge op på ACER-notifikationer, der ikke ledsages af data og analyser. Disse ekstra 
beføjelser ville derfor være omkostningseffektive og styrke agenturets troværdighed.
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Ændringsforslag 118
András Gyürk

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 undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser til, at de kan 
udføre denne opgave på en effektiv måde. 
Agenturet bør sikre, at disse 
undersøgelsesbeføjelser udøves 
konsekvent på en ens og rimelig måde. Til 
dette formål kan agenturet yde vejledning 
til de nationale regulerende myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 119
Hannes Swoboda

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. Kommissionen bør 
sammen med agenturet sikre, at kontrol-
og undersøgelsesbeføjelserne anvendes på 
en koordineret og konsekvent måde.

Or. en
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Ændringsforslag 120
Zigmantas Balčytis

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 gennemføres i 
medlemsstaterne, og at gennemførelsen 
kontrolleres. Med henblik herpå bør de 
have de nødvendige undersøgelses- og 
kontrolbeføjelser til, at de kan udføre 
denne opgave på en effektiv måde.

Or. lt

Ændringsforslag 121
Ioan Enciu

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 strengt i 
medlemsstaterne. Med henblik herpå bør 
de have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser til, at de kan 
udføre denne opgave på en effektiv måde.

Or. en
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Ændringsforslag 122
Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Agenturet bør sikre, at anvendelsen af 
denne forordning koordineres på EU-plan, 
og at den er i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF af 28. januar 2003 om 
insiderhandel og kursmanipulation 
(markedsmisbrug). Da markedsmisbrug på 
engrosenergimarkeder ofte berører flere 
medlemsstater, bør agenturet spille en 
vigtig rolle i sikringen af, at 
undersøgelserne gennemføres på en 
effektiv og sammenhængende måde. 
Derfor bør det være i stand til at koordinere 
arbejdet i undersøgelsesgrupperne, som 
består af repræsentanter for de berørte 
nationale regulerende myndigheder og, 
hvis relevant, andre myndigheder.

(20) Agenturet bør sikre, at anvendelsen af 
denne forordning koordineres på EU-plan, 
og at den er i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF af 28. januar 2003 om 
insiderhandel og kursmanipulation 
(markedsmisbrug). Da markedsmisbrug på 
engrosenergimarkeder ofte berører flere 
medlemsstater, bør agenturet spille en 
vigtig rolle i sikringen af, at 
undersøgelserne gennemføres på en 
effektiv og sammenhængende måde. 
Derfor bør det være i stand til at anmode 
om samarbejde, forlange yderligere 
undersøgelser udført og koordinere 
arbejdet i undersøgelsesgrupperne, som 
består af repræsentanter for de berørte 
nationale regulerende myndigheder og, 
hvis relevant, andre myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Med disse ekstra beføjelser kan agenturet udnytte sit EU-perspektiv og sin interne ekspertise 
til at bistå de nationale regulerende myndigheder, navnlig i regionale og 
grænseoverskridende sager.

Ændringsforslag 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Agenturet bør sikre, at anvendelsen af (20) Agenturet bør sikre, at anvendelsen af 
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denne forordning koordineres på EU-plan, 
og at den er i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF af 28. januar 2003 om 
insiderhandel og kursmanipulation 
(markedsmisbrug). Da markedsmisbrug på 
engrosenergimarkeder ofte berører flere 
medlemsstater, bør agenturet spille en 
vigtig rolle i sikringen af, at 
undersøgelserne gennemføres på en 
effektiv og sammenhængende måde. 
Derfor bør det være i stand til at koordinere 
arbejdet i undersøgelsesgrupperne, som 
består af repræsentanter for de berørte 
nationale regulerende myndigheder og, 
hvis relevant, andre myndigheder.

denne forordning koordineres på EU-plan, 
og bør samarbejde med de relevante 
regulerende myndigheder om at sikre, at 
den er i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF 
af 28. januar 2003 om insiderhandel og 
kursmanipulation (markedsmisbrug). Da 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder 
ofte berører flere medlemsstater, bør 
agenturet spille en vigtig rolle i sikringen 
af, at undersøgelserne gennemføres på en 
effektiv og sammenhængende måde. 
Derfor bør det være i stand til at koordinere 
arbejdet i undersøgelsesgrupperne, som 
består af repræsentanter for de berørte 
nationale regulerende myndigheder og, 
hvis relevant, andre myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 124
Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) De nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder bør samarbejde om at 
følge en koordineret strategi for 
afhjælpning af problemet med 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, 
som omfatter både råvare- og 
derivatmarkeder.

(21) Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder bør samarbejde om at 
følge en koordineret strategi for 
afhjælpning af problemet med 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, 
som omfatter både råvare- og 
derivatmarkeder. Dette samarbejde kunne 
også ske i form af regionale grupperinger, 
som koordineres af agenturet, og som 
afspejler forholdene på EU-markedet og 
de relevante sager.

Or. en

Begrundelse

Markedsmisbrug i en medlemsstat medfører ofte transaktioner, som har indflydelse på andre 
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medlemsstater. Disse bør da samarbejde regionalt under ACER for at gennemføre effektive 
undersøgelser.

Ændringsforslag 125
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) De nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder bør samarbejde om at 
følge en koordineret strategi for 
afhjælpning af problemet med 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, 
som omfatter både råvare- og 
derivatmarkeder.

(21) De nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder bør samarbejde på et 
regelmæssigt og operationelt grundlag om 
at følge en løbende koordineret strategi for 
afhjælpning af problemet med 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, 
som omfatter både råvare- og 
derivatmarkeder.

Or. pl

Begrundelse

Samarbejdet mellem finansmyndighederne skal være regelmæssigt og konstant.

Ændringsforslag 126
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) De nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder bør samarbejde om at 
følge en koordineret strategi for 
afhjælpning af problemet med 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, 

(21) De nationale regulerende 
myndigheder, de nationale 
konkurrencemyndigheder og de 
kompetente finansmyndigheder bør 
samarbejde om at følge en koordineret 
strategi for afhjælpning af problemet med 
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som omfatter både råvare- og 
derivatmarkeder.

markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, 
som omfatter både råvare- og 
derivatmarkeder.

Or. en

Ændringsforslag 127
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) De nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder bør samarbejde om at 
følge en koordineret strategi for 
afhjælpning af problemet med 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, 
som omfatter både råvare- og 
derivatmarkeder.

(21) De nationale regulerende og de 
kompetente finansmyndigheder bør 
samarbejde om at følge en koordineret 
strategi for afhjælpning af problemet med 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, 
som omfatter både råvare- og 
derivatmarkeder.

Or. lt

Ændringsforslag 128
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) De nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder bør samarbejde om at 
følge en koordineret strategi for 
afhjælpning af problemet med 
markedsmisbrug på 
engrosenergimarkeder, som omfatter både 
råvare- og derivatmarkeder.

(21) De nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder bør samarbejde om at 
følge en koordineret strategi for 
afhjælpning af problemet med 
markedsmisbrug på engrosmarkeder for el 
og gas, som omfatter både råvare- og 
derivatmarkeder.

Or. en
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Ændringsforslag 129
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er vigtigt, at de, der modtager 
fortrolige oplysninger i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forordning, 
pålægges tavshedspligt.

(22) Det er vigtigt, at de, der modtager
fortrolige oplysninger i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forordning, 
pålægges tavshedspligt. Agenturet, de 
nationale regulerende myndigheder, de 
nationale konkurrencemyndigheder og de 
kompetente finansmyndigheder bør sikre, 
at de oplysninger, de modtager, behandles 
fortroligt, og at deres integritet beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 130
András Gyürk

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. 
Kommissionen bør, idet der tages hensyn 
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til høringen om Kommissionens 
meddelelse KOM(2010)0716 med titlen 
"Udvidelse af sanktionsordningerne i 
sektoren for finansielle tjenesteydelser", 
fremsætte forslag om yderligere at 
harmonisere medlemsstaternes 
sanktionsordning.

Or. en

Ændringsforslag 131
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 
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. For 
at opnå den ønskede afskrækkende 
virkning bør der fastsættes sanktioner, 
som mindst svarer til det dobbelte af den 
direkte og indirekte potentielle 
økonomiske vinding samt 
skadevirkningen for forbrugerne som 
følge af de handlinger, som det er denne 
forordnings formål at forhindre.

Or. en
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Begrundelse

Ikke kun den direkte, men også den indirekte vinding bør medtages, da disse ofte fører til 
vinding på forbundne markeder og i sidste ende også påvirker forbrugerpriserne.

Ændringsforslag 132
Zigmantas Balčytis

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 indføre et 
harmoniseret system af sanktioner og 
fælles mindstestandarder på dette område. 
Sanktionerne for overtrædelse af denne 
forordning skal stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have 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.

Or. lt

Ændringsforslag 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det er vigtigt, at sanktionerne for 
overtrædelse af denne forordning står i et 

(23) Det er vigtigt, at sanktionerne for 
overtrædelse af denne forordning står i et 
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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.

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. Med 
tiden vil det være nødvendigt at gå over til 
en ordning med harmoniserede 
sanktioner.

Or. en

Begrundelse

På kort sigt er det ikke muligt at indføre ens sanktioner, men det bør betragtes som et mål på 
længere sigt for at sikre, at milde sanktioner ikke anvendes som et middel til at tiltrække 
investeringer til et bestemt marked.

Ændringsforslag 134
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) 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; EU kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

(24) Målet for denne forordning, nemlig at 
indføre harmoniserede bestemmelser, som 
sikrer gennemsigtighed og integritet på 
engrosenergimarkederne, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan bedre nås på 
EU-plan; EU kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
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artikel, går forordningen ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål

Or. ro

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen.

Ændringsforslag 135
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) fremhæver, at der er behov for 
grundlæggende regler på EU-plan, f.eks. 
en fælles definition af uacceptable 
interessekonflikter. Forholdsregler på 
EU-plan med det formål at skabe 
gennemsigtighed og ansvarlighed kunne 
omfatte erklæringer om, at der ikke 
foreligger interessekonflikter.

Or. en

Ændringsforslag 136
András Gyürk

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, tager højde for de 
særlige forhold på disse markeder og er i 
overensstemmelse med bestemmelserne for 
finansmarkeder. Den pålægger Agenturet 
for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder 
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(agenturet) at overvåge 
engrosenergimarkederne.

Or. en

Ændringsforslag 137
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 operationer i 
noteringslokaler, alle OTC-handler og 
bilaterale kontrakter.

Or. en

Begrundelse

Alle handelsformer og centre skal være underlagt denne forordning for i fuld udstrækning at 
dække markedet og dermed opfylde denne forordnings mål om gennemsigtighed og integritet.

Ændringsforslag 138
Adina-Ioana Vălean

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 

Denne forordning fastsætter bestemmelser, 
der forbyder markedsmisbrug, som 
påvirker engrosenergimarkeder, hvis disse 
bestemmelser er i overensstemmelse med 
og ikke overlapper bestemmelserne for 
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overvåge engrosenergimarkederne. relaterede finansmarkeder. Den pålægger 
agenturet at overvåge 
engrosenergimarkederne.

Or. en

Ændringsforslag 139
Anni Podimata

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 og med 
energimarkedernes konkurrencefunktion. 
Den pålægger agenturet at overvåge 
engrosenergimarkederne.

Or. en

Ændringsforslag 140
Bendt Bendtsen

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 
engrosmarkeder for el og gas, og som er i 
overensstemmelse med bestemmelserne for 
finansmarkeder. Den pålægger agenturet at 
overvåge engrosmarkederne for el og gas.

Or. en
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Ændringsforslag 141
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
handel med engrosenergiprodukter. 
Bestemmelserne i artikel 3 og artikel 4 
finder ikke anvendelse på 
engrosenergiprodukter, som er finansielle 
instrumenter, og som er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF. Denne forordning indskrænker 
ikke anvendelsen af direktiv 2003/6/EF, 
direktiv 2004/39/EF eller den europæiske 
konkurrencelovgivning på den praksis, som 
er omfattet af denne forordning.

Denne forordning finder anvendelse på 
handel med engrosenergiprodukter. 
Bestemmelserne i artikel 3 og artikel 4 
finder ikke anvendelse på 
engrosenergiprodukter, som er finansielle 
instrumenter, og som er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF. Særskilte lovgivningsmæssige 
bestemmelser bør definere 
sektorspecifikke overtrædelser på 
markedet for CO2-kvoter, som 
introduceres ved udgangen af 2012. 
Denne forordning indskrænker ikke 
anvendelsen af direktiv 2003/6/EF, direktiv 
2004/39/EF eller den europæiske 
konkurrencelovgivning på den praksis, som 
er omfattet af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Lovgivningsinstrumentet til sikring af integritet på det europæiske kulstofmarked bør være del 
af gennemsigtigheds- og integritetspakken, der omfatter REMIT, MAD, EMIR og MiFID. 
Kommissionen bør derfor hurtigst muligt udarbejde sit forslag for at lukke hullet på 
kulstofmarkederne.

Ændringsforslag 142
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning gælder for alle 
deltagere på de pågældende markeder, 
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uanset om de kommer fra EU eller fra 
tredjelande. Den gælder for alt salg, 
indkøb, produktion, forsyning, transport 
og levering af engrosenergiprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 143
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder samarbejder om at 
sikre, at der følges en koordineret strategi 
for håndhævelse af de relevante 
bestemmelser, hvor foranstaltningerne 
vedrører såvel et eller flere finansielle 
instrumenter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF, som et eller flere 
engrosenergiprodukter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3 og 4.

Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder samarbejder om at 
sikre, at der følges en koordineret strategi 
for håndhævelse af de relevante 
bestemmelser.

Or. cs

Begrundelse

For at sikre, at der anvendes en koordineret model, bør de kompetente nationale 
energiregulerende myndigheder gennemføre kontrol sideløbende med agenturet.
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Ændringsforslag 144
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder samarbejder om at 
sikre, at der følges en koordineret strategi 
for håndhævelse af de relevante 
bestemmelser, hvor foranstaltningerne 
vedrører såvel et eller flere finansielle 
instrumenter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF, som et eller flere 
engrosenergiprodukter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3 og 4.

Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder samarbejder om at 
sikre, at der følges en koordineret strategi 
for håndhævelse af de relevante 
bestemmelser, hvor foranstaltningerne 
vedrører såvel et eller flere finansielle 
instrumenter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF, som et eller flere 
engrosenergiprodukter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3 og 4. 

Agenturet skal sikre, at de nationale 
myndigheder håndhæver de relevante 
regler, herunder regler for prisfastsættelse 
for offentlige indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 145
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder samarbejder om at 
sikre, at der følges en koordineret strategi 
for håndhævelse af de relevante 
bestemmelser, hvor foranstaltningerne 
vedrører såvel et eller flere finansielle 
instrumenter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF, som et eller flere 
engrosenergiprodukter, der er omfattet af 

Agenturet, ESMA, de nationale 
regulerende myndigheder, de nationale 
konkurrencemyndigheder og de 
kompetente finansmyndigheder 
samarbejder om at sikre, at der følges en 
koordineret strategi for håndhævelse af de 
relevante bestemmelser, hvor 
foranstaltningerne vedrører såvel et eller 
flere finansielle instrumenter, der er 
omfattet af bestemmelserne i artikel 9 i 
direktiv 2003/6/EF, som et eller flere 
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bestemmelserne i artikel 3 og 4. engrosenergiprodukter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3 og 4.

Or. en

Ændringsforslag 146
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder samarbejder om at 
sikre, at der følges en koordineret strategi 
for håndhævelse af de relevante 
bestemmelser, hvor foranstaltningerne 
vedrører såvel et eller flere finansielle 
instrumenter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF, som et eller flere 
engrosenergiprodukter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3 og 4.

Agenturet og de nationale regulerende og 
de kompetente finansmyndigheder 
samarbejder om at sikre, at der følges en 
koordineret strategi for håndhævelse af de 
relevante bestemmelser, hvor 
foranstaltningerne vedrører såvel et eller 
flere finansielle instrumenter, der er 
omfattet af bestemmelserne i artikel 9 i 
direktiv 2003/6/EF, som et eller flere 
engrosenergiprodukter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3 og 4.

Or. lt

Ændringsforslag 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder samarbejder om at 
sikre, at der følges en koordineret strategi 
for håndhævelse af de relevante 
bestemmelser, hvor foranstaltningerne 
vedrører såvel et eller flere finansielle 
instrumenter, der er omfattet af 

Agenturet, ESMA, de nationale 
regulerende myndigheder og de 
kompetente finansmyndigheder 
samarbejder om at sikre, at der følges en 
koordineret strategi for håndhævelse af de 
relevante bestemmelser, hvor 
foranstaltningerne vedrører såvel et eller 
flere finansielle instrumenter, der er 
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bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF, som et eller flere 
engrosenergiprodukter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3 og 4.

omfattet af bestemmelserne i artikel 9 i 
direktiv 2003/6/EF, som et eller flere 
engrosenergiprodukter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3 og 4.

Or. en

Ændringsforslag 148
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder samarbejder om at 
sikre, at der følges en koordineret strategi 
for håndhævelse af de relevante 
bestemmelser, hvor foranstaltningerne 
vedrører såvel et eller flere finansielle 
instrumenter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF, som et eller flere 
engrosenergiprodukter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3 og 4.

Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder, ESMA og de kompetente 
finansmyndigheder samarbejder om at 
sikre, at der følges en koordineret strategi 
for håndhævelse af de relevante 
bestemmelser, hvor foranstaltningerne 
vedrører såvel et eller flere finansielle 
instrumenter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF, som et eller flere 
engrosenergiprodukter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3 og 4.

Or. en

Ændringsforslag 149
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Liste over engrosprodukter

Med henblik på gennemførelsen af artikel 
3 og 4 udarbejder agenturet en offentlig 
liste over engrosprodukter, som hører 
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under anvendelsesområdet for artikel 9 i 
direktiv 2003/06/EF.

Or. de

Begrundelse

Artikel 3 og 4 omhandler forbuddet mod insiderhandel og kursmanipulation. Selv om det ikke 
er hverken muligt eller hensigtsmæssigt at udarbejde en omfattende liste over mulige 
transaktioner, bør markedsdeltagerne vide, præcis hvilke produkter der er omfattet. Der bør 
skabes retssikkerhed på dette område.

Ændringsforslag 150
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. “intern viden”: specifik viden, som ikke 
er blevet offentliggjort, som direkte eller 
indirekte vedrører et eller flere 
engrosenergiprodukter, og som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter.

1. “intern viden”: viden af specifik art, 
som ikke er blevet offentliggjort, som 
direkte eller indirekte vedrører et eller flere 
engrosenergiprodukter, og som en rimelig 
markedsdeltager ville forvente at modtage 
i henhold til lovgivningsmæssige krav 
og/eller accepteret markedspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 151
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. “intern viden”: specifik viden, som ikke 
er blevet offentliggjort, som direkte eller 
indirekte vedrører et eller flere 
engrosenergiprodukter, og som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 

1. “intern viden”: specifik viden, som ikke 
er blevet offentliggjort, som direkte eller 
indirekte vedrører et eller flere 
engrosenergiprodukter, og som
markedsdeltagere ville forvente at 
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påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter.

modtage i henhold til etableret 
markedspraksis.

Or. de

Begrundelse

Prisen er ikke et egnet referencepunkt, eftersom den er resultatet af et komplekst samspil 
mellem en række faktorer - usikkerheden ville blot føre til en strøm af retslige 
foranstaltninger. Det er også årsagen til, at NASDAQ-indekset ikke anvender dette kriterium.

Ændringsforslag 152
Adam Gierek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. “intern viden”: specifik viden, som ikke 
er blevet offentliggjort, som direkte eller 
indirekte vedrører et eller flere 
engrosenergiprodukter, og som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter.

1. “intern viden”: viden, som ikke er blevet 
offentliggjort, som direkte eller indirekte 
vedrører et eller flere 
engrosenergiprodukter, og som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke markedsdeltagernes beslutninger 
vedrørende fastsættelse af kursen på disse 
engrosenergiprodukter.

Or. pl

Begrundelse

Intern viden bør omfatte al viden, som ikke offentliggøres, men som kan påvirke 
markedsdeltagernes beslutninger.
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Ændringsforslag 153
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. “intern viden”: specifik viden, som ikke 
er blevet offentliggjort, som direkte eller 
indirekte vedrører et eller flere 
engrosenergiprodukter, og som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter.

1. “intern viden”: specifik viden, som ikke 
er blevet offentliggjort, som direkte eller 
indirekte vedrører et eller flere 
engrosenergiprodukter, og som, hvis den 
blev offentliggjort, sandsynligvis mærkbart 
ville påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 154
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er viden, som en rimelig 
markedsdeltager ville kunne anvende som 
en del af grundlaget for hans beslutning om 
at indgå i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter. Sådan viden 
omfatter viden vedrørende kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas samt viden, som skal 
offentliggøres i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser på EU-plan 
eller nationalt plan, markedsregler og
aftaler eller sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er intern viden viden, 

a) som skal offentliggøres i henhold til 
forordning (EF) nr. 714/2009, forordning 
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(EF) nr. 715/2009 eller denne forordning, 
herunder retningslinjer, netregler eller 
delegerede retsakter, som vedtages i 
henhold til disse forordninger eller i
henhold til lovgivning eller administrative 
bestemmelser på EU-niveau, navnlig 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF, eller
b) hvor der ikke findes krav om 
offentliggørelse i henhold til litra a), som 
ikke er blevet offentliggjort, og som, hvis 
den blev offentliggjort, mærkbart ville 
kunne påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter. Sådan intern 
viden udgør kun følgende: Viden, som en 
rimelig professionel markedsdeltager ville 
kunne anvende som en del af grundlaget 
for hans beslutning om at indgå i en 
transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter, eller
viden, som er prisfølsom og præcis viden 
vedrørende kapaciteten af produktions-, 
lager-, forbrugs eller transmissionsanlæg 
for elektricitet eller naturgas eller LNG-
anlæg samt viden, som rutinemæssigt 
gøres tilgængelig for det relevante 
engrosenergimarked eller skal 
offentliggøres i henhold til national 
lovgivning eller administrative 
bestemmelser, markedsregler, aftaler eller 
accepteret markedspraksis på det 
pågældende engrosenergimarked.

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit anses viden for præcis, hvis den 
indikerer en række omstændigheder, som 
findes eller med rimelighed forventes at 
ville opstå, eller en begivenhed, som er 
indtrådt eller med rimelighed forventes at 
ville indtræde, og hvis den er specifik nok 
til at drage konklusioner om den mulige 
effekt, som disse omstændigheder eller 
denne begivenhed vil få på kurserne for 
engrosenergiprodukter.
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Or. en

Ændringsforslag 155
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er viden, som en rimelig 
markedsdeltager ville kunne anvende som 
en del af grundlaget for hans beslutning om 
at indgå i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter. Sådan viden 
omfatter viden vedrørende kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas samt viden, som skal 
offentliggøres i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser på EU-plan 
eller nationalt plan, markedsregler og 
aftaler eller sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er "intern viden", 

a) viden, som en rimelig markedsdeltager 
ville kunne anvende som en del af 
grundlaget for hans beslutning om at indgå 
i en eller flere transaktioner vedrørende et 
engrosenergiprodukt under hensyntagen 
til reglerne eller sædvane for de 
pågældende engrosmarkeder, eller
b) viden, som skal offentliggøres i henhold 
til lovgivning eller administrative 
bestemmelser på EU-plan eller nationalt 
plan, markedsregler og aftaler eller 
sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

Viden om handelsstrategier anses ikke for 
intern viden i denne bestemmelses 
forstand.

Or. de
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Ændringsforslag 156
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er viden, som en rimelig 
markedsdeltager ville kunne anvende som 
en del af grundlaget for hans beslutning om 
at indgå i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter. Sådan viden 
omfatter viden vedrørende kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas samt viden, som skal 
offentliggøres i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser på EU-plan 
eller nationalt plan, markedsregler og 
aftaler eller sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er viden, som en rimelig 
markedsdeltager ville kunne anvende som 
en del af grundlaget for hans beslutning om 
at indgå i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter. 

Dette er viden, herunder viden vedrørende 
kapaciteten af produktions-, lager-, 
forbrugs eller transmissionsanlæg for 
elektricitet eller naturgas og vedrørende 
kapaciteten af LNG-anlæg, som en 
rimelig markedsdeltager ville kunne 
anvende som en del af grundlaget for sin 
beslutning om at indgå i en transaktion 
vedrørende et engrosenergiprodukt, og
som

a) skal offentliggøres i henhold til 
forordning (EF) nr. 714/2009 og 
forordning (EF) nr. 715/2009, herunder 
retningslinjer og netregler vedtaget i 
henhold til disse forordninger, eller i 
henhold til lovgivning eller administrative 
bestemmelser på EU-plan eller nationalt 
plan, markedsregler og aftaler eller 
sædvane på det pågældende 
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engrosenergimarked, og
b) kunne påvirke kurserne på sådanne 
engrosprodukter væsentligt.

Or. en

Ændringsforslag 157
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er viden, som en rimelig 
markedsdeltager ville kunne anvende som 
en del af grundlaget for hans beslutning om 
at indgå i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter. Sådan viden 
omfatter viden vedrørende kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas samt viden, som skal 
offentliggøres i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser på EU-plan 
eller nationalt plan, markedsregler og 
aftaler eller sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er viden, som en rimelig 
markedsdeltager ville kunne anvende som 
en del af grundlaget for hans beslutning om 
at indgå i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter. Sådan viden 
omfatter viden vedrørende kapaciteten og 
anvendelsen af produktions-, lager-, 
forbrugs eller transmissionsanlæg for 
elektricitet eller naturgas eller i forbindelse 
med kapaciteten og anvendelsen af LNG-
anlæg samt viden, som skal offentliggøres 
i henhold til lovgivning eller administrative 
bestemmelser på EU-plan eller nationalt 
plan, markedsregler og aftaler eller 
sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

Or. en
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Ændringsforslag 158
Anni Podimata

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er viden, som en rimelig 
markedsdeltager ville kunne anvende som 
en del af grundlaget for hans beslutning om 
at indgå i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter. Sådan viden 
omfatter viden vedrørende kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas samt viden, som skal 
offentliggøres i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser på EU-plan 
eller nationalt plan, markedsregler og 
aftaler eller sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er viden, som en rimelig 
markedsdeltager ville kunne anvende som 
en del af grundlaget for hans beslutning om 
at indgå i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter. Sådan viden 
omfatter viden vedrørende kapaciteten og 
anvendelsen af produktions-, lager-, 
forbrugs eller transmissionsanlæg for 
elektricitet eller naturgas samt viden, som 
skal offentliggøres i henhold til lovgivning 
eller administrative bestemmelser på EU-
plan eller nationalt plan, markedsregler og 
aftaler eller sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

Or. en

Ændringsforslag 159
Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er viden, som en rimelig 
markedsdeltager ville kunne anvende som 
en del af grundlaget for hans beslutning om 
at indgå i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter. Sådan viden 

I forbindelse med anvendelsen af første 
afsnit er viden, som en rimelig 
markedsdeltager ville kunne anvende som 
en del af grundlaget for hans beslutning om 
at indgå i en transaktion vedrørende et 
engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den 
blev offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på disse 
engrosenergiprodukter. Sådan viden 
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omfatter viden vedrørende kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas samt viden, som skal 
offentliggøres i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser på EU-plan 
eller nationalt plan, markedsregler og 
aftaler eller sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

omfatter al viden vedrørende kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas samt viden, som skal 
offentliggøres i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser på EU-plan 
eller nationalt plan, markedsregler og 
aftaler eller sædvane på det pågældende 
engrosenergimarked.

Or. en

Ændringsforslag 160
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen gives beføjelse til at 
udvikle retningslinjer og yderligere 
præcisere definitionen af intern viden i 
form af delegerede retsakter efter at have 
hørt aktørerne og navnlig agenturet.

Or. en

Begrundelse

Da markederne udvikler sig, og der kan opstå nye former for overtrædelser, bør disse være 
omfattet af de nuværende definitioner og være underlagt delegerede retsakter udarbejdet og 
senere revideret af Kommissionen, uden at dette kræver en revidering af selve lovgivningen.
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Ændringsforslag 161
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet etablerer et kontaktsted for 
markedsdeltagere, som ønsker at få 
præciseret, om en specifik viden udgør 
intern viden i henhold til denne 
forordning og de relevante delegerede 
retsakter.

Or. en

Begrundelse

Dette er etableret praksis i noteringslokaler, jf. Nord Pool-spotmarkedets regler for 
markedsadfærd.

Ændringsforslag 162
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksempelvis kan oplysninger, som skal 
offentliggøres i henhold til 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
714/2009 eller forordning (EF) nr. 
715/2009, herunder retningslinjer og 
netregler, som vedtages i henhold til disse 
forordninger, være intern viden.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 163
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksempelvis kan oplysninger, som skal 
offentliggøres i henhold til bestemmelserne 
i forordning (EF) nr. 714/2009 eller 
forordning (EF) nr. 715/2009, herunder 
retningslinjer og netregler, som vedtages i 
henhold til disse forordninger, være intern 
viden.

Eksempelvis er navnlig oplysninger, som 
er relevante for produktions-, forbrugs-
eller transmissionsanlæg for el eller gas, 
herunder 

a) ethvert planlagt driftsstop, 
begrænsning, udvidelse eller nedlukning 
af kapacitet ud over de grænser, som skal 
offentliggøres i henhold til bestemmelserne 
i forordning (EF) nr. 714/2009 eller 
forordning (EF) nr. 715/2009, herunder 
retningslinjer og netregler, som vedtages i 
henhold til disse forordninger;

b) ethvert uplanlagt driftsstop eller fejl ud 
over de grænser, som skal offentliggøres i 
henhold til bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 714/2009 eller forordning (EF) 
nr. 715/2009, herunder retningslinjer og 
netregler, som vedtages i henhold til disse 
forordninger;
c) enhver anden oplysning, som må 
forventes at have mærkbar indflydelse på 
priserne på et eller flere 
engrosenergiprodukter, hvis den 
offentliggøres
intern viden.

Følgende oplysninger opfattes ikke som 
intern viden:
a) oplysninger om markedsdeltagerens 
egne planer og handelsstrategier;
b) oplysninger, som en 
kunderepræsentant modtager i denne 
egenskab vedrørende en kunde, samt 
enhver anden oplysning, som gives af en 
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kunde til en kunderepræsentant.

Or. en

Begrundelse

De regulerende myndigheder mener, at forordningens definitioner af markedsmisbrug bør 
bevares uændrede for at bevare konsistens med revisionen af markedsmisbrugsdirektivet og 
for at undgå opsplitning af markedsmisbrugsreglerne for visse finansielle instrumenter i 
henhold til markedsmisbrugsdirektivet på den ene side og for finansielle instrumenter, der 
betragtes som engrosenergiprodukter i henhold til forordningen om integritet og 
gennemsigtighed på energimarkederne, på den anden side. Kun de sektorspecifikke 
anvendelseseksempler for disse definitioner i artikel 2 bør ændres for yderligere at præcisere 
anvendelsen af denne forordning for markedsdeltagere og regulatorer.

Ændringsforslag 164
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksempelvis kan oplysninger, som skal 
offentliggøres i henhold til bestemmelserne 
i forordning (EF) nr. 714/2009 eller 
forordning (EF) nr. 715/2009, herunder 
retningslinjer og netregler, som vedtages i 
henhold til disse forordninger, være intern 
viden.

Eksempelvis kan oplysninger, som skal 
offentliggøres i henhold til bestemmelserne 
i forordning (EF) nr. 714/2009 eller 
forordning (EF) nr. 715/2009, herunder 
retningslinjer og netregler, som vedtages i 
henhold til disse forordninger, være intern 
viden, samt andre tilsidesættelser af 
nuværende eller fremtidig 
markedspraksis.

Or. en

Begrundelse

Da markederne udvikler sig, og der kan opstå nye former for overtrædelser, bør disse være 
omfattet af de nuværende definitioner, uden at dette kræver en revidering af selve 
lovgivningen.
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Ændringsforslag 165
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvorved der benyttes eller forsøges 
benyttet fingererede planer eller alle andre 
former for bedrag eller påfund

– hvorved der benyttes eller forsøges 
benyttet fingererede planer eller alle andre 
former for bedrag eller påfund, som 
udsender eller er egnede til at udsende 
falske eller vildledende budskaber 
vedrørende forsyning, efterspørgsel eller 
priser for et engrosenergiprodukt

Or. de

Begrundelse

Denne formulering afspejler, hvad man er nået frem til i forhandlingerne i Rådet, og indfører 
en højere grad af sikkerhed.

Ændringsforslag 166
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) handel på spot- og 
derivatenergimarkeder, som fører til 
falske prissignaler og opbygning af 
aktivbobler, dvs. afkobling fra den fysisk 
tilgængelige elektricitet og gas på 
markedet fra de faktiske 
handelsmængder.

Or. en

Begrundelse

Forordningen skal forhindre spekulation på engrosenergimarkeder, som ville have en negativ 
indflydelse ikke kun på deres integritet, men også på forbrugerpriserne.
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Ændringsforslag 167
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksempelvis udgør det kursmanipulation at 
give det indtryk, at den 
elproduktionskapacitet eller den 
gasmængde eller den 
transmissionskapacitet, der er til rådighed, 
er en anden end den kapacitet, som reelt er 
til rådighed.

Eksempelvis udgør det kursmanipulation at 
give det indtryk, at den 
elproduktionskapacitet eller den 
gasmængde eller den 
transmissionskapacitet, der er til rådighed, 
er en anden end den kapacitet, som reelt er 
til rådighed. Det udgør kursmanipulation, 
såfremt en person eller personer i 
fællesskab agerer med henblik på at sikre 
en dominerende handelsposition over 
udbuddet af eller efterspørgslen efter et 
engrosenergiprodukt, herunder ved at 
tilbageholde elproduktionskapacitet eller 
gas, eller den transmissionskapacitet, der 
er til rådighed, eller ved frivilligt og 
væsentligt uden legitim økonomisk eller 
kommerciel begrundelse at reducere den 
kapacitet, som vedkommende selv har til 
rådighed, hvilket bevirker, at det direkte 
eller indirekte påvirker købs- eller 
salgspriser eller skaber andre urimelige 
forretningsbetingelser.

Or. en

Ændringsforslag 168
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. “forsøg på kursmanipulation”: udgår



AM\865269DA.doc 75/100 PE464.684v01-00

DA

a) indgåelse i en transaktion, afgivelse af 
handelsordrer eller udførelse af enhver 
anden handling vedrørende et 
engrosenergiprodukt i den hensigt:
– at give urigtige eller vildledende 
signaler om udbuddet af, efterspørgslen 
efter eller kursen på 
engrosenergiprodukter
– at sikre, at kursen på et eller flere 
engrosenergiprodukter ligger på et 
unormalt eller kunstigt niveau, eller 
– at benytte fingererede planer eller alle 
andre former for bedrag eller påfund 
vedrørende et engrosenergiprodukt 
– b) udbredelse af oplysninger gennem 
medierne, herunder internettet, eller ved 
andre metoder i den hensigt at give 
urigtige eller vildledende signaler om 
engrosenergiprodukter.

Or. de

Begrundelse

Et forsøg på at manipulere kurserne bør naturligvis være en strafbar handling, men dette er 
allerede omfattet af artikel 4. Overtrædelsen har samme karakter, uanset om 
kursmanipulationen lykkes eller ej. Der er derfor ikke behov for en separat definition.

Ændringsforslag 169
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra a – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at benytte fingererede planer eller alle 
andre former for bedrag eller påfund 
vedrørende et engrosenergiprodukt 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en
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Ændringsforslag 170
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“engrosenergiprodukter”: de følgende 
kontrakter og derivater, uanset hvor og 
hvordan de handles:

“engrosenergiprodukter”: de følgende 
produkter, uanset i hvilket 
markedssegment de handles:

Or. de

Ændringsforslag 171
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“engrosenergiprodukter”: de følgende 
kontrakter og derivater, uanset hvor og
hvordan de handles:

“engrosenergiprodukter”: de følgende 
kontrakter og derivater, uanset hvor,
hvordan og i hvilket markedssegment de 
handles:

Or. en

Ændringsforslag 172
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet

a) alle kontrakter om levering af naturgas 
eller elektricitet, uanset hvor og hvordan 
de handles, herunder på balancemarkeder

Or. en
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Ændringsforslag 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet

a) kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet indgået i EU mellem 
engrosmarkedsdeltagere

Or. en

Ændringsforslag 174
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet

a) kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet med levering i EU

Or. en

Ændringsforslag 175
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet

a) standardiserede omsættelige kontrakter 
om levering af naturgas eller elektricitet

Or. de
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Ændringsforslag 176
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) derivater vedrørende naturgas eller 
elektricitet

b) standardiserede omsættelige kontrakter 
og derivater vedrørende transmission af 
naturgas eller elektricitet

Or. de

Ændringsforslag 177
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) derivater vedrørende naturgas eller 
elektricitet

b) derivater vedrørende naturgas eller 
elektricitet produceret, handlet eller 
leveret i EU

Or. en

Ændringsforslag 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) derivater vedrørende naturgas eller 
elektricitet

b) derivater vedrørende naturgas eller 
elektricitet indgået i EU

Or. en
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Ændringsforslag 179
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kontrakter vedrørende transport af 
naturgas eller elektricitet

udgår

Or. de

Ændringsforslag 180
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kontrakter vedrørende transport af 
naturgas eller elektricitet

c) kontrakter vedrørende transmission af 
naturgas eller elektricitet

Or. en

Ændringsforslag 181
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) derivater vedrørende transport af 
naturgas eller elektricitet.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 182
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) derivater vedrørende transport af 
naturgas eller elektricitet.

d) derivater vedrørende transmission af 
naturgas eller elektricitet i EU.

Or. en

Ændringsforslag 183
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet til de endelige forbrugere er 
ikke engrosenergiprodukter.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 184
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet til de endelige forbrugere er 
ikke engrosenergiprodukter.

Store kontraktvolumen, uanset hvor og 
hvordan de handles, om levering af 
naturgas eller elektricitet til de endelige 
forbrugere skal behandles som
engrosenergiprodukter.

Or. en
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Begrundelse

Kontrakter om store volumen kan påvirke hele engrosenergimarkedet, selv om kontrakterne 
er indgået med de endelige forbrugere. De bør derfor medtages i denne forordning.

Ændringsforslag 185
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet til de endelige forbrugere er 
ikke engrosenergiprodukter.

Kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet til endelige forbrugere med et 
forbrug på under 100 GWh årligt er ikke 
engrosenergiprodukter.

Or. en

Begrundelse

Endelige forbrugere som f.eks. store industriforetagender har direkte adgang til 
engrosenergimarkedet. Deres forsyningsaftaler bør derfor betragtes som 
engrosenergiprodukter.

Ændringsforslag 186
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet til de endelige forbrugere er 
ikke engrosenergiprodukter.

Kontrakter om levering og transport af 
naturgas eller elektricitet til de endelige 
forbrugere er ikke engrosenergiprodukter.

Or. en
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Ændringsforslag 187
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning behandles kontrakter 
om levering af naturgas og el til endelige 
forbrugere med en kapacitet på over xx 
GWh (de minimis-tærskel) imidlertid som 
engrosenergiprodukter.

Or. en

Begrundelse

Der er masser af små handlende, hvis aktiviteter ikke har en grænseoverskridende virkning. 
For at undgå en unødvendig rapporteringsbyrde på disse enheder bør der være en de 
minimis-regel, der undtager engrosenergiprodukter under en vis tærskel fra 
rapporteringskravet.

Ændringsforslag 188
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende produkter betragtes ikke som 
engrosenergiprodukter:
a) kontrakter om levering af naturgas 
eller elektricitet til de endelige forbrugere 
og
b) langsigtede kontrakter om fysisk 
levering af elektricitet eller naturgas.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring skaber konsekvens mellem engrosenergiprodukter og engrosenergimarkedet.
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Produkter, der ikke handles, bør ikke være omfattet af denne forordning. Hertil hører 
langsigtede forsyningskontrakter.

Ændringsforslag 189
Vladimír Remek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter om køb eller salg af
emissionskvoter er ikke 
engrosenergiprodukter.

Or. cs

Begrundelse

CO2-emissionskvoter betragtes utvetydigt som finansielle instrumenter. Handel med CO2-
emissionskvoter bør derfor kontrolleres i overensstemmelse med direktivet om markedet for 
finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 190
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derivater knyttet til emissionskvoter er 
ikke engrosenergiprodukter.

Or. cs

Begrundelse

CO2-emissionskvoter betragtes utvetydigt som finansielle instrumenter. Handel med CO2-
emissionskvoter bør derfor kontrolleres i overensstemmelse med direktivet om markedet for 
finansielle instrumenter.
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Ændringsforslag 191
Vladimír Remek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. "tilknyttet produkt": et produkt, 
herunder derivater, som prisen for el eller 
gas almindeligvis er knyttet til, navnlig 
olie og olieprodukter, eller som anvendes 
ved produktionen af el eller er et 
biprodukt af produktionen af el, herunder 
en emissionskvote eller andre enheder, 
der anses for at være i overensstemmelse 
med direktiv 2003/87/EF.

Or. cs

Ændringsforslag 192
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. "markedsdeltager": en person, som 
indgår i transaktioner på et eller flere 
engroselektricitets- eller gasmarkeder;

Or. en
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Ændringsforslag 193
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. “engrosenergimarked”: ethvert marked 
inden for EU, hvor der handles med 
engrosenergiprodukter. Dette omfatter 
direkte bilateral handel samt handel 
gennem organiserede børser og over the 
counter-transaktioner (OTC-
transaktioner).

Or. en

Ændringsforslag 194
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. “engrosenergimarked”: Dette omfatter 
bl.a. regulerede markeder, multilaterale 
handelsfaciliteter og over the counter-
transaktioner (OTC-transaktioner), 
direkte eller gennem mæglere.

Or. en

Ændringsforslag 195
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. “engrosenergimarked”: ethvert marked, 
både regulerede og uregulerede og over 
the counter-transaktioner (OTC-
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engrosenergiprodukter transaktioner) inden for EU, hvor der 
handles med engrosenergiprodukter

Or. en

Ændringsforslag 196
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. "markedsdeltager": enhver fysisk 
eller juridisk person, herunder 
transmissionssystemoperatører, som 
indgår i transaktioner, herunder afgivelse 
af handelsordrer, på et eller flere 
engrosenergimarkeder

Or. en

Ændringsforslag 197
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. "markedsdeltager": enhver person, 
herunder transmissionssystemoperatører, 
som indgår i transaktioner, herunder 
afgivelse af handelsordrer, på et eller flere 
engrosenergimarkeder

Or. en
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Ændringsforslag 198
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. "markedsdeltager": enhver fysisk 
eller juridisk person, herunder en 
transmissionsnetværksoperatør, som er 
involveret i engrosenergitransaktioner

Or. de

Ændringsforslag 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. "markedsdeltager": en person, som 
indgår i transaktioner på et eller flere 
engrosenergimarkeder;

Or. en

Ændringsforslag 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. "person": enhver fysisk eller juridisk 
person

Or. en
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Ændringsforslag 201
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. "handelscentre": organiserede 
handelscentre for engrosenergiprodukter, 
der er finansielle instrumenter, navnlig 
regulerede markeder og multilaterale 
handelsfaciliteter (MHF) som defineret i 
direktiv 2004/39/EF, og spotmarkeder, 
herunder gashandelspladser, for fysiske 
engrosenergiprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 202
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. "handelscentre": organiserede 
handelscentre for engrosenergiprodukter, 
der er finansielle instrumenter, navnlig 
regulerede markeder og multilaterale 
handelsfaciliteter (MHF) som defineret i 
direktiv 2004/39/EF, og spotmarkeder, 
herunder gashandelspladser, for fysiske 
engrosenergiprodukter.

Or. en

Begrundelse

Regulerende myndigheder foreslår, at brugen af "organiserede markeder" bør ændres til 
"handelscentre". Termen "organiserede markeder" ville betyde regulerede markeder og 
multilaterale handelsfaciliteter (MTFs) som defineret i MiFID. Revisionen af MiFID-
direktivet kan introducere en yderligere kategori af organiserede handelsfaciliteter. Disse er 
handelscentre, hvor der udelukkende handles finansielle instrumenter. På 
engrosenergimarkeder er den fysiske spothandel og handelscentre, hvor denne handel finder 
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sted, imidlertid væsentlige. Derfor bør begrebet "organiserede markeder" erstattes af 
begrebet "handelscentre".

Ændringsforslag 203
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. "agenturet": agenturet for 
samarbejde mellem 
energireguleringsmyndigheder, som blev 
oprettet med forordning (EF) nr. 
713/2009.

Or. en

Ændringsforslag 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at benytte denne viden ved direkte eller 
indirekte, for egen eller tredjemands 
regning at erhverve eller afhænde eller 
forsøge at erhverve eller afhænde 
engrosenergiprodukter, som denne viden 
vedrører

a) at benytte denne viden i forbindelse med
direkte eller indirekte erhvervelse eller 
afhændelse eller forsøg på at erhverve 
eller afhænde engrosenergiprodukter, som 
denne viden vedrører, for egen eller 
tredjemands regning med henblik på at 
deltage i eller forsøge at deltage i 
kursmanipulation

Or. en
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Ændringsforslag 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbuddet i stk. 1 finder anvendelse på 
følgende personer, som er i besiddelse af 
intern viden vedrørende et 
engrosenergiprodukt:

Forbuddet i stk. 1 finder kun anvendelse på 
følgende personer, som er i besiddelse af 
intern viden vedrørende et 
engrosenergiprodukt, og som ved eller 
burde vide, at der er tale om intern viden:

Or. en

Ændringsforslag 206
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en person, som er i besiddelse af intern 
viden vedrørende et engrosenergiprodukt, 
er en juridisk person, gælder forbuddet i 
stk. 1 også de fysiske personer, der 
medvirker ved afgørelsen om at 
gennemføre transaktionen for den 
pågældende juridiske persons regning.

Når en person, som er i besiddelse af intern 
viden vedrørende et engrosenergiprodukt, 
er en juridisk person, gælder forbuddet i 
stk. 1 også de fysiske personer, der 
medvirker ved afgørelsen om at 
gennemføre transaktionen på vegne af og 
for den pågældende juridiske persons 
regning.

Or. pl

Begrundelse

Fysiske personer, som repræsenterer juridiske personer, handler både på vegne af den 
pågældende juridiske person og for dennes regning.
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Ændringsforslag 207
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der er erklæret en nødsituation i 
henhold til forordning (EU) nr. 994/2010, 
artikel 10, stk. 3, litra c, anses 
markedsdeltagere, som handler i 
overensstemmelse med defineret ansvar 
og definerede nødplaner, ikke for at 
overtræde denne artikel og være 
underlagt sanktioner i henhold til artikel 
13.

Or. en

Ændringsforslag 208
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der er erklæret en nødsituation i 
henhold til forordning (EU) nr. 994/2010, 
artikel 10, stk. 3, litra c, og 
markedsdeltagere handler i 
overensstemmelse med deres ansvar og 
nødplaner, kan de ikke forfølges på 
grundlag af denne forordnings artikel 13.

Or. de

Begrundelse

Alle modsigelser mellem denne forordning og forordningen om forsyningssikkerhed for gas i 
nødsituationer bør udelukkes. I en nødsituation må forsyningssikkerheden prioriteres over 
markedets gennemsigtighed.
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Ændringsforslag 209
Teresa Riera Madurell

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 effektivt og 
rettidigt offentliggøre intern viden om 
virksomheder eller anlæg, som den 
pågældende deltager eller dens 
moderselskab eller et tilknyttet selskab
ejer eller kontrollerer, eller hvis 
driftsforhold deltageren eller dens 
moderselskab eller et tilknyttet selskab
enten helt eller delvist er ansvarlig for.
Sådan offentliggørelse omfatter 
oplysninger om kapaciteten og 
anvendelsen af produktions-, lager-, 
forbrugs- eller transmissionsanlæg for 
elektricitet eller naturgas eller knyttet til 
kapaciteten og anvendelsen af LNG-
anlæg, herunder planlagt eller uforudset 
driftsstop for disse anlæg.

Or. en

Ændringsforslag 210
András Gyürk

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 gøre intern 
viden tilgængelig 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 og 
anvendelsen af produktions-, lager-, 
forbrugs- eller transmissionsanlæg for 
elektricitet eller naturgas eller knyttet til 
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kapaciteten og anvendelsen af LNG-
anlæg.

Or. en

Ændringsforslag 211
Hannes Swoboda

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 effektivt og 
rettidigt 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 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas.

Or. en

Ændringsforslag 212
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 omgående og 
effektivt 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 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas.
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Or. en

Begrundelse

Intern viden skal omgående gøres tilgængelig for alle markedsdeltagere for at forhindre 
misbrug.

Ændringsforslag 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En markedsdeltager kan på eget ansvar 
udsætte offentliggørelsen af intern viden 
for ikke at skade sine berettigede 
interesser, forudsat at dette ikke vil kunne 
vildlede offentligheden, og at 
markedsdeltageren kan sikre, at denne 
viden behandles fortroligt, samt at han 
ikke træffer beslutninger vedrørende 
handel med engrosenergiprodukter på 
grundlag af denne viden.
Markedsdeltageren skal stille denne viden 
til rådighed for agenturet og den relevante 
nationale regulerende myndighed under 
hensyntagen til bestemmelserne i artikel 
7, stk. 4.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis det er fastslået, at oplysninger skal offentliggøres, er der ingen grund til, at ejeren af det 
pågældende aktiv skulle forhale offentliggørelsen af oplysninger. Gør han det, kunne der 
opstå mistanke om et forsøg på at manipulere kurserne fra andre markedsdeltageres side.
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Ændringsforslag 214
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En markedsdeltager kan på eget ansvar 
udsætte offentliggørelsen af intern viden 
for ikke at skade sine berettigede 
interesser, forudsat at dette ikke vil kunne 
vildlede offentligheden, og at 
markedsdeltageren kan sikre, at denne 
viden behandles fortroligt, samt at han ikke 
træffer beslutninger vedrørende handel 
med engrosenergiprodukter på grundlag af 
denne viden. Markedsdeltageren skal stille 
denne viden til rådighed for agenturet og 
den relevante nationale regulerende 
myndighed under hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 7, stk. 4.

En markedsdeltager kan på eget ansvar 
udsætte offentliggørelsen af intern viden 
for ikke at skade sine berettigede 
interesser, forudsat at dette ikke vil kunne 
vildlede offentligheden, og at 
markedsdeltageren kan sikre, at denne 
viden behandles fortroligt, samt at han ikke 
træffer beslutninger vedrørende handel 
med engrosenergiprodukter på grundlag af 
denne viden. Markedsdeltageren skal stille 
denne viden til rådighed for agenturet og 
den relevante nationale regulerende 
myndighed under hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 7, stk. 4. For at 
opfylde disse bestemmelser skal 
markedsdeltageren oprette 
afgrænsningsmekanismer, som skal 
godkendes af den kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 215
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En markedsdeltager kan på eget ansvar 
udsætte offentliggørelsen af intern viden 
for ikke at skade sine berettigede 
interesser, forudsat at dette ikke vil kunne 
vildlede offentligheden, og at 
markedsdeltageren kan sikre, at denne 
viden behandles fortroligt, samt at han ikke 
træffer beslutninger vedrørende handel 
med engrosenergiprodukter på grundlag af 

En markedsdeltager kan på eget ansvar 
udsætte offentliggørelsen af intern viden i 
højst 30 dage for ikke at skade sine 
berettigede interesser, forudsat at dette ikke 
vil kunne vildlede offentligheden, og at 
markedsdeltageren kan sikre, at denne 
viden behandles fortroligt, samt at han ikke 
træffer beslutninger vedrørende handel 
med engrosenergiprodukter på grundlag af 
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denne viden. Markedsdeltageren skal stille 
denne viden til rådighed for agenturet og 
den relevante nationale regulerende 
myndighed under hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 7, stk. 4.

denne viden. Markedsdeltageren skal stille 
denne viden til rådighed for agenturet og 
den relevante nationale regulerende 
myndighed under hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 7, stk. 4.

Or. pl

Begrundelse

En uærlig markedsdeltager kan forhale offentliggørelsen af oplysninger.

Ændringsforslag 216
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel gælder også for 
transaktioner, hvor markedsdeltageren 
bruger intern viden til at dække åbne 
positioner, selv hvis det er nøje afgrænset 
til de fysiske tab som følge af et uforudset 
driftsstop.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med forbuddet er netop, at ingen markedsdeltager skal kunne drage fordel af intern 
viden.
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Ændringsforslag 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbuddet mod insiderhandel i stk. 1 
gælder ikke for
a) transaktioner, der gennemføres for at 
opfylde en forpligtelse til at erhverve eller 
afhænde engrosenergiprodukter, når 
denne forpligtelse er blevet bindende og er 
baseret på en aftale, som er indgået, før 
der er opnået intern viden
b) transaktioner indgået af gas- eller 
elproducenter, operatører af 
gaslageranlæg, operatører af LNG-
importanlæg, som dækker det 
umiddelbare fysiske tab som følge af 
uforudsete driftsstop. 

Or. en

Ændringsforslag 218
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en situation, hvor en markedsdeltager, 
som besidder intern viden, på eget ansvar 
kan indgå handler for at lukke sine åbne 
positioner inden for 
engrosenergiprodukter, hvis undladelse af 
dette medfører væsentlig skade på 
systemets tekniske eller økonomiske 
stabilitet og markedets funktion, skal 
markedsdeltageren meddele agenturet og 
de nationale regulerende myndigheder 
disse oplysninger umiddelbart efter at 
have lukket sine åbne positioner, og stk. 4 
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skal gælde herfor.

Or. en

Ændringsforslag 219
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle medlemsstater skal have et 
godkendelsessystem eller oprette et 
register over alle 
engrosenergihandelsfirmaer, som er 
godkendt i den pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 220
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat ikke har et 
godkendelsessystem, skal de nationale 
regulerende myndigheder oprette et 
obligatorisk registreringssystem for at 
have et fuldstændigt register, som 
omfatter alle engroshandelsvirksomheder, 
som er aktive på medlemsstatens marked. 
De nærmere detaljer vedrørende 
registreringssystemet bør defineres af 
Kommissionen og de nationale 
regulerende myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 221
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale regulerende myndigheder 
overfører de relevante data vedrørende 
grossisterne til agenturet. Agenturet skal 
føre en database, som gør disse data 
offentligt tilgængelige, og opdatere denne 
database jævnligt.

Or. en

Ændringsforslag 222
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente nationale regulerende 
myndighed skal have beføjelse til at 
tilbagekalde registreringen af en 
engroshandelsvirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 223
Bendt Bendtsen

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 
engrosmarkeder for elektricitet og gas.
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Or. en


