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Módosítás 52
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE az
energiapiacok integritásáról és 
átláthatóságáról (EGT vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról (EGT 
vonatkozású szöveg)

Or. ro

Indokolás

A rendelettel való összhang érdekében.

Módosítás 53
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Fontos olyan helyzetet teremteni, 
amelyben a fogyasztók és egyéb piaci 
szereplők megbízhatnak a
nagykereskedelemi villamosenergia- és a 
gázpiacok integritásában, az említett 
piacokon kialakuló árak pedig a kereslet és 
a kínálat tisztességes, versenyen alapuló 
egymásra hatását tükrözik.

Or. de

Indokolás

A nagykereskedelmi piacok működésében a kereskedőknek és a gyártóknak is bízniuk kell. A 
szöveg újraforgalmazása az 1. cikkel való összhangot is biztosítja.
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Módosítás 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Fontos a villamosenergia- és a 
gázpiacok integritásának, valamint annak 
biztosítása, hogy a nagykereskedelmi
villamosenergia- és gázpiacokon kialakuló 
árak a kereslet és a kínálat tisztességes 
egymásra hatását tükrözzék, ami azt 
jelenti, hogy a fogyasztók bizalommal 
lehetnek az említett piacok iránt.

Or. en

Indokolás

E rendelet elsődlegesen nem a fogyasztói bizalom kérdésével foglalkozik.

Módosítás 55
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Fontos olyan helyzetet teremteni, 
amelyben a fogyasztók megbízhatnak a 
villamosenergia- és a gázpiacok 
integritásában, a nagykereskedelmi 
energiapiacokon kialakuló árak pedig a 
kereslet és a kínálat tisztességes egymásra 
hatását tükrözik, és a piaci visszaélésekből 
nem lehet jogtalan haszonra szert tenni.

Or. en

Módosítás 56
Konrad Szymański
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Fontos olyan helyzetet teremteni, 
amelyben a fogyasztók és egyéb piaci 
szereplők megbízhatnak a
nagykereskedelemi villamosenergia- és a 
gázpiacok integritásában, az ilyen
nagykereskedelmi energiapiacokon 
kialakuló árak pedig a kereslet és a kínálat 
tisztességes egymásra hatását tükrözik.

Or. en

Módosítás 57
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

Az összhang biztosítása érdekében. 

Módosítás 58
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Fontos olyan helyzetet teremteni, 
amelyben a fogyasztók megbízhatnak a 
villamosenergia- és a gázpiacok 
integritásában, a nagykereskedelmi 
energiapiacokon kialakuló árak pedig a 
kereslet és a kínálat tisztességes és 
versenyen alapuló egymásra hatását 
tükrözik.

Or. en

Módosítás 59
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az energiapiacok átláthatósága 
előfeltétele az uniós energiapiac további 
integrálásának és liberalizálásának, ezért 
e rendelet valószínűleg jelentős haszonnal 
jár majd a fogyasztók számára.

Or. en

Módosítás 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Értékpapír-piaci 
Szabályozók Bizottsága és a 
Villamosenergia- és Gázipari Szabályozó 
Hatóságok Európai Csoportja tanácsai 
rámutatnak, hogy a jelenlegi szabályozás 
hatálya nem terjed ki a szükséges 

(2) Az Európai Értékpapír-piaci 
Szabályozók Bizottsága és a 
Villamosenergia- és Gázipari Szabályozó 
Hatóságok Európai Csoportja tanácsai 
rámutatnak, hogy a jelenlegi szabályozás 
hatálya nem terjed ki a szükséges 
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mértékben a villamosenergia- és a 
gázpiacok integritásával összefüggő 
kérdésekre; az említett testületek egyben 
azt az ajánlást is megfogalmazták, hogy a 
piaci visszaélések megelőzése céljából
érdemes volna megfontolni egy 
kifejezetten az energiaágazatra vonatkozó, 
megfelelő keretszabályozás kialakítását.

mértékben a villamosenergia- és a 
gázpiacok integritásával összefüggő 
kérdésekre; az említett testületek egyben 
azt az ajánlást is megfogalmazták, hogy 
érdemes volna megfontolni egy 
kifejezetten az energiaágazatra szabott, 
megfelelő keretszabályozás kialakítását, 
amely megakadályozza a piaci 
visszaéléseket és figyelembe veszi azokat 
az ágazatspecifikus körülményeket, 
amelyekre egyéb irányelvek és rendeletek 
nem terjednek ki.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell a jellegbeli különbséget, pl. a piaci visszaélésről szóló irányelv általános 
jellegű, míg a REMIT kifejezetten az energiaágazatra vonatkozik.

Módosítás 61
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

Az összhang biztosítása érdekében. 
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Módosítás 62
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 64
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A nagykereskedelmi energiapiacok 
árupiacokat és származékos piacokat 
egyaránt magukban foglalnak, és a két 
szektorban az árak bonyolult 
kölcsönhatások eredményeképpen 
alakulnak ki. Ez többek között a 
szabályozott piacokat, a multilaterális 
kereskedési rendszereket és a tőzsdén 
kívül (OTC) közvetlenül megállapodva 
vagy közvetítő segítségével végrehajtott 
ügyleteket is magában foglalja.

Or. en

Módosítás 65
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A nagykereskedelmi energiapiacok 
árupiacokat és származékos piacokat 
egyaránt magukban foglalnak, és a két 
szektorban az árak bonyolult 
kölcsönhatások eredményeképpen 
alakulnak ki. Ez többek között a 
szabályozott piacokat, a multilaterális 
kereskedési rendszereket, a tőzsdén kívüli 
(OTC) ügyleteket és a kétoldalú 
szerződéseket is magában foglalja.

Or. en

Indokolás

A rendeletet a kétoladalú szerződésekre is ki kell terjeszteni, hogy az valamennyi piaci 
szereplőre és ügyletre vonatkozzon.
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Módosítás 66
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A nagykereskedelmi energiapiacok 
árupiacokat és származékos piacokat 
egyaránt magukban foglalnak, és a két 
szektorban az árak bonyolult 
kölcsönhatások eredményeképpen 
alakulnak ki. A rendelet hatálya nem 
terjed ki a hosszú távú szerződésekre vagy 
a végfelhasználókkal kötött szerződésekre.

Or. de

Módosítás 67
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A nagykereskedelmi energiapiacok 
árupiacokat és származékos piacokat 
egyaránt magukban foglalnak – melyek 
létfontosságúak az energiapiacok és a
pénzügyi piacok számára – és a két 
szektorban az árak bonyolult 
kölcsönhatások eredményeképpen 
alakulnak ki.

Or. pl

Indokolás

A módosítás a valós árak kialakulását befolyásoló valamennyi piaci eszköz teljes mértékű 
figyelembe vételét célozza. A származékos piacokon eszközölt befektetések kedvező 
környezetet teremtettek a spekuláció számára, s ez pénzügyi válsághoz vezetett.
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Módosítás 68
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 69
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nagykereskedelmi energiapiacok 
átláthatóságának növelése érdekében az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége (az Ügynökség) bevezeti a 
piaci szereplők nyilvántartását, valamint 
megvizsgálja a származékos, tőzsdén 
kívüli pénzügyi eszközök (OTC) tőzsdére 
való bevezetésének és elszámolásának 
megvalósíthatóságát és időzítését.

Or. en

Indokolás

A legtöbb tagállamban a nagykereskedelmi energiapiacokon végrehajtott ügyletek többsége 
tőzsdén kívüli ügylet. Jelentősen növekedne a piac átláthatósága, ha ezekre a tranzakciókra a 
tőzsdéken kerülne sor. Ezenkívül a jelentési kötelezettségek a tőzsdei elszámoló házakat 
terhelnék.
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Módosítás 70
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A különböző piacok és 
szerződésformák közötti egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése érdekében 
minimumkövetelményeket kellene előírni 
a tőzsdék számára.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a kereskedelem ne tevődjön át a kevésbé szabályozott tőzsdékre, 
tőzsdei minimumkövetelményeket kell bevezetni.

Módosítás 71
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A piaci fejlemények mélyreható 
megértése érdekében az Ügynökség a 
villamosenergia- és gázpiacok és az olaj, a 
szén és a szén-dioxid piacai közötti 
kölcsönhatásokat felismerve nyomon 
követi az említett piacokon bekövetkező 
eseményeket.

Or. en

Indokolás

Bár az olaj, a szén és a szén-dioxid-kibocsátási egységek piacai jellegükben eltérnek a 
villamosenergia- és gázpiacoktól, kölcsönösen befolyásolják egymást, és a piaci 
visszaéléseket és manipulációt csak akkor lehet hatékonyan megakadályozni, ha az összes 
fontos piacot szemmel tartjuk.
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Módosítás 72
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A Bizottság jelenleg az érdekelt 
felekkel konzultál az európai szénpiac 
integritásának biztosításáról1. Ezt 
követően sürgősen konkrét jogszabályra 
vonatkozó javaslattervezetet készít a szén-
dioxid-kibocsátási egységek piacán 
elkövetett jogsértéseknek a jogszabályokba 
való, 2012-ig történő bevezetése 
érdekében, miközben biztosítja az e 
rendelettel való összhangot is.
1 

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

Or. en

Indokolás

Az európai szén-dioxid-piac integritásának biztosítását célzó jogi eszközt a REMIT-et, MAD-
et, EMIR-t és MiFID-et is tartalmazó átláthatósági és integritási csomag részévé kell tenni. 
Ezért a Bizottságnak sürgősen el kell készítenie javaslattervezetét a szén-dioxid-piacok 
szabályozási hiányosságainak megszüntetése érdekében.

Módosítás 73
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Több nagyon fontos energiapiacon 
jelenleg nem esnek egyértelmű tilalom alá
az energiapiac integritását aláásó piaci 
magatartásformák.

(6) A végfelhasználók védelme és az
európai polgárok számára elérhető 
energiaárak biztosítása érdekében 
elengedhetetlen az energiapiac integritását 
aláásó piaci magatartásformák betiltása.  

Or. ro



PE464.684v01-00 14/104 AM\865269HU.doc

HU

Indokolás

Fontos a végfelhasználók védelme és az európai polgárok számára elérhető energiaárak 
biztosítása. 

Módosítás 74
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Mivel a piaci manipuláció célja egy 
nagykereskedelmi energiatermék 
kínálatával vagy keresletével kapcsolatos 
erőfölényes kereskedelmi pozíció 
megszerzése, ami a beszerzési vagy 
értékesítési árak közvetlen vagy közvetett 
rögzítését, vagy tisztességtelen 
kereskedelmi viszonyok kialakítását 
eredményezheti.

Or. en

Módosítás 75
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A nemzeti hatóságoknak módjukban 
áll befolyásolni a közműtársaságok 
viselkedését, többek közt egyedi vagy 
kizárólagos jogok biztosításával vagy a 
társaságok adminisztratív, vezetőségi vagy 
felügyeleti bizottságaiban való részvétel 
révén, ezért jelentős szerepet játszhatnak e 
rendelet alkalmazásában, így az 
átláthatóság és a közbeszerzések során 
való megkülönböztetésmentesség 
tekintetében is.
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Or. en

Módosítás 76
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Az energiapiacok liberalizációja nem 
eredményezi automatikusan a verseny 
fokozódását, mivel a bejegyzett gazdasági 
szereplők gyakran jelentős piaci 
részesedést tartanak meg, néhány 
tagállamban pedig az állami tulajdonban 
lévő vállalatok jelenléte szintén a piac 
torzulását eredményezheti. Ezért e 
rendeletnek a nem megfelelő üzleti 
gyakorlatok kockázatának minimálisra 
csökkentése és az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
biztosítékot kell nyújtania arra, hogy 
valamennyi piaci szereplő egyenlő 
elbánásban részesül.

Or. en

Módosítás 77
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nagykereskedelmi energiapiacokon 
egyszerre zajlik árukereskedelem és a 
származékos termékekkel való kereskedés.
Ezért fontos gondoskodni arról, hogy a –
bennfentes kereskedés és piaci manipuláció 
formájában megnyilvánuló – piaci 
visszaélések fogalommeghatározása a 
származékos termékek piaca és az árupiac 
vonatkozásában egymással 

(7) A nagykereskedelmi energiapiacokon 
egyszerre zajlik árukereskedelem és a 
származékos termékekkel való kereskedés.
Ezért fontos gondoskodni arról, hogy a –
bennfentes kereskedés és piaci manipuláció 
formájában megnyilvánuló – piaci 
visszaélések fogalommeghatározása a 
származékos termékek piaca és az árupiac 
vonatkozásában egymással 
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összeegyeztethető legyen. összeegyeztethető legyen. E rendeletnek a 
szabályozott piacokon, multilaterális 
kereskedési rendszerekben, tőzsdén kívül 
közvetlenül megállapodva vagy közvetítő 
segítségével végrehajtott valamennyi 
tranzakcióra és kétoldalú szerződésre 
vonatkoznia kell.

Or. en

Indokolás

E rendelet rendelkezéseinek ki kell terjedniük a kereskedés valamennyi formájára és 
helyszínére a piac teljes lefedése, valamint ebből következően e rendelet átláthatóságra és 
integritásra vonatkozó célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

Módosítás 78
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nagykereskedelmi energiapiacokon 
egyszerre zajlik árukereskedelem és a 
származékos termékekkel való kereskedés.
Ezért fontos gondoskodni arról, hogy a –
bennfentes kereskedés és piaci manipuláció 
formájában megnyilvánuló – piaci 
visszaélések fogalommeghatározása a 
származékos termékek piaca és az árupiac 
vonatkozásában egymással 
összeegyeztethető legyen.

(7) A nagykereskedelmi energiapiacokon 
egyszerre zajlik árukereskedelem és a 
származékos termékekkel való kereskedés.
Ezért fontos gondoskodni arról, hogy a –
bennfentes kereskedés és piaci manipuláció 
formájában megnyilvánuló – piaci 
visszaélések fogalommeghatározása a 
származékos termékek piaca és az árupiac 
vonatkozásában egymással 
összeegyeztethető legyen. Ezért ezt a 
rendeletet elvben valamennyi létrejött 
ügyletre alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 79
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nagykereskedelmi energiapiacokon 
egyszerre zajlik árukereskedelem és a 
származékos termékekkel való kereskedés.
Ezért fontos gondoskodni arról, hogy a –
bennfentes kereskedés és piaci manipuláció 
formájában megnyilvánuló – piaci 
visszaélések fogalommeghatározása a 
származékos termékek piaca és az árupiac 
vonatkozásában egymással 
összeegyeztethető legyen.

(7) A nagykereskedelmi energiapiacokon 
egyszerre zajlik árukereskedelem és a 
származékos termékekkel való kereskedés.
Ezért fontos gondoskodni arról, hogy a –
bennfentes kereskedés és piaci manipuláció 
formájában megnyilvánuló – piaci 
visszaélések fogalommeghatározása a 
származékos termékek piaca és az árupiac 
vonatkozásában egymással 
összeegyeztethető legyen, ugyanakkor 
vegye figyelembe a nagykereskedelmi 
energiapiacok egyedi jellemzőit is.

Or. en

Módosítás 80
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egyértelműen meg kell tiltani a 
bennfentes információk alapján való 
kereskedést és az ilyen kereskedés 
megkísérlését, függetlenül attól, hogy az 
ilyen kereskedést az adott személy saját 
maga vagy harmadik személy javára végzi-
e, illetve kísérli-e meg. A bennfentes 
információk felhasználása magában 
foglalhatja azt az esetet is, amikor olyan 
személy folytat kereskedést a 
nagykereskedelmi energiapiacon, aki 
tudatában van annak, vagy akitől elvárható, 
hogy tudatában legyen annak, hogy 
bennfentes információknak van birtokában.

(9) Egyértelműen meg kell tiltani a 
bennfentes információk alapján való 
kereskedést és az ilyen kereskedés 
megkísérlését, függetlenül attól, hogy az
ilyen kereskedést az adott személy saját 
maga vagy harmadik személy javára végzi-
e, illetve kísérli-e meg. A bennfentes 
információk felhasználása magában 
foglalhatja azt az esetet is, amikor olyan 
személy folytat kereskedést a 
nagykereskedelmi energiapiacon, aki 
tudatában van annak, vagy akitől elvárható, 
hogy tudatában legyen annak, hogy 
bennfentes információknak van birtokában.
Az olyan információ, amelyet a 
714/2009/EK rendelettel, vagy a 
715/2009/EK rendelettel, így az említett 
rendeletek alapján elfogadott 
iránymutatásokkal és üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokkal 
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összhangban nyilvánosságra kell hozni, a 
piaci szereplők nagykereskedelemi 
energiatermékekre vonatkozó ügyletek 
kötésére vonatkozó döntéseinek alapjául 
szolgálhat, és ezért nyilvánosságra 
hozataláig bennfentes információnak 
minősülhet;

Or. en

Módosítás 81
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egyértelműen meg kell tiltani a 
bennfentes információk alapján való 
kereskedést és az ilyen kereskedés 
megkísérlését, függetlenül attól, hogy az 
ilyen kereskedést az adott személy saját 
maga vagy harmadik személy javára végzi-
e, illetve kísérli-e meg. A bennfentes 
információk felhasználása magában 
foglalhatja azt az esetet is, amikor olyan 
személy folytat kereskedést a 
nagykereskedelmi energiapiacon, aki 
tudatában van annak, vagy akitől elvárható, 
hogy tudatában legyen annak, hogy 
bennfentes információknak van birtokában.

(9) Egyértelműen meg kell tiltani a 
bennfentes információk alapján való 
kereskedést és az ilyen kereskedés 
megkísérlését, függetlenül attól, hogy az 
ilyen kereskedést az adott személy saját 
maga vagy harmadik személy javára végzi-
e, illetve kísérli-e meg. A bennfentes 
információk felhasználása magában 
foglalhatja azt az esetet is, amikor olyan 
személy folytat kereskedést a 
nagykereskedelmi energiapiacon, aki 
tudatában van annak, vagy akitől elvárható, 
hogy tudatában legyen annak, hogy 
bennfentes információknak van birtokában.
A 714/2009/EK rendelettel vagy a 
715/2009/EK rendelettel, így az említett 
rendeletek alapján elfogadott 
iránymutatásokkal és üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokkal 
összhangban nyilvánosságra hozandó 
információ olyan információ is lehet, 
amely valószínűsíthetően jelentősen 
befolyásolja a nagykereskedelemi 
energiatermékek árát, és ezért 
nyilvánosságra hozataláig bennfentes 
információnak minősülhet;

Or. en
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Módosítás 82
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egyértelműen meg kell tiltani a 
bennfentes információk alapján való 
kereskedést és az ilyen kereskedés 
megkísérlését, függetlenül attól, hogy az 
ilyen kereskedést az adott személy saját 
maga vagy harmadik személy javára végzi-
e, illetve kísérli-e meg. A bennfentes 
információk felhasználása magában 
foglalhatja azt az esetet is, amikor olyan 
személy folytat kereskedést a 
nagykereskedelmi energiapiacon, aki 
tudatában van annak, vagy akitől elvárható, 
hogy tudatában legyen annak, hogy 
bennfentes információknak van birtokában.

(9) Egyértelműen meg kell tiltani a 
bennfentes információk alapján való 
kereskedést, függetlenül attól, hogy az 
ilyen kereskedést az adott személy saját 
maga vagy harmadik személy javára végzi-
e. A bennfentes információk felhasználása 
magában foglalhatja azt az esetet is, amikor 
olyan személy folytat kereskedést a 
nagykereskedelmi energiapiacon, aki 
tudatában van annak, vagy akitől elvárható, 
hogy tudatában legyen annak, hogy 
bennfentes információknak van birtokában.
Csak az olyan információ minősülhet 
nyilvánosságra hozataláig bennfentes 
információnak, amelyet a 714/2009/EK 
rendelet vagy a 715/2009/EK rendelet, így 
az említett rendeletek alapján elfogadott 
iránymutatások és üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok alapján nyilvánosságra kell 
hozni.

Or. en

Módosítás 83
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egyértelműen meg kell tiltani a 
bennfentes információk alapján való 
kereskedést és az ilyen kereskedés 
megkísérlését, függetlenül attól, hogy az 
ilyen kereskedést az adott személy saját 

(9) Egyértelműen meg kell tiltani a 
bennfentes információk alapján való 
kereskedést és az ilyen kereskedés 
megkísérlését, függetlenül attól, hogy az 
ilyen kereskedést az adott személy saját 
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maga vagy harmadik személy javára végzi-
e, illetve kísérli-e meg. A bennfentes 
információk felhasználása magában 
foglalhatja azt az esetet is, amikor olyan 
személy folytat kereskedést a
nagykereskedelmi energiapiacon, aki 
tudatában van annak, vagy akitől elvárható, 
hogy tudatában legyen annak, hogy 
bennfentes információknak van birtokában.

maga vagy harmadik személy javára végzi-
e, illetve kísérli-e meg. A bennfentes 
információk felhasználása magában 
foglalhatja azt az esetet is, amikor olyan 
személy folytat kereskedést
nagykereskedelmi villamosenergia- és a
gáztermékekkel, aki tudatában van annak, 
vagy akitől elvárható, hogy tudatában 
legyen annak, hogy bennfentes 
információknak van birtokában.

Or. en

Módosítás 84
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nagykereskedelmi energiapiacok 
esetében a piaci manipuláció az árak olyan 
szinten történő mesterséges rögzítését 
jelenti, amelyet az előállítási, a tárolási 
vagy a szállítási kapacitások tényleges 
rendelkezésre állása és költségei, illetőleg a 
kereslet nem indokolnak.

(10) A nagykereskedelmi energiapiacok 
esetében a piaci manipuláció az árak olyan 
szinten történő mesterséges rögzítését 
jelenti, amelyet az előállítási, a tárolási 
vagy a szállítási kapacitások tényleges 
rendelkezésre állása és költségei, illetőleg a
tényleges kereslet – vagyis az a helyzet, 
amikor a fogadó fél rendelkezik az 
energia fogadását lehetővé tevő műszaki 
vagy technológiai kapacitásokkal, 
valamint a kifizetést lehetővé tevő 
pénzügyi kapacitással – nem indokolnak.

Or. pl

Indokolás

A spekuláció megakadályozás érdekében nem fogadható el vásárlás abban az esetben, ha a 
vásárló képtelen az áru fogadására vagy kifizetésére.

Módosítás 85
Alejo Vidal-Quadras
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nagykereskedelmi energiapiacok 
esetében a piaci manipuláció az árak olyan 
szinten történő mesterséges rögzítését 
jelenti, amelyet az előállítási, a tárolási 
vagy a szállítási kapacitások tényleges
rendelkezésre állása és költségei, illetőleg 
a kereslet nem indokolnak.

(10) A nagykereskedelmi energiapiacok 
esetében a piaci manipuláció az árak olyan 
szinten történő mesterséges rögzítését 
jelenti, amelyet a tényleges kínálat és 
kereslet egyensúlya és az egyéb alapvető 
változók nem indokolnak.

Or. en

Módosítás 86
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A nagykereskedelmi energiapiacok 
dinamizmusa és változékonysága miatt 
pontosan meg szükséges határozni a 
szóban forgó piacok sajátosságainak 
figyelembevételével a bennfentes 
információ és a piaci manipuláció 
fogalmát. A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy e kérdéskör részletes 
szabályozása érdekében a Szerződés 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A szakértelmet többek között 
elsősorban az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség (az
Ügynökség), az európai értékpapír-piaci 
szabályozók bizottsága (CESR), a 
villamosenergia- és gázpiaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai 
hálózatai (ENTSO-E, ENTSO-G), az 
Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
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(ESMA), a nemzeti szabályozó hatóságok, 
a nemzeti versenyhatóságok, a tagállamok 
illetékes pénzügyi hatóságai és az érdekelt 
felek, úgymint a szervezett kereskedési 
helyszínek és piaci szereplők szakértői 
biztosíthatnák. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról, továbbá biztosítania kell, 
hogy az Európai Parlament és a Tanács 
aktívan részt vegyen az előkészítő 
szakaszban, és hogy rendszeresen 
meghívják őket a szakértői 
megbeszélésekre.

Or. en

Módosítás 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A nagykereskedelmi energiapiacok
sajátosságainak értelmezése és az egyéb 
vonatkozó uniós jogszabályokkal való 
összhang biztosítása érdekében a 
dinamikus és változékony pénzügyi 
szolgáltatások és energiaügy területén 
pontosan meg szükséges határozni a 
bennfentes információ és a piaci 
manipuláció fogalmát.  A Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy e kérdéskör 
részletes szabályozása érdekében a 
Szerződés 290. cikke értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
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szakértelmet többek között elsősorban az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség, az európai értékpapír-piaci 
szabályozók bizottsága (CESR), a 
villamosenergia- és gázpiaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai 
hálózatai, az Európai Értékpapír-piaci 
Hatóság (ESMA), a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a tagállamok illetékes 
pénzügyi hatóságai és a piaci szereplők 
szakértői biztosíthatnák. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

Or. en

Módosítás 88
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A nagykereskedelmi energiapiacok 
dinamizmusa és változékonysága miatt 
pontosan meg szükséges határozni a 
szóban forgó piacok sajátosságainak 
figyelembevételével a bennfentes 
információ és a piaci manipuláció 
fogalmát. A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy e kérdéskör részletes 
szabályozása érdekében a Szerződés 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A szakértelmet többek között 
elsősorban az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség, az európai 
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értékpapír-piaci szabályozók bizottsága 
(CESR), a villamosenergia- és gázpiaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai 
hálózatai, az Európai Értékpapír-piaci 
Hatóság (ESMA), a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a nemzeti versenyhatóságok, a 
tagállamok illetékes pénzügyi hatóságai és 
az érdekelt felek, úgymint a szervezett 
kereskedési helyszínek (pl. 
energiatőzsdék) és piaci szereplők 
szakértői biztosíthatnák.

Or. en

Módosítás 89
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A nagykereskedelmi energiapiacok 
dinamizmusa és változékonysága miatt 
pontosan meg szükséges határozni a 
szóban forgó piacok sajátosságainak 
figyelembevételével a bennfentes 
információ és a piaci manipuláció 
fogalmát. A Bizottságot az e rendeletben 
található egyértelmű meghatározások 
alapján fel kell hatalmazni arra, hogy a
részletes szabályozás tekintetében a 
Szerződés 290. cikke értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el. Különösen fontos, hogy 
minden esetben, amikor a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
kíván elfdogadni, előkészítő munkája 
során megfelelő konzultációkat 
folytasson, bevonva az Ügynökséget, az 
energiapiacok szereplőit, a nemzeti 
szabályozó hatóságokat és az Európai 
Értékpapír-piaci Hatóságot (ESMA). 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és készítése során a 
Bizottságnak biztosítania kellene a 
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vonatkozó dokumentumok egyidejű, 
időben történő és megfelelő továbbítását 
az Európai Parlament és a Tanács 
számára, továbbá azt, hogy az Európai 
Parlament és a Tanács aktívan részt 
vegyen az előkészítő szakaszban 
konkrétan azáltal, hogy rendszeresen 
meghívják őket a szakértői 
megbeszélésekre.

Or. en

Módosítás 90
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A dinamikus és változó
nagykereskedelmi energiapiacok
sajátosságainak értelmezése és az e téren 
hatályos egyéb vonatkozó uniós 
jogszabályokkal való összhang biztosítása 
érdekében pontosan meg szükséges 
határozni a bennfentes információ és a 
piaci manipuláció fogalmát.  A Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy e kérdéskör 
részletes szabályozása érdekében a 
Szerződés 290. cikke értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el. Az ACER-t és más piaci 
szereplőket időben be kell vonni a 
konzultációkba és az előkészületi 
munkálatokba és az Európai Parlamentet 
és a Tanácsot már a korai szakaszban 
tájékoztatni kell.

Or. de

Módosítás 91
Anni Podimata
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A nagykereskedelmi energiapiacok 
dinamizmusa és változékonysága miatt 
pontosan meg szükséges határozni a 
szóban forgó piacok sajátosságainak 
figyelembevételével a bennfentes 
információ és a piaci manipuláció 
fogalmát. A szabályozási hiányosságok 
elkerülése érdekében biztosítani kell az 
összhangot a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó egyéb fontos uniós 
jogszabályokkal. A Bizottságot fel kell
hatalmazni arra, hogy e kérdéskör részletes 
szabályozása érdekében a Szerződés 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 92
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az e rendelet hatálya alá tartozó és 
a 2004/39/EK irányelv hatálya alá nem 
eső energiakereskedelmi vállalatokra ki 
kell terjeszteni az Unió-szerte érvényes 
engedélyezési követelményeket. A 
rendeletnek testre szabott engedélyezési 
rendszert kell biztosítania az 
energiakereskedők számára, amely 
lehetővé teszi a piaci szereplők a rendelet 
betartására való képességének vizsgálatát, 
és elkerülhetővé teszi a pénzügyi 
kereskedőkre vonatkozó nehézkes, a 
2004/39/EK irányelvben foglalt 
követelmények alkalmazását. Annak 
érdekében, hogy testre szabott 
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engedélyezési rendszert biztosíthasson az 
energiakereskedők számára, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadhasson el az engedélyezési 
követelmények és az engedély hatálya, az 
engedély megadására és visszautasítására 
vonatkozó eljárások, valamint a 
visszavonási feltételek tekintetében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten is – megfelelő 
konzultációkat folytasson. 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és készítése során a 
Bizottságnak biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumok egyidejű, időben történő 
és megfelelő továbbítását az Európai 
Parlament és a Tanács számára, továbbá 
azt, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács aktívan részt vegyen az előkészítő 
szakaszban konkrétan azáltal, hogy 
rendszeresen meghívják őket a szakértői 
megbeszélésekre.

Or. en

Módosítás 93
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az e rendelet hatálya alá tartozó és 
a 2004/39/EK irányelv hatálya alá nem 
eső energiakereskedelmi vállalatokra ki 
kell terjeszteni az Unió-szerte érvényes 
engedélyezési követelményeket. A 
rendeletnek testre szabott engedélyezési 
rendszert kell biztosítania az 
energiakereskedők számára, amely 
lehetővé teszi a piaci szereplők a rendelet 
betartására való képességének vizsgálatát, 
és elkerülhetővé teszi a pénzügyi 
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kereskedőkre vonatkozó nehézkes, a 
2004/39/EK irányelvben foglalt 
követelmények alkalmazását. Annak 
érdekében, hogy testre szabott 
engedélyezési rendszert biztosíthasson az 
energiakereskedők számára, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadhasson el az engedélyezési 
követelmények és az engedély hatálya, az 
engedély megadására és visszautasítására 
vonatkozó eljárások, valamint a 
visszavonási feltételek tekintetében.

Or. en

Módosítás 94
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A nagykereskedelmi energiapiacok 
esetében a piaci visszaélések eseteinek 
észlelése és megelőzése szempontjából 
kulcsfontosságú a hatékony, uniós szintű
piacellenőrzés. Az ellenőrzés elvégzésére a 
villamosenergia- és a gázpiacokra való 
európai léptékű rálátása, valamint az 
európai villamosenergia- és gázpiacok és -
rendszerek működtetésében szerzett 
tapasztalatai okán az Ügynökség a 
legalkalmasabb. Mivel a nemzeti 
szabályozó hatóságok hasznos 
ismeretekkel rendelkeznek a tagállamuk 
energiapiacain zajló folyamatokról, a 
hatékony, nemzeti szintű piacellenőrzés 
biztosításában ezeknek a hatóságoknak is 
fontos szerepet kell kapniuk. Az 
Ügynökség által végzett adatgyűjtés nem 
sérti a nemzeti hatóságok azon jogát, hogy 
nemzeti célokra további adatokat 
gyűjtsenek.
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Or. en

Módosítás 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 96
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A nagykereskedelmi energiapiacok 
esetében a piaci visszaélések eseteinek 
észlelése és megelőzése szempontjából 
egyaránt kulcsfontosságú a hatékony 
piacellenőrzés. Az ellenőrzés elvégzésére a 
villamosenergia- és a gázpiacokra való 
európai léptékű rálátása, valamint az 

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

európai villamosenergia- és gázpiacok és -
rendszerek működtetésében szerzett 
tapasztalatai okán az Ügynökség a 
legalkalmasabb. Mivel a nemzeti
energiapiaci szabályozó hatóságok 
hasznos ismeretekkel rendelkeznek a 
tagállamuk energiapiacain zajló 
folyamatokról, a hatékony piacellenőrzés 
biztosításában ezeknek a hatóságoknak is 
fontos szerepet kell kapniuk.

Or. en

(Ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik)

Indokolás

Az energiára vonatkozó ezen ágazatspecifikus jogszabályok alkalmazásában az Ügynökségbe 
(ACER) szervezett nemzeti energiapiaci szabályozó hatóságok jelentik a nyomon követéssel, a 
vizsgálattal és az egyéb ide tartozó feladatokkal kapcsolatos együttműködésért felelős nemzeti 
hatóságot.

Módosítás 97
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres 
hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy ezeket az információkat az 
Ügynökségnek átadják.

(14) Annak érdekében, hogy képes legyen
a piaci fejlemények tényleges nyomon 
követésére, az Ügynökségnek rendelkeznie 
kell egy az energia-nagykereskedők teljes 
névsorát tartalmazó jegyzékkel. Azokban 
az esetekben, amikor már működik az 
engedélyezési rendszer, a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak továbbítaniuk 
kell a vonatkozó adatokat az 
Ügynökségnek, köztük az arra vonatkozó 
információkat is, hogy a nagykereskedők 
a székhely szerinti országukon kívül mely 
más országokban végeznek kereskedelmi 
tevékenységet. Azoknak a tagállamoknak, 
ahol ilyen rendszer nem létezik, be kell 
vezetniük az energia-nagykereskedők 
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kötelező nyilvántartását. A regisztrációs 
rendszer részleteit a Bizottság és a nemzeti 
szabályozó hatóságok közösen határozzák 
meg. A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
az előbb említettek szerint továbbítaniuk 
kell a vonatkozó adatokat az 
Ügynökségnek. Az Ügynökségnek
tájékoztatnia kell azt a nemzeti szabályozó 
hatóságot, amelynek piacán az energia-
nagykereskedő tevékenykedik. Az 
Ügynökségnek vezetnie kell és napra kész 
állapotban kell tartania az energia-
nagykereskedők ezen nyilvános 
lajstromát, és lehetővé kell tennie a 
nemzeti szabályozók és egyéb illetékes 
hatóságok számára, hogy ahhoz vizsgálati 
célból hozzáférjenek. A hatékony 
piacellenőrzés rendszeres hozzáférést tesz 
szükségessé az ügyletekre vonatkozó
nyilvántartáshoz, valamint a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására vagy átvitelére 
szolgáló létesítmények vagy LNG-
létesítmények kapacitásaira vagy 
használatára vonatkozó alapvető
adatokhoz. Ezért a nagykereskedelmi 
energiatermékekkel kereskedő, akár 
engedéllyel rendelkező, akár bejegyzett
piaci résztvevőktől – köztük az átviteli 
rendszerek üzemeltetőitől, a 
szolgáltatóktól, a kereskedőktől és az 
előállítóktól – meg kell követelni, hogy 
ezeket az információkat az Ügynökségnek 
átadják.

Or. en

Módosítás 98
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres (14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres 
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hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy ezeket az információkat az 
Ügynökségnek átadják.

hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy ezeket az információkat az 
Ügynökségnek átadják. Az Ügynökség 
összekötő irodákat állíthat fel a fontos 
kereskedési helyszínek közelében, 
amennyiben ezt a hatékony nyomon 
követés megköveteli.

Or. en

Módosítás 99
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres 
hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy ezeket az információkat az 
Ügynökségnek átadják.

(14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres 
hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
nagykereskedelmi villamosenergia- és a 
gáztermékekkel kereskedő piaci 
résztvevőktől meg kell követelni, hogy a 
szabványos termékekre vonatkozó ezen
információkat csak az Ügynökségnek
adják át.

Or. en

Módosítás 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres 
hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 

(14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres 
hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
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nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy ezeket az információkat az 
Ügynökségnek átadják.

nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy a szabványos termékekre 
vonatkozó ezen információkat csak az 
Ügynökségnek adják át.

Or. en

Módosítás 101
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres 
hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy ezeket az információkat az 
Ügynökségnek átadják.

(14) A hatékony piacellenőrzés azonnali és
rendszeres hozzáférést tesz szükségessé az 
ügyletekre vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy ezeket az információkat az 
Ügynökségnek átadják.

Or. en

Módosítás 102
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres 
hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy ezeket az információkat az 
Ügynökségnek átadják.

(14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres 
hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy ezeket az információkat az 
Ügynökségnek rendszeresen átadják.

Or. ro
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Indokolás

Az egyértelműség érdekében. 

Módosítás 103
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Annak érdekében, hogy a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 
információk gyűjtésében érvényesülhessen 
a szükséges mértékű rugalmasság, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
piaci résztvevőktől megkövetelt 
információszolgáltatás határidőinek, 
formátumának és tartalmának szabályozása 
érdekében a Szerződés 290. cikke 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Gondoskodni kell 
arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségek 
ne okozzanak szükségtelen költségeket
vagy adminisztratív terheket a piaci 
résztvevők számára, ezért előzetesen el kell 
végezni ezek költség-haszon elemzését. A 
piaci szereplőknek a villamos energia 
vagy földgáz előállítására, fogyasztására, 
tárolására, vagy átvitelére szolgáló 
létesítmények vagy LNG-létesítmények 
kapacitásaira vagy használatára 
vonatkozó jelentéstételi kötelezettségeit oly 
módon kell a lehető legkisebbre 
csökkenteni, hogy a nyújtandó 
információt vagy annak részeit már 
meglévő forrásokból kell összegyűjteni, 
lehetőség szerint figyelembe véve a 
714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendeletben megállapított átláthatósági 
kereteket. Az adatgyűjtés során figyelembe 
kell venni továbbá a villamosenergia- és 
gázipari szabályozó hatóságok európai 
csoportjának a villamosenergia-adatok 
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alapvető átláthatóságára irányuló 
komitológiai iránymutatásokra vonatkozó 
javaslatait. Ezért azokat a személyeket,
akik a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 
2004. április 21-i 2004/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezései alapján illetékes hatóság felé 
vagy a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekről, a központi szerződő felekről 
és a kereskedési adattárakról szóló …/…
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezései alapján kereskedési adattár 
és illetékes hatóság felé ügyleteikről 
beszámolnak, nem indokolt kettős
jelentéstételre kötelezni. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája 
során – többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és készítése során a 
Bizottságnak biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumok egyidejű, időben történő 
és megfelelő továbbítását az Európai 
Parlament és a Tanács számára, továbbá 
azt, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács aktívan részt vegyen az előkészítő 
szakaszban konkrétan azáltal, hogy 
rendszeresen meghívják őket a szakértői 
megbeszélésekre.

Or. en

Módosítás 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 
információk gyűjtésében érvényesülhessen 
a szükséges mértékű rugalmasság, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 

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

piaci szereplőkkel, az érdekelt felekkel és 
hatóságokkal, így az Ügynökséggel való 
konzultációt követően és összhangban a 
Szerződés a piaci résztvevőktől megkövetelt 
információszolgáltatás határidőit, 
formátumát és tartalmát meghatározó 290. 
cikkével, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Gondoskodni kell 
arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségek 
ne okozzanak szükségtelen költségeket
vagy adminisztratív terheket a piaci 
szereplők számára, ezért előzetesen el kell 
végezni ezek költség-haszon elemzését.
Ezért azokat a személyeket, akik a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. 
április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv16 rendelkezései alapján 
illetékes hatóság felé vagy a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi 
szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló …/… európai parlamenti 
és tanácsi rendelet rendelkezései alapján 
kereskedési adattár és illetékes hatóság felé 
ügyleteikről beszámolnak, e rendelet 
alapján nem indokolt újabb jelentéstételre 
kötelezni. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és készítése során a 
Bizottságnak biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumok egyidejű, időben történő 
és megfelelő továbbítását az Európai 
Parlament és a Tanács számára, valamint 
már jóval a jogi aktus elfogadása előtt 
megfelelő és átlátható módon egyeztetést 
kell folytatnia, többek között szakértői 
szinten.

Or. en

Módosítás 105
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Annak érdekében, hogy a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 
információk gyűjtésében érvényesülhessen 
a szükséges mértékű rugalmasság, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy, 
összhangban a Szerződés a piaci 
résztvevőktől megkövetelt 
információszolgáltatás határidőit, 
formátumát és tartalmát meghatározó 290. 
cikkével, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Gondoskodni kell 
arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségek 
ne okozzanak szükségtelen költségeket a 
piaci résztvevők számára, ugyanakkor 
biztosítsák, hogy az Ügynökség a feladatai 
hatékony elvégzéséhez szükséges 
valamennyi információt megkapja. Ezért 
azokat a személyeket, akik a pénzügyi 
eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv16 rendelkezései alapján illetékes 
hatóság felé vagy a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi 
szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló …/… európai parlamenti 
és tanácsi rendelet rendelkezései alapján 
kereskedési adattár és illetékes hatóság felé 
ügyleteikről beszámolnak, e rendelet 
alapján nem indokolt újabb jelentéstételre 
kötelezni. Ugyanakkor biztosítani kell, 
hogy ezek a hatóságok és kereskedési 
adattárak valamennyi szükséges 
információt haladéktalanul az Ügynökség 
rendelkezésére bocsássanak.

Or. en

Indokolás

A piaci szereplőkre nehezedő adminisztratív terheket alacsonyan kell tartani, ugyanakkor az 
Ügynökségnek meg kell kapnia az összes szükséges információt. A digitális kommunikáció és 
az információs és kommunikációs technológiák mai fejlettségi szintje mellett nem jelent 
többletköltségeket a piaci szereplők számára, ha az adatokat egyszerre több hatósághoz kell 
eljuttatniuk.
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Módosítás 106
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Ügynökségnek gondoskodnia kell 
a hozzá beérkező adatok operatív 
biztonságáról, meg kell akadályoznia a 
nála tárolt információkhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, és eljárásokat kell 
kialakítania annak érdekében, hogy az 
általa összegyűjtött adatokhoz hozzáférni 
jogosult személyek ezeket az adatokat 
visszaélésszerűen ne használhassák fel. Az 
Ügynökséget egyben biztosítani kell afelől, 
hogy az általa tárolt információkhoz 
hozzáféréssel rendelkező hatóságok 
ugyanilyen magas szintű biztonságot 
lesznek képesek garantálni.

(17) Az Ügynökségnek gondoskodnia kell 
a hozzá beérkező adatok operatív 
biztonságáról, meg kell akadályoznia a 
nála tárolt információkhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, és eljárásokat kell 
kialakítania annak érdekében, hogy az 
általa összegyűjtött adatokhoz hozzáférni 
jogosult személyek ezeket az adatokat 
visszaélésszerűen ne használhassák fel. Az 
Ügynökséget egyben biztosítani kell afelől, 
hogy az általa tárolt információkhoz 
hozzáféréssel rendelkező hatóságok 
ugyanilyen magas szintű biztonságot 
lesznek képesek garantálni. Ezért 
biztosítani kell az adatok feldolgozására és 
továbbítására használt informatikai 
rendszerek működésének biztonságát is. 
Az adatbiztonság legmagasabb fokát 
biztosítani képes informatikai rendszer 
létrehozásához alapvető fontosságú, hogy 
az Ügynökség szorosan együttműködjön 
az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséggel 
(ENISA).

Or. en

Módosítás 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Ügynökségnek gondoskodnia kell (17) Az Ügynökségnek gondoskodnia kell 
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a hozzá beérkező adatok operatív 
biztonságáról, meg kell akadályoznia a 
nála tárolt információkhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, és eljárásokat kell 
kialakítania annak érdekében, hogy az 
általa összegyűjtött adatokhoz hozzáférni 
jogosult személyek ezeket az adatokat 
visszaélésszerűen ne használhassák fel. Az 
Ügynökséget egyben biztosítani kell afelől, 
hogy az általa tárolt információkhoz 
hozzáféréssel rendelkező hatóságok 
ugyanilyen magas szintű biztonságot 
lesznek képesek garantálni.

a hozzá beérkező adatok operatív 
biztonságáról, meg kell akadályoznia a 
nála tárolt információkhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, és eljárásokat kell 
kialakítania annak érdekében, hogy az 
általa összegyűjtött adatokhoz hozzáférni 
jogosult személyek ezeket az adatokat 
visszaélésszerűen ne használhassák fel. Az 
Ügynökséget egyben biztosítani kell afelől, 
hogy az általa tárolt információkhoz 
hozzáféréssel rendelkező hatóságok 
ugyanilyen magas szintű biztonságot 
lesznek képesek garantálni, és azokat 
megfelelő titoktartási szabályok kötik. E 
szabályoknak azon egyéb hatóságokra is 
vonatkozniuk kell, amelyek számára e 
rendelet hozzáférést biztosít az adatokhoz.

Or. en

Módosítás 108
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Ügynökségnek gondoskodnia kell 
a hozzá beérkező adatok operatív 
biztonságáról, meg kell akadályoznia a 
nála tárolt információkhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, és eljárásokat kell 
kialakítania annak érdekében, hogy az 
általa összegyűjtött adatokhoz hozzáférni 
jogosult személyek ezeket az adatokat 
visszaélésszerűen ne használhassák fel. Az 
Ügynökséget egyben biztosítani kell afelől, 
hogy az általa tárolt információkhoz 
hozzáféréssel rendelkező hatóságok 
ugyanilyen magas szintű biztonságot 
lesznek képesek garantálni.

(17) Az Ügynökségnek gondoskodnia kell 
a hozzá beérkező adatok operatív 
biztonságáról, meg kell akadályoznia a 
nála tárolt információkhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, és eljárásokat és 
megfelelő jogi rendelkezéseket kell 
kialakítania annak érdekében, hogy az 
általa összegyűjtött adatokhoz hozzáférni 
jogosult személyek ezeket az adatokat 
visszaélésszerűen ne használhassák fel. Az 
Ügynökséget egyben biztosítani kell afelől, 
hogy az általa tárolt információkhoz 
hozzáféréssel rendelkező hatóságok
ugyanilyen magas szintű biztonságot 
lesznek képesek garantálni.

Or. de
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Módosítás 109
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Ügynökségnek gondoskodnia kell 
a hozzá beérkező adatok operatív 
biztonságáról, meg kell akadályoznia a 
nála tárolt információkhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, és eljárásokat kell 
kialakítania annak érdekében, hogy az 
általa összegyűjtött adatokhoz hozzáférni 
jogosult személyek ezeket az adatokat 
visszaélésszerűen ne használhassák fel. Az 
Ügynökséget egyben biztosítani kell afelől, 
hogy az általa tárolt információkhoz 
hozzáféréssel rendelkező hatóságok 
ugyanilyen magas szintű biztonságot 
lesznek képesek garantálni.

(17) Az Ügynökségnek gondoskodnia kell 
a hozzá beérkező adatok operatív 
biztonságáról és védelméről, meg kell 
akadályoznia a nála tárolt információkhoz 
való jogosulatlan hozzáférést, és 
eljárásokat kell kialakítania annak 
érdekében, hogy az általa összegyűjtött 
adatokhoz hozzáférni jogosult személyek 
ezeket az adatokat visszaélésszerűen ne 
használhassák fel. Az Ügynökséget egyben 
biztosítani kell afelől, hogy az általa tárolt 
információkhoz hozzáféréssel rendelkező 
hatóságok ugyanilyen magas szintű 
biztonságot lesznek képesek garantálni.

Or. en

Módosítás 110
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Az átláthatóságnak elengedhetetlen 
feltétele, hogy az árakra vonatkozó 
információk rendelkezésre álljanak. Ez a 
fajta átláthatóság jótékony hatással lehet a 
piacok iránti bizalom megerősödésére és a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
működésével kapcsolatos ismereteink 
bővülésére.
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Or. pl

Indokolás

A piaci műveletek átláthatósága csak akkor biztosítható, ha a piaci szereplők hozzáférnek az 
árakra vonatkozó információkhoz, míg az „érzékeny információ” emlegetése tág teret enged 
ezen információk visszatartásának.

Módosítás 111
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Lehetővé kell tenni, hogy az 
Ügynökség az általa összegyűjtött adatokat 
– a kereskedelmi szempontból érzékeny 
adatok kivételével – hozzáférhetővé tegye 
a piac résztvevői és a széles nyilvánosság 
számára. Ez a fajta átláthatóság jótékony 
hatással lehet a piacok iránti bizalom 
megerősödésére és a nagykereskedelmi 
energiapiacok működésével kapcsolatos 
ismereteink bővülésére. A 
nagykereskedelmi energiaárak fokozott 
átláthatóságának és az azokra vonatkozó 
információ nyilvános 
hozzáférhetőségének biztosítása 
érdekében az Ügynökségnek havi 
rendszerességgel jelentéseket kell 
készítenie a nagykereskedelmi 
energiapiacokon alkalmazott árak 
alakulásáról az egyes országokban.

Or. en

Módosítás 112
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Lehetővé kell tenni, hogy az 
Ügynökség az általa összegyűjtött adatokat 
– a kereskedelmi szempontból érzékeny 
adatok kivételével – hozzáférhetővé tegye 
a piac résztvevői és a széles nyilvánosság 
számára, feltéve, hogy ez a fajta 
átláthatóság a) jótékony hatással lehet a 
piacok iránti bizalom megerősödésére és a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
működésével kapcsolatos ismereteink 
bővülésére, és b) nem érinti kedvezőtlenül 
a piaci likviditást vagy a piaci szereplők 
üzleti érdekeit.

Or. en

Módosítás 113
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Az Ügynökségnek az általa 
összegyűjtött adatokat – a kereskedelmi 
szempontból érzékeny adatok kivételével –
hozzáférhetővé kell tennie a piac 
résztvevői és a széles nyilvánosság 
számára. Ez a fajta átláthatóság jótékony 
hatással lehet a piacok iránti bizalom 
megerősödésére és a nagykereskedelmi 
energiapiacok működésével kapcsolatos 
ismereteink bővülésére. Az Ügynökségnek 
lehetősége van arra, hogy ezt az 
információt az általa kidolgozott és 
alkalmazott módszer szerint bocsássa 
rendelkezésre.

Or. en
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Módosítás 114
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 115
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Mivel e rendelet célja a nagykereskedelmi energiapiacok átláthatóságának fokozása, az 
eredményeket nyilvánosságra kell hozni, és lehetővé kell tenni, hogy új piaci szereplők, 
szabályozók, tudósok, fogyasztók és egyéb érdekelt felek tájékozódhassanak az energiapiacok 
állapotáról.

Módosítás 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 117
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) Az e rendeletben foglalt rendelkezések 
tagállamokban való érvényesülésének 
biztosítását a nemzeti szabályozó 
hatóságok hatáskörébe kell utalni. E feladat 
hatékony ellátásához ezeknek a 
hatóságoknak rendelkezniük kell a 
szükséges kivizsgálási hatáskörökkel.
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szükséges kivizsgálási hatáskörökkel. Annak érdekében, hogy teljes mértékben 
kihasználhassa az Unióval kapcsolatos 
egyedi ismereteit, és megalapozott 
információkkal támaszthassa alá a 
vizsgálatok elindítására irányuló 
kérelmeket, az Ügynökséget vizsgálati 
hatáskörrel kell felruházni, melyet az 
érintett nemzeti szabályozó hatóságokkal 
szoros együttműködésben gyakorol, 
például a határokon átnyúló ügyekben.

Or. en

Indokolás

Ez korlátozza majd a tagállami vizsgálati szervek által az adatokkal és elemzéssel alá nem 
támasztott ACER-bejelentések nyomon követésére igényelt források mennyiségét. Ezért ezek a 
további hatáskörök költséghatékonyak volnának, és erősítenék az Ügynökség hitelességét.

Módosítás 118
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) Az e rendeletben foglalt rendelkezések 
tagállamokban való érvényesülésének 
biztosítását a nemzeti szabályozó 
hatóságok hatáskörébe kell utalni. E feladat 
hatékony ellátásához ezeknek a 
hatóságoknak rendelkezniük kell a 
szükséges kivizsgálási és végrehajtási
hatáskörökkel. Az Ügynökségnek 
biztosítania kell, hogy ezeket a vizsgálati 
hatásköröket következetesen hasonló 
módon és az arányosság elvének szem 
előtt tartásával gyakorolják. Ennek 
érdekében az Ügynökség iránymutatást 
nyújthat a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak.

Or. en
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Módosítás 119
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) Az e rendeletben foglalt rendelkezések 
tagállamokban való érvényesülésének 
biztosítását a nemzeti szabályozó 
hatóságok hatáskörébe kell utalni. A 
Bizottságnak az Ügynökséggel közösen 
gondoskodnia kell a nyomonkövetési és 
vizsgálati hatáskörök összehangolt és 
következetes gyakorlásáról.

Or. en

Módosítás 120
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. lt

Módosítás 121
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 122
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az Ügynökségnek biztosítania kell, 
hogy e rendelet alkalmazása az Európai 
Unió területén koordináltan, a bennfentes 
kereskedelemről és a piaci manipulációról
(piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 
2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazásával koherens módon 
történjék. Mivel a nagykereskedelmi 
energiapiacokon elkövetett piaci 
visszaélések gyakran több tagállamot is 
érintenek, az Ügynökségnek fontos 
szerepet kell játszania a kivizsgálások 
hatékony és következetes végrehajtásának 
biztosításában. Ehhez az Ügynökségnek 
képesnek kell lennie arra, hogy az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok – és adott 
esetben más hatóságok – képviselőiből álló 
kivizsgáló csoportok tevékenységét 
koordinálja.

(20) Az Ügynökségnek biztosítania kell, 
hogy e rendelet alkalmazása az Európai 
Unió területén koordináltan, a bennfentes 
kereskedelemről és a piaci manipulációról
(piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 
2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazásával koherens módon 
történjék. Mivel a nagykereskedelmi 
energiapiacokon elkövetett piaci 
visszaélések gyakran több tagállamot is 
érintenek, az Ügynökségnek fontos 
szerepet kell játszania a kivizsgálások 
hatékony és következetes végrehajtásának 
biztosításában. Ehhez az Ügynökségnek 
képesnek kell lennie arra, hogy az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok – és adott 
esetben más hatóságok – képviselőiből álló 
kivizsgáló csoportok együttműködését 
kérje, további vizsgálat elvégzését 
igényelje, valamint e csoportok
tevékenységét koordinálja.

Or. en
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Indokolás

E további hatáskörei gyakorlása során az Ügynökség kihasználhatja uniós perspektíváját és 
belső szakértelmét a nemzeti szabályozó hatóságok támogatása érdekében, különösen a 
regionális és a határokon átnyúló esetekben.

Módosítás 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az Ügynökségnek biztosítania kell, 
hogy e rendelet alkalmazása az Európai 
Unió területén koordináltan, a bennfentes 
kereskedelemről és a piaci manipulációról
(piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 
2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazásával koherens módon 
történjék. Mivel a nagykereskedelmi 
energiapiacokon elkövetett piaci 
visszaélések gyakran több tagállamot is 
érintenek, az Ügynökségnek fontos 
szerepet kell játszania a kivizsgálások 
hatékony és következetes végrehajtásának 
biztosításában. Ehhez az Ügynökségnek 
képesnek kell lennie arra, hogy az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok – és adott 
esetben más hatóságok – képviselőiből álló 
kivizsgáló csoportok tevékenységét 
koordinálja.

(20) Az Ügynökségnek biztosítania kell, 
hogy e rendelet alkalmazására az Európai 
Unió területén koordináltan kerüljön sor,
és párbeszédet kell folytatnia az érintett 
szabályozó hatóságokkal annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendelet 
alkalmazása a bennfentes kereskedelemről 
és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) 
szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
alkalmazásával koherens módon történjék.
Mivel a nagykereskedelmi energiapiacokon 
elkövetett piaci visszaélések gyakran több 
tagállamot is érintenek, az Ügynökségnek 
fontos szerepet kell játszania a 
kivizsgálások hatékony és következetes
végrehajtásának biztosításában. Ehhez az 
Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, 
hogy az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok – és adott esetben más 
hatóságok – képviselőiből álló kivizsgáló 
csoportok tevékenységét koordinálja.

Or. en

Módosítás 124
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
és a hatáskörrel rendelkező pénzügyi 
hatóságoknak együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy az árupiacokat és 
származékos piacokat egyaránt magukban 
foglaló nagykereskedelmi energiapiacokon 
elkövetett piaci visszaélésekkel szembeni 
fellépés koordinált módon történjék.

(21) Az Ügynökségnek, a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak és a hatáskörrel 
rendelkező pénzügyi hatóságoknak együtt 
kell működniük annak érdekében, hogy az 
árupiacokat és származékos piacokat 
egyaránt magukban foglaló 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
elkövetett piaci visszaélésekkel szembeni 
fellépés koordinált módon történjék. Ez az 
együttműködés az Ügynökség által 
összehangolt regionális csoportosulások 
formáját is ölthetné, tükrözve az uniós 
piaci viszonyokat és az érintett ügyeket.

Or. en

Indokolás

Az egyik tagállamban elkövetett piaci visszaélések gyakran olyan ügyleteket 
eredményezhetnek, amelyek hatással vannak más tagállamokra. Ezért ez utóbbiaknak 
regionális szinten, az ACER keretében kellene együttműködniük a vizsgálatok megfelelő 
lefolytatása érdekében.

Módosítás 125
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
és a hatáskörrel rendelkező pénzügyi 
hatóságoknak együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy az árupiacokat és 
származékos piacokat egyaránt magukban 
foglaló nagykereskedelmi energiapiacokon 
elkövetett piaci visszaélésekkel szembeni 
fellépés koordinált módon történjék.

(21) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
és a hatáskörrel rendelkező pénzügyi 
hatóságoknak rendszeresen és operatív 
alapon együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy az árupiacokat és 
származékos piacokat egyaránt magukban 
foglaló nagykereskedelmi energiapiacokon 
elkövetett piaci visszaélésekkel szembeni 
fellépés folyamatosan koordinált módon 
történjék.

Or. pl
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Indokolás

A pénzügyi hatóságok közti együttműködésnek rendszeresnek és állandónak kell lennie.

Módosítás 126
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
és a hatáskörrel rendelkező pénzügyi 
hatóságoknak együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy az árupiacokat és 
származékos piacokat egyaránt magukban 
foglaló nagykereskedelmi energiapiacokon 
elkövetett piaci visszaélésekkel szembeni 
fellépés koordinált módon történjék.

(21) A nemzeti szabályozó hatóságoknak, 
a nemzeti versenyhatóságoknak és a 
hatáskörrel rendelkező pénzügyi 
hatóságoknak együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy az árupiacokat és 
származékos piacokat egyaránt magukban 
foglaló nagykereskedelmi energiapiacokon 
elkövetett piaci visszaélésekkel szembeni 
fellépés koordinált módon történjék.

Or. en

Módosítás 127
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
és a hatáskörrel rendelkező pénzügyi 
hatóságoknak együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy az árupiacokat és 
származékos piacokat egyaránt magukban 
foglaló nagykereskedelmi energiapiacokon 
elkövetett piaci visszaélésekkel szembeni 
fellépés koordinált módon történjék.

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. lt
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Módosítás 128
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
és a hatáskörrel rendelkező pénzügyi 
hatóságoknak együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy az árupiacokat és 
származékos piacokat egyaránt magukban 
foglaló nagykereskedelmi
energiapiacokon elkövetett piaci 
visszaélésekkel szembeni fellépés 
koordinált módon történjék.

(21) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
és a hatáskörrel rendelkező pénzügyi 
hatóságoknak együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy az árupiacokat és 
származékos piacokat egyaránt magukban 
foglaló nagykereskedelmi
villamosenergia- és gázpiacokon
elkövetett piaci visszaélésekkel szembeni 
fellépés koordinált módon történjék.

Or. en

Módosítás 129
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Fontos, hogy az e rendelet 
rendelkezései alapján bizalmas 
információk birtokába jutó személyekre 
szakmai titoktartási kötelezettség 
vonatkozzék.

(22) Fontos, hogy az e rendelet 
rendelkezései alapján bizalmas 
információk birtokába jutó személyekre 
szakmai titoktartási kötelezettség 
vonatkozzék. Az Ügynökségnek, a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak, a nemzeti 
versenyhatóságoknak és az illetékes 
pénzügyi hatóságoknak gondoskodniuk 
kell a hozzájuk beérkező információk 
bizalmas kezeléséről, épségének 
megőrzéséről és védelméről.

Or. en

Módosítás 130
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) Fontos, hogy az e rendelet 
megszegéséért kiszabott szankciók 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek, 
továbbá tükrözzék az elkövetett jogsértés 
súlyosságát, valamint a bennfentes 
információk felhasználása és a piaci 
manipuláció nyomán a kereskedésben 
elérhető nyereség mértékét. A 
villamosenergia- és a gázpiaci származékos 
termékekkel, illetőleg magával a villamos 
energiával és a földgázzal való kereskedés 
közötti összefüggésekre való tekintettel az 
e rendelet megszegéséért kiszabott 
szankcióknak indokolt összhangban 
lenniük a tagállamok által a 2003/6/EK 
irányelv végrehajtása keretében 
alkalmazott szankciókkal. Figyelembe véve 
a pénzügyi szolgáltatások ágazatában a 
szankciórendszerek megerősítéséről szóló 
bizottsági közleménnyel 
(COM(2010)0716) kapcsolatos 
konzultációt, a Bizottságnak javaslatokat 
kell előterjesztenie a tagállamokban 
alkalmazott szankciórendszerek 
fokozottabb összehangolására.

Or. en

Módosítás 131
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Fontos, hogy az e rendelet 
megszegéséért kiszabott szankciók 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek, 
továbbá tükrözzék az elkövetett jogsértés
súlyosságát, valamint a bennfentes 

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

információk felhasználása és a piaci 
manipuláció nyomán a kereskedésben 
elérhető nyereség mértékét. A 
villamosenergia- és a gázpiaci származékos 
termékekkel, illetőleg magával a villamos 
energiával és a földgázzal való kereskedés 
közötti összefüggésekre való tekintettel az 
e rendelet megszegéséért kiszabott 
szankcióknak indokolt összhangban 
lenniük a tagállamok által a 2003/6/EK 
irányelv végrehajtása keretében 
alkalmazott szankciókkal. A szükséges 
visszatartó erő biztosítása érdekében a 
szankciók minimális szintjét az ezen 
irányelv által megelőzni kívánt 
cselekményekből származó közvetlen és 
közvetett potenciális pénzügyi haszon és a 
fogyasztóknak okozott kár teljes 
összegének legalább kétszeresében kellene 
megállapítani.

Or. en

Indokolás

Nem csupán a jogsértésekből származó közvetlen hasznot, hanem azok közvetett hasznát is 
figyelembe kell venni, mivel gyakran hasznot eredményeznek a kapcsolódó piacokon, és végső 
soron a fogyasztói árakat is befolyásolják.

Módosítás 132
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Fontos, hogy az e rendelet 
megszegéséért kiszabott szankciók 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek, 
továbbá tükrözzék az elkövetett jogsértés 
súlyosságát, valamint a bennfentes 
információk felhasználása és a piaci 
manipuláció nyomán a kereskedésben 
elérhető nyereség mértékét. A 
villamosenergia- és a gázpiaci származékos 

(23) Fontos egy harmonizált büntetési 
rendszer létrehozása és közös 
minimumszabályok kidolgozása ezen a 
területen. Az e rendelet megszegéséért 
kiszabott szankcióknak arányosnak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük, 
továbbá tükrözniük kell az elkövetett 
jogsértés súlyosságát, valamint a 
bennfentes információk felhasználása és a 
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termékekkel, illetőleg magával a villamos 
energiával és a földgázzal való kereskedés 
közötti összefüggésekre való tekintettel az 
e rendelet megszegéséért kiszabott 
szankcióknak indokolt összhangban 
lenniük a tagállamok által a 2003/6/EK 
irányelv végrehajtása keretében 
alkalmazott szankciókkal.

piaci manipuláció nyomán a kereskedésben 
elérhető nyereség mértékét. A 
villamosenergia- és a gázpiaci származékos 
termékekkel, illetőleg magával a villamos 
energiával és a földgázzal való kereskedés 
közötti összefüggésekre való tekintettel az 
e rendelet megszegéséért kiszabott 
szankcióknak indokolt összhangban 
lenniük a tagállamok által a 2003/6/EK 
irányelv végrehajtása keretében 
alkalmazott szankciókkal.

Or. lt

Módosítás 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Bár rövid távon nem lehet azonos büntetéseket alkalmazni, hosszú távú célnak kell tekinteni 
annak biztosítását, hogy az enyhe büntetések ne szolgáljanak vonzerőként a befektetések 
vonzására egy adott piacon.

Módosítás 134
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Mivel e rendelet célkitűzését: az
energiapiacok átláthatóságát és integritását 
biztosító harmonizált keretszabályozás 
kialakítását tagállami szinten nem lehet 
kielégítően megvalósítani, és az uniós 
szinten jobban megvalósítható, az Unió a 
Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvvel összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban a rendelet nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

(24) Mivel e rendelet célkitűzését: a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
átláthatóságát és integritását biztosító 
harmonizált keretszabályozás kialakítását 
tagállami szinten nem lehet kielégítően 
megvalósítani, és az uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió a Szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritási elvvel 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben foglalt arányossági 
elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl 
a szóban forgó célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

Or. ro

Indokolás

Az összhang biztosítása érdekében. 

Módosítás 135
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Rámutat, hogy uniós szintű 
alapszabályokra van szükség, például az 
elfogadhatatlan érdekütközés közös 
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meghatározására.  Az átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítását célzó uniós 
szintű biztosítékok tartalmazhatnának egy 
érdekütközés hiányáról szóló nyilatkozatot 
is.

Or. en

Módosítás 136
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet a nagykereskedelmi 
energiapiacok vonatkozásában –
figyelembe véve e piacok sajátos jellemzőit 
és igazodva a pénzügyi piacokon 
alkalmazott hasonló tárgyú szabályokhoz 
– megállapítja a visszaélést megvalósító 
magatartásformák tilalmának szabályait. E 
rendelet ezen túlmenően a 
nagykereskedelmi energiapiacoknak az 
Energiaszabályozók Együttműködési
Ügynöksége (az Ügynökség) által történő 
ellenőrzéséről is rendelkezik.

Or. en

Módosítás 137
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet a nagykereskedelmi 
energiapiacok vonatkozásában – a 
pénzügyi piacokon alkalmazott hasonló 
tárgyú szabályokhoz igazodva –
megállapítja a visszaélést megvalósító 

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

magatartásformák tilalmának szabályait. E 
rendelet a nagykereskedelmi 
energiapiacoknak az Ügynökség által 
történő ellenőrzéséről rendelkezik, 
valamint minimumkövetelményeket 
állapít meg a kereskedelmi helyszínek 
működtetése és a tőzsdén kívüli 
kereskedelem valamennyi formája, 
továbbá a kétoldalú szerződések 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

E rendelet rendelkezéseinek ki kell terjedniük a kereskedés valamennyi formájára és 
helyszínére a piac teljes lefedése, valamint ebből következően e rendelet átláthatóságra és 
integritásra vonatkozó célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

Módosítás 138
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet megállapítja a 
nagykereskedelmi energiapiacokat érintő
visszaélést megvalósító magatartásformák 
tilalmának szabályait, oly módon, hogy e 
szabályok konzisztensek legyenek a 
kapcsolódó pénzügyi piacokon 
alkalmazott szabályokkal és ne legyenek 
átfedésben azokkal. E rendelet ezen 
túlmenően a nagykereskedelmi 
energiapiacoknak az Ügynökség által 
történő ellenőrzéséről is rendelkezik.

Or. en

Módosítás 139
Anni Podimata



PE464.684v01-00 58/104 AM\865269HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 140
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 141
Claude Turmes
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet rendelkezéseit a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
folytatott kereskedésre kell alkalmazni. A 
3. és a 4. cikkben foglalt rendelkezések a 
pénzügyi eszköznek minősülő és ebből 
kifolyólag a 2003/6/EK irányelv 9. 
cikkének hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiatermékekre nem 
alkalmazandók. E rendelet nem érinti a 
2003/6/EK és a 2004/39/EK irányelv 
rendelkezéseit, valamint az európai 
versenyjog rendelkezéseinek az e rendelet 
hatálya alá tartozó magatartásformákra 
való alkalmazását.

E rendelet rendelkezéseit a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
folytatott kereskedésre kell alkalmazni. A 
3. és a 4. cikkben foglalt rendelkezések a 
pénzügyi eszköznek minősülő és ebből 
kifolyólag a 2003/6/EK irányelv 9. 
cikkének hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiatermékekre nem 
alkalmazandók. Külön jogi 
rendelkezéseknek kell meghatározniuk az 
ágazatspecifikus szabálysértéseket a szén-
dioxid-kibocsátási egységek piacán, 
melyeket 2012 végéig be kell nyújtani. E 
rendelet nem érinti a 2003/6/EK és a 
2004/39/EK irányelv rendelkezéseit, 
valamint az európai versenyjog 
rendelkezéseinek az e rendelet hatálya alá 
tartozó magatartásformákra való 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Az európai szén-dioxid-piac integritásának biztosítását célzó jogi eszközt a REMIT-et, MAD-
et, EMIR-t és MiFID-et is tartalmazó átláthatósági és integritási csomag részévé kell tenni. 
Ezért a Bizottságnak sürgősen el kell készítenie javaslattervezetét a szén-dioxid-piacok 
szabályozási hiányosságainak megszüntetése érdekében.

Módosítás 142
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálya az említett piacok 
valamennyi – mind uniós, mind harmadik 
országbeli – szereplőjére kiterjed. A 
rendelet a nagykereskedelmi 
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energiatermékek valamennyi vételi és 
eladási műveletére, termelésére, 
biztosítására és szállítására alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 143
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük minden olyan esetben
összehangolt megközelítésmódot kövessen, 
amikor az egy vagy több, a 2003/6/EK 
irányelv 9. cikkének hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközt és egy vagy több, a 3. és 
a 4. cikk hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiaterméket 
egyszerre érint.

Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük összehangolt 
megközelítésmódot kövessen.

Or. cs

Indokolás

Az összehangolt megközelítés érvényesítése érdekében az Ügynökséggel párhuzamosan az 
illetékes nemzeti energiaszabályozóknak is ellenőrzéseket kell végezniük.

Módosítás 144
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
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hatóságok és a hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük minden olyan esetben 
összehangolt megközelítésmódot kövessen, 
amikor az egy vagy több, a 2003/6/EK 
irányelv 9. cikkének hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközt és egy vagy több, a 3. és 
a 4. cikk hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiaterméket 
egyszerre érint.

hatóságok és a hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük minden olyan esetben 
összehangolt megközelítésmódot kövessen, 
amikor az egy vagy több, a 2003/6/EK 
irányelv 9. cikkének hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközt és egy vagy több, a 3. és 
a 4. cikk hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiaterméket 
egyszerre érint. Az Ügynökségnek 
biztosítania kell, hogy a nemzeti 
hatóságok betartassák a vonatkozó 
szabályokat, beleértve a közbeszerzéseken 
történő ármegállapításokra vonatkozó 
szabályokat is.

Or. en

Módosítás 145
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük minden olyan esetben 
összehangolt megközelítésmódot kövessen, 
amikor az egy vagy több, a 2003/6/EK 
irányelv 9. cikkének hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközt és egy vagy több, a 3. és 
a 4. cikk hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiaterméket 
egyszerre érint.

Az Ügynökség, az ESMA, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a nemzeti 
versenyhatóságok és a hatáskörrel 
rendelkező pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük minden olyan esetben 
összehangolt megközelítésmódot kövessen, 
amikor az egy vagy több, a 2003/6/EK 
irányelv 9. cikkének hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközt és egy vagy több, a 3. és 
a 4. cikk hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiaterméket 
egyszerre érint.

Or. en
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Módosítás 146
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük minden olyan esetben 
összehangolt megközelítésmódot kövessen, 
amikor az egy vagy több, a 2003/6/EK 
irányelv 9. cikkének hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközt és egy vagy több, a 3. és 
a 4. cikk hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiaterméket 
egyszerre érint.

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. lt

Módosítás 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük minden olyan esetben 
összehangolt megközelítésmódot kövessen, 
amikor az egy vagy több, a 2003/6/EK 
irányelv 9. cikkének hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközt és egy vagy több, a 3. és 

Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, az ESMA és a hatáskörrel 
rendelkező pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük minden olyan esetben 
összehangolt megközelítésmódot kövessen, 
amikor az egy vagy több, a 2003/6/EK 
irányelv 9. cikkének hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközt és egy vagy több, a 3. és 
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a 4. cikk hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiaterméket 
egyszerre érint.

a 4. cikk hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiaterméket 
egyszerre érint.

Or. en

Módosítás 148
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük minden olyan esetben 
összehangolt megközelítésmódot kövessen, 
amikor az egy vagy több, a 2003/6/EK 
irányelv 9. cikkének hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközt és egy vagy több, a 3. és 
a 4. cikk hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiaterméket 
egyszerre érint.

Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, az ESMA és a hatáskörrel 
rendelkező pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük minden olyan esetben 
összehangolt megközelítésmódot kövessen, 
amikor az egy vagy több, a 2003/6/EK 
irányelv 9. cikkének hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközt és egy vagy több, a 3. és 
a 4. cikk hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiaterméket 
egyszerre érint.

Or. en

Módosítás 149
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A nagykereskedelmi termékek listája

A 3. és 4. cikk végrehajtása céljából az 
Ügynökség létrehozza és közzéteszi azon 
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nagykereskedelmi termékek listáját, 
amelyek a 2003/6/EK irányelv 9. cikkének 
hatálya alá tartoznak.

Or. de

Indokolás

A 3. és 4. cikk a bennfentes kereskedelem és a piac befolyásolásának tilalmával foglalkozik. 
Bár nem lehet és nem is tanácsos átfogó listát készíteni a lehetséges tranzakciókról, a piaci 
szereplőknek pontosan tisztában kell lenniük azzal, hogy az mely termékekre vonatkozik. 
Jogbiztonságot kell garantálni ezen a területen.

Módosítás 150
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „bennfentes információ”: olyan, 
nyilvánosságra nem hozott, egy vagy több 
nagykereskedelmi energiatermékkel 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos 
pontos információ, amelynek 
nyilvánosságra hozatala jelentős hatást 
gyakorolhat a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.

1. „bennfentes információ”: olyan, 
nyilvánosságra nem hozott, egy vagy több 
nagykereskedelmi energiatermékkel 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos 
pontos információ, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító, tevékenységét 
szakmaszerűen gyakorló piaci szereplő a 
jogszabályi követelményeknek és/vagy az 
elfogadott piaci gyakorlatoknak 
megfelelően rendszerint megkapna.

Or. en

Módosítás 151
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „bennfentes információ”: olyan, 
nyilvánosságra nem hozott, egy vagy több 
nagykereskedelmi energiatermékkel 

1. „bennfentes információ”: olyan, 
nyilvánosságra nem hozott, egy vagy több 
nagykereskedelmi energiatermékkel 
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közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos 
pontos információ, amelynek 
nyilvánosságra hozatala jelentős hatást 
gyakorolhat a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.

közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos 
pontos információ, amelyet a piaci 
szereplők az elfogadott piaci 
gyakorlatoknak megfelelően rendszerint 
megkapnak.

Or. de

Indokolás

Az ár nem kívánatos referencia, hiszen az több tényező bonyolult összjátékának eredménye –
a bizonytalanság pusztán rengeteg jogi fellépéshez vezetne.  A NASDAQ-index ezért is nem 
használja ezt a kritériumot.

Módosítás 152
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „bennfentes információ”: olyan, 
nyilvánosságra nem hozott, egy vagy több 
nagykereskedelmi energiatermékkel 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos 
pontos információ, amelynek 
nyilvánosságra hozatala jelentős hatást 
gyakorolhat a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.

1. „bennfentes információ”: olyan, 
nyilvánosságra nem hozott, egy vagy több 
nagykereskedelmi energiatermékkel 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos 
információ, amelynek nyilvánosságra 
hozatala jelentős hatást gyakorolhat a piaci 
szereplők által a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árának
megállapításra vonatkozóan hozott 
döntésekre.

Or. pl

Indokolás

A bennfentes információ minden olyan, nyilvánosságra nem hozott információ, amely hatást 
gyakorolhat a piaci szereplők döntéseire.

Módosítás 153
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „bennfentes információ”: olyan, 
nyilvánosságra nem hozott, egy vagy több 
nagykereskedelmi energiatermékkel 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos 
pontos információ, amelynek 
nyilvánosságra hozatala jelentős hatást 
gyakorolhat a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.

1. „bennfentes információ”: olyan, 
nyilvánosságra nem hozott, egy vagy több 
nagykereskedelmi energiatermékkel 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos 
pontos információ, amelynek 
nyilvánosságra hozatala valószínűsíthetően 
jelentős hatást gyakorol a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.

Or. en

Módosítás 154
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés alkalmazásában azt az
információt, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan információnak 
kell tekinteni, amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.
Ilyen információ különösen a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásaira vonatkozó információ, 
valamint az az információ, amelyet uniós 
vagy nemzeti szintű jogszabály vagy 
intézkedés, piaci szabály, szerződés vagy 
az adott nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő szokások alapján 
nyilvánosságra kell hozni.

Az első bekezdés alkalmazásában a 
bennfentes információ olyan információt 
jelent,

a) amelyet a 714/2009/EK rendelet, a 
715/2009/EK rendelet, vagy e rendelet 



AM\865269HU.doc 67/104 PE464.684v01-00

HU

rendelkezései – beleértve az említett 
rendeletek alapján elfogadott 
iránymutatásokat, üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat és felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat is –, vagy egyéb uniós 
szintű törvényi vagy szabályozási 
rendelkezések, és különösen a 2009/72/EK 
és a 2009/73/EK irányelvek alapján 
nyilvánosságra kell hozni; vagy
b) amelyet – amennyiben az a) albekezdés 
értelmében nem áll fent közzétételi 
követelmény – nem hoztak 
nyilvánosságra, és amely közzététele 
esetén jelentősen befolyásolhatná az 
említett nagykereskedelmi 
energiatermékek árát. Csak az alább 
felsoroltak számítanak bennfentes 
információnak:
az az információ, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító, tevékenységét 
szakmaszerűen gyakorló piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan információ, 
amelynek nyilvánosságra hozatala 
valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára;
vagy 
olyan, árra érzékeny és pontos, a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények vagy 
LNG-létesítmények kapacitásaira 
vonatkozó információ, valamint az az 
információ, amelyet rendszeresen a 
vonatkozó nagykereskedelmi energiapiac 
rendelkezésére bocsátanak, vagy amelyet 
nemzeti szintű jogszabály vagy 
szabályozási rendelkezések, piaci 
szabályok, szerződések vagy az adott 
nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő elfogadott piaci gyakorlat
alapján nyilvánosságra kell hozni.

Az első albekezdés alkalmazásában azt az 
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információt kell pontosnak tekinteni, 
amely létező vagy alappal várhatóan 
létrejövő körülményekre, vagy olyan 
eseményre vonatkozik, amely megtörtént 
vagy alappal várható, hogy meg fog 
történni, és elég konkrét ahhoz, hogy 
lehetővé tegye következtetések levonását 
az ilyen körülményeknek vagy
eseménynek a nagykereskedelmi 
energiatermékek árára esetlegesen 
gyakorolt hatásáról.

Or. en

Módosítás 155
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés alkalmazásában azt az 
információt, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan 
információnak kell tekinteni, amelynek 
nyilvánosságra hozatala 
valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.
Ilyen információ különösen a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásaira vonatkozó információ, 
valamint az az információ, amelyet uniós 
vagy nemzeti szintű jogszabály vagy 
intézkedés, piaci szabály, szerződés vagy 
az adott nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő szokások alapján 
nyilvánosságra kell hozni.

Az első bekezdés alkalmazásában
„bennfentes információ”
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a) az az információ, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
vagy több nagykereskedelmi 
energiatermékre vonatkozó ügyletben, 
figyelembe véve az adott 
nagykereskedelmi piacon alkalmazott 
jogszabályokat és szokásokat, vagy
b) az az információ, amelyet uniós vagy 
nemzeti szintű jogszabály vagy intézkedés, 
piaci szabály, szerződés vagy az adott 
nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő szokások alapján 
nyilvánosságra kell hozni.

A kereskedelmi stratégiákra vonatkozó 
információk e rendelkezés értelmében 
nem tekintendők bennfentes 
információnak.

Or. de

Módosítás 156
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés alkalmazásában azt az 
információt, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan információnak 
kell tekinteni, amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.
Ilyen információ különösen a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 

Az első bekezdés alkalmazásában azt az 
információt, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan információnak 
kell tekinteni, amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.
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kapacitásaira vonatkozó információ, 
valamint az az információ, amelyet uniós 
vagy nemzeti szintű jogszabály vagy 
intézkedés, piaci szabály, szerződés vagy 
az adott nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő szokások alapján 
nyilvánosságra kell hozni.

Ez az információ, például a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásaira vonatkozó, az LNG-
létesítmények kapacitására vonatkozó
információ, amelyet egy piaci szereplő 
valószínűsíthetően egyebek mellett 
figyelembe vesz annak eldöntéséhez, hogy 
részt kíván-e venni egy nagykereskedelmi 
energiatermékre vonatkozó ügyletben.

a) valamint az az információ, amelyet a 
714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet 
és az e rendeletekhez kapcsolódóan 
elfogadott iránymutatások és hálózati 
kódok, vagy uniós vagy nemzeti szintű 
jogszabály vagy intézkedés, piaci szabály, 
szerződés vagy az adott nagykereskedelmi 
energiapiacon érvényesülő szokások 
alapján nyilvánosságra kell hozni, és
b) jelentősen befolyásolhatja az ilyen 
nagykereskedelmi termékek árát.

Or. en

Módosítás 157
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés alkalmazásában azt az 
információt, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 

Az első bekezdés alkalmazásában azt az 
információt, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
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nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan információnak 
kell tekinteni, amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára.
Ilyen információ különösen a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásaira vonatkozó információ, 
valamint az az információ, amelyet uniós 
vagy nemzeti szintű jogszabály vagy 
intézkedés, piaci szabály, szerződés vagy 
az adott nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő szokások alapján 
nyilvánosságra kell hozni.

nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan információnak 
kell tekinteni, amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára. 
Ilyen információ különösen a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények vagy 
LNG-létesítmények kapacitásaira és 
használatára vonatkozó információ, 
valamint az az információ, amelyet uniós 
vagy nemzeti szintű jogszabály vagy 
intézkedés, piaci szabály, szerződés vagy 
az adott nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő szokások alapján 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 158
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés alkalmazásában azt az 
információt, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan információnak 
kell tekinteni, amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára. 
Ilyen információ különösen a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásaira vonatkozó információ, 
valamint az az információ, amelyet uniós 

Az első bekezdés alkalmazásában azt az 
információt, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan információnak 
kell tekinteni, amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára. 
Ilyen információ különösen a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásaira és használatára vonatkozó 
információ, valamint az az információ, 
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vagy nemzeti szintű jogszabály vagy 
intézkedés, piaci szabály, szerződés vagy 
az adott nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő szokások alapján 
nyilvánosságra kell hozni.

amelyet uniós vagy nemzeti szintű 
jogszabály vagy intézkedés, piaci szabály, 
szerződés vagy az adott nagykereskedelmi 
energiapiacon érvényesülő szokások 
alapján nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 159
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés alkalmazásában azt az 
információt, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan információnak 
kell tekinteni, amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára. 
Ilyen információ különösen a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásaira vonatkozó információ, 
valamint az az információ, amelyet uniós 
vagy nemzeti szintű jogszabály vagy 
intézkedés, piaci szabály, szerződés vagy 
az adott nagykereskedelmi energiapiacon 
érvényesülő szokások alapján 
nyilvánosságra kell hozni.

Az első bekezdés alkalmazásában azt az 
információt, amelyet az ésszerű 
magatartást tanúsító piaci résztvevő 
valószínűsíthetően felhasználna annak 
eldöntésében, hogy részt kíván-e venni egy 
nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben, olyan információnak 
kell tekinteni, amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó 
nagykereskedelmi energiatermékek árára. 
Ilyen információ különösen a villamos 
energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásaira vonatkozó minden 
információ, valamint az az információ, 
amelyet uniós vagy nemzeti szintű 
jogszabály vagy intézkedés, piaci szabály, 
szerződés vagy az adott nagykereskedelmi 
energiapiacon érvényesülő szokások 
alapján nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 160
Claude Turmes
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az érintettekkel és különösen az 
Ügynökséggel folytatott konzultációt 
követően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok formájában iránymutatásokat 
adjon és tovább pontosítsa a bennfentes 
információ meghatározását.

Or. en

Indokolás

Mivel a piacok fejlődnek és új fajta szabálysértések jelenhetnek meg, azokra is ki kell 
terjednie a jelenlegi meghatározásnak, ezért a Bizottság által készített és később esetleg 
módosított felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak kell foglalkozniuk velük, amelyek nem 
igénylik a jogszabályok módosítását.

Módosítás 161
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség kapcsolati pontokat 
létesíthet azon piaci szereplőknél, amelyek 
pontosítani szeretnék, hogy egy adott 
információ bennfentes információ-e e 
rendelet vagy a vonatkozó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
szerint.

Or. en

Indokolás

Ez bevett gyakorlat a tőzsdéken, lásd a Nord Pool Spot Physical Market piaci magatartási 
szabályainak 2.2 pontját.
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Módosítás 162
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bennfentes információnak minősülhet 
például az az információ, amelyet a 
714/2009/EK rendelet vagy a 
715/2009/EK rendelet rendelkezései –
beleértve az említett rendeletek alapján 
elfogadott iránymutatásokat és üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokat is – alapján 
nyilvánosságra kell hozni;

törölve

Or. en

Módosítás 163
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bennfentes információnak minősülhet 
például az az információ, amelyet a 
714/2009/EK rendelet vagy a 715/2009/EK 
rendelet rendelkezései – beleértve az 
említett rendeletek alapján elfogadott 
iránymutatásokat és üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat is – alapján nyilvánosságra 
kell hozni;

Például bennfentes információnak
minősül a villamos energia vagy gáz 
előállítására, fogyasztására vagy 
szállítására szolgáló létesítményekre 
vonatkozó információ: 

a) minden tervezett leállás, korlátozás, 
bővítés vagy küszöbértéket meghaladó 
kapacitásmegszüntetés, amelyet a 
714/2009/EK rendelet vagy a 715/2009/EK 
rendelet rendelkezései – beleértve az 
említett rendeletek alapján elfogadott 
iránymutatásokat és üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat is – alapján nyilvánosságra 
kell hozni;

b) minden küszöbértéket meghaladó nem 
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tervezett leállás vagy meghibásodás, 
amelyet a 714/2009/EK rendelet vagy a 
715/2009/EK rendelet rendelkezései –
beleértve az említett rendeletek alapján 
elfogadott iránymutatásokat és üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokat is – alapján 
nyilvánosságra kell hozni;
c) minden más információ, amely 
nyilvánosságra kerülése esetén 
valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolhat egy vagy több 
nagykereskedelmi termék árára.
   

Az alábbi információk nem minősülnek 
bennfentes információnak:
a) a piaci szereplő saját kereskedelmi 
terveire és stratégiáira vonatkozó 
információk;
b) az ügyfél képviselője által ügyféli 
minőségében kapott, egy ügyfélre 
vonatkozó információ, valamint minden 
olyan információ, amelyet egy ügyfél az 
ügyfél képviselőjének átad.

Or. en

Indokolás

A szabályozók úgy vélik, hogy a rendelet piaci visszaéléseket meghatározó definícióinak 
változatlanul kellene maradniuk a piaci visszaélésekről szóló irányelv (MAD) módosításával 
való összhang megőrzése és egyrészt az abban szereplő egyes pénzügyi eszközökre, másrészt 
a REMIT-ben a nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozóan a piaci visszaélésekre 
vonatkozó szabályok szétaprózódásának elkerülése érdekében. Csak a 2. cikkben szereplő
meghatározások alkalmazásának ágazatspecifikus példáit kell módosítani a rendelet 
végrehajtásának további pontosítása érdekében a piaci szereplők és a szabályozók számára.

Módosítás 164
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bennfentes információnak minősülhet Bennfentes információnak minősülhet 
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például az az információ, amelyet a 
714/2009/EK rendelet vagy a 715/2009/EK 
rendelet rendelkezései – beleértve az 
említett rendeletek alapján elfogadott 
iránymutatásokat és üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat is – alapján nyilvánosságra 
kell hozni;

például az az információ, amelyet a 
714/2009/EK rendelet vagy a 715/2009/EK 
rendelet rendelkezései – beleértve az 
említett rendeletek alapján elfogadott 
iránymutatásokat és üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat is – alapján nyilvánosságra 
kell hozni, valamint más visszaélésszerű 
gyakorlat a jelenlegi és jövőbeli piaci 
gyakorlatok sorában;

Or. en

Indokolás

Mivel a piacok fejlődnek és új fajta szabálysértések jelenhetnek meg, azokra is ki kell 
terjednie a jelenlegi meghatározásnak, a jogszabályok módosításának igénye nélkül.

Módosítás 165
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – a pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amelyben fiktív eszközökhöz vagy a 
megtévesztés, félrevezetés más formájához 
folyamodnak vagy kísérelnek meg 
folyamodni;

– amelyben fiktív eszközökhöz vagy a 
megtévesztés, félrevezetés más formájához 
folyamodnak vagy kísérelnek meg 
folyamodni, melynek révén hamis vagy 
félrevezető üzeneteket közvetítenek vagy 
közvetíthetnek a nagykereskedelmi 
energiatermékek kínálata, kereslete vagy 
ára vonatkozásában;

Or. de

Indokolás

E megszövegezés a Tanáccsal való megbeszéléseken elért eredményt tükrözi, és nagyobb 
biztonságot garantál.

Módosítás 166
Claude Turmes
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a spot és származékos 
energiapiacokon való kereskedés, ami 
hamis árjelzéseket eredményez, és 
pénzeszköz-buborékok létrejöttéhez vezet, 
konkrétan ahhoz, hogy az ügyletek tárgyát 
képező mennyiségek elszakadnak a piacon 
fizikailag rendelkezésre álló elektromos 
áram és gáz mennyiségétől.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek meg kell akadályoznia a spekulációt a nagykereskedelmi energiapiacokon, 
amely negatív hatással lenne nem csak integritására, de a fogyasztói árakra is.

Módosítás 167
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Piaci manipulációnak minősül például az, 
ha valaki azt a látszatot kelti, hogy a 
rendelkezésre álló villamosenergia-
előállítási kapacitás, földgázmennyiség, 
villamosenergia-átviteli kapacitás vagy 
földgázszállítási kapacitás eltér attól, amely 
fizikailag ténylegesen rendelkezésre áll;

Piaci manipulációnak minősül például az, 
ha valaki azt a látszatot kelti, hogy a 
rendelkezésre álló villamosenergia-
előállítási kapacitás, földgázmennyiség, 
villamosenergia-átviteli kapacitás vagy 
földgázszállítási kapacitás eltér attól, amely 
fizikailag ténylegesen rendelkezésre áll;
Piaci manipulációnak minősül adott 
személy viselkedése vagy több személy 
együttműködése, amelynek célja 
nagykereskedelmi energiatermék 
kínálatával vagy keresletével kapcsolatos
erőfölényes kereskedelmi pozíció 
megszerzése, beleértve villamosenergia-
előállítási vagy gáztermelési kapacitás 
vagy villamosenergia-átviteli vagy 
földgázszállítási kapacitás visszatartását, 
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vagy saját kapacitás rendelkezésre 
állásának jogos gazdasági vagy 
kereskedelmi indok nélkül történő 
önkéntes és jelentős mértékű csökkentését 
is, ami a beszerzési vagy értékesítési árak 
közvetlen vagy közvetett befolyásolását 
eredményezi vagy más tisztességtelen 
kereskedelmi viszonyokat teremt.

Or. en

Módosítás 168
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „piaci manipuláció megkísérlése”: törölve
a) nagykereskedelmi energiatermékre 
vonatkozó ügyletben való részvétel, vételi 
vagy eladási megbízás adása vagy más 
cselekmény azzal a szándékkal, hogy a 
kérdéses személy:
– hamis vagy félrevezető jelzéseket adjon 
a nagykereskedelmi energiatermékek 
kínálatáról, keresletéről vagy áráról,
– egy vagy több nagykereskedelmi 
energiatermék árát a szokásostól eltérő 
vagy mesterséges szinten rögzítse, vagy
– valamely nagykereskedelmi 
energiatermékkel kapcsolatban fiktív 
eszközhöz vagy a megtévesztés, 
félrevezetés más formájához folyamodjon;
b) információk azzal a szándékkal történő 
terjesztése tömegtájékoztatási eszközökkel, 
beleértve az internetet is, vagy más 
módon, hogy a kérdéses személy 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatban hamis vagy félrevezető 
jelzéseket adjon;

Or. de
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Indokolás

A piac befolyásolására irányuló kísérlet természetesen bűncselekmény, azonban ezzel már 
foglalkozik a 4. cikk. A bűncselekmény jellege ugyanaz, tekintet nélkül arra, hogy a piac 
befolyásolása sikeres-e vagy sem. Ezért nincs szükség külön meghatározásra.

Módosítás 169
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont – a pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– valamely nagykereskedelmi 
energiatermékkel kapcsolatban fiktív 
eszközhöz vagy a megtévesztés, 
félrevezetés más formájához folyamodjon;

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. en

Módosítás 170
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „nagykereskedelmi energiatermékek”: a 
következő szerződések és származékos
termékek (ügyletek), függetlenül a 
kereskedelmi ügylet lebonyolításának 
helyétől:

4. „nagykereskedelmi energiatermékek”: a 
következő termékek, függetlenül attól,
hogy mely piaci szegmensben kereskednek 
velük:

Or. de

Módosítás 171
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „nagykereskedelmi energiatermékek”: a 
következő szerződések és származékos 
termékek (ügyletek), függetlenül a 
kereskedelmi ügylet lebonyolításának 
helyétől:

4. „nagykereskedelmi energiatermékek”: a 
következő szerződések és származékos 
termékek (ügyletek), függetlenül a 
kereskedelmi ügylet lebonyolításának 
helyétől, módjától és a piaci szegmenstől:

Or. en

Módosítás 172
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a földgáz vagy villamos energia 
átadására (szolgáltatására) vonatkozó 
szerződések;

a) a földgáz vagy villamos energia 
átadására (szolgáltatására) vonatkozó 
valamennyi szerződés, függetlenül attól, 
hogy hol és miként kereskednek velük, 
beleértve a piaci egyensúly biztosítását is;

Or. en

Módosítás 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a földgáz vagy villamos energia 
átadására (szolgáltatására) vonatkozó 
szerződések;

a) a földgáz vagy villamos energia 
átadására (szolgáltatására) vonatkozó, az 
Unión belül, nagykereskedelmi piaci 
szereplők által kötött szerződések;

Or. en
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Módosítás 174
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a földgáz vagy villamos energia 
átadására (szolgáltatására) vonatkozó 
szerződések;

a) a földgáz vagy villamos energia Unión 
belüli átadására (szolgáltatására) 
vonatkozó szerződések;

Or. en

Módosítás 175
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a földgáz vagy villamos energia 
átadására (szolgáltatására) vonatkozó 
szerződések;

a) a földgáz vagy villamos energia 
átadására (szolgáltatására) vonatkozó 
kereskedelmi forgalomba hozható, 
szabványosított szerződések;

Or. de

Módosítás 176
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földgázzal vagy villamos energiával 
kapcsolatos származékos termékek 
(ügyletek);

b) a földgáz vagy villamos energia 
szállítására vonatkozó kereskedelmi 
forgalomba hozható, szabványosított 
szerződések és származékos termékek 
(ügyletek);

Or. de
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Módosítás 177
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földgázzal vagy villamos energiával 
kapcsolatos származékos termékek 
(ügyletek);

b) az Unióban előállított, eladott, vásárolt 
vagy szállított földgázzal vagy villamos 
energiával kapcsolatos származékos 
termékek (ügyletek);

Or. en

Módosítás 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földgázzal vagy villamos energiával 
kapcsolatos származékos termékek 
(ügyletek);

b) az Unióban kötött földgázzal vagy 
villamos energiával kapcsolatos 
származékos termékek (ügyletek);

Or. en

Módosítás 179
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a földgáz vagy villamos energia 
szállítására vonatkozó szerződések;

törölve

Or. de
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Módosítás 180
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a földgáz vagy villamos energia 
szállítására vonatkozó szerződések;

c) a földgáz vagy villamos energia Unión 
belüli szállítására vonatkozó szerződések;

Or. en

Módosítás 181
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a földgáz vagy villamos energia 
szállításával kapcsolatos származékos 
termékek (ügyletek).

törölve

Or. de

Módosítás 182
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a földgáz vagy villamos energia 
szállításával kapcsolatos származékos 
termékek (ügyletek).

d) a földgáz vagy villamos energia Unión 
belüli szállításával kapcsolatos 
származékos termékek (ügyletek).

Or. en
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Módosítás 183
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem nagykereskedelmi termék a 
földgáznak vagy villamos energiának a 
végfelhasználók általi felhasználás 
céljából történő átadására 
(szolgáltatására) vonatkozó szerződés;

törölve

Or. de

Módosítás 184
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem nagykereskedelmi termék a 
földgáznak vagy villamos energiának a 
végfelhasználók általi felhasználás céljából 
történő átadására (szolgáltatására) 
vonatkozó szerződés;

Nagykereskedelmi energiaterméknek
minősül a földgáznak vagy villamos 
energiának a végfelhasználók általi 
felhasználás céljából történő átadására 
(szolgáltatására) vonatkozó nagy 
mennyiségekre vonatkozó szerződés, 
függetlenül attól, hogy miként 
kereskednek vele;

Or. en

Indokolás

A nagy mennyiségekre vonatkozó szerződések hatást gyakorolhatnak a nagykereskedelmi 
energiapiacra, még akkor is, ha azokat végfelhasználókkal kötik. Ezért azt bele kell foglalni a 
rendeletbe.

Módosítás 185
Robert Goebbels
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem nagykereskedelmi termék a 
földgáznak vagy villamos energiának a 
végfelhasználók általi felhasználás céljából 
történő átadására (szolgáltatására) 
vonatkozó szerződés;

Nem nagykereskedelmi termék a 
földgáznak vagy villamos energiának a 
végfelhasználók általi felhasználás céljából 
történő átadására (szolgáltatására) 
vonatkozó szerződés, amely kevesebb mint 
évi 100 GWh fogyasztást foglal magában;

Or. en

Indokolás

Az olyan végfelhasználók, mint a nagy iparvállalatok közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek a 
nagykereskedelmi energiapiacokhoz. Ezért szállítási szerződéseiket nagykereskedelmi 
energiaterméknek kell tekinteni.

Módosítás 186
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem nagykereskedelmi termék a 
földgáznak vagy villamos energiának a 
végfelhasználók általi felhasználás céljából 
történő átadására (szolgáltatására) 
vonatkozó szerződés;

Nem nagykereskedelmi termék a 
földgáznak vagy villamos energiának a 
végfelhasználók általi felhasználás céljából 
történő átadására (szolgáltatására) és 
szállítására vonatkozó szerződés;

Or. en

Módosítás 187
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában azonban a 
földgáznak vagy villamos energiának 
olyan végfelhasználók általi felhasználás 
céljából történő átadására 
(szolgáltatására) vonatkozó szerződések, 
amelyek xx GWh mennyiséget meghaladó 
kapacitással rendelkeznek (de minimis 
küszöbérték), nagykereskedelmi 
energiatermékeknek minősülnek.

Or. en

Indokolás

Igen sok az olyan kiskereskedő, akinek tevékenysége nem fejt ki határon átnyúló hatást. Az e 
vállalkozásokat sújtó szükségtelen jelentéstételi teher megelőzése érdekében minimumszabályt 
kell bevezetni, amely bizonyos küszöbérték alatt mentesíti a nagykereskedelmi 
energiatermékeket a jelentéstételi kötelezettség alól.

Módosítás 188
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi termékek nem tekintendők 
nagykereskedelmi energiaterméknek:
a) a földgáznak vagy villamos energiának 
a végfelhasználók általi felhasználás 
céljából történő átadására 
(szolgáltatására) vonatkozó szerződés és
b) földgáz vagy villamos energia fizikai 
átadására (szolgáltatására) vonatkozó 
hosszú távú szerződés. 

Or. de

Indokolás

A módosítás összhangot teremt a nagykereskedelmi energiatermékek és a nagykereskedelmi 
energiapiaci között. Azon termékek, melyekkel nem kereskednek, nem eshetnek a rendelet 
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hatálya alá. Ilyenek például a hosszú távú szállítási szerződések.

Módosítás 189
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátási egységek vásárlására vagy 
eladására vonatkozó szerződések nem 
nagykereskedelmi energiatermékek.

Or. cs

Indokolás

A szén-dioxid-kibocsátási egységek egyértelműen pénzügyi eszköznek tekinthetők.   Ezért a 
szén-dioxid-kibocsátási egységekkel való kereskedelmet a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
irányelv rendelkezései alapján kell ellenőrizni.

Módosítás 190
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátási egységekhez kapcsolódó 
származékos ügyletek nem 
nagykereskedelmi energiatermékek.

Or. cs

Indokolás

A szén-dioxid-kibocsátási egységek egyértelműen pénzügyi eszköznek tekinthetők.   Ezért a 
szén-dioxid-kibocsátási egységekkel való kereskedelmet a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
irányelv rendelkezései alapján kell ellenőrizni.
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Módosítás 191
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „kapcsolódó termék”: olyan termék, 
beleértve a származékos termékeket, 
amelyekhez a villamos áram vagy gáz ára 
általában kapcsolódik, különös tekintettel 
az olajra és az olajipari termékekre, vagy 
amelyeket villamosenergia-előállításra 
hasznának, illetve a villamos energia 
előállításának melléktermékeit vagy 
bármilyen más, a 2003/87/EK irányelvnek 
megfelelően elismert egységet.

Or. cs

Módosítás 192
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „piaci szereplő”: minden olyan 
személy, aki tranzakciókat folytat egy vagy 
több nagykereskedelmi villamosenergia-
vagy gázpiacon;

Or. en

Módosítás 193
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „nagykereskedelmi energiapiac”: 5. „nagykereskedelmi energiapiac”: 
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bármely olyan piac az Unión belül, ahol 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskednek;

bármely olyan piac az Unión belül, ahol 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskednek. Ez magában foglalja a 
közvetlen kétoldalú kereskedelmet, a 
szervezett tőzsdéken folyó kereskedést és a 
tőzsdén kívüli kereskedelmet (OTC) is.

Or. en

Módosítás 194
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „nagykereskedelmi energiapiac”: 
bármely olyan piac az Unión belül, ahol 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskednek;

5. „nagykereskedelmi energiapiac”: 
bármely olyan piac az Unión belül, ahol 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskednek; ez többek között a 
szabályozott piacokat, a multilaterális 
kereskedési rendszereket és a tőzsdén 
kívül (OTC) közvetlenül megállapodva 
vagy közvetítő segítségével végrehajtott 
ügyleteket is magában foglalja;

Or. en

Módosítás 195
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „nagykereskedelmi energiapiac”: 
bármely olyan piac az Unión belül, ahol 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskednek;

5. „nagykereskedelmi energiapiac”: 
bármely olyan akár szabályozott, akár 
nem szabályozott és tőzsdén kívüli (OTC) 
tranzakció az Unión belül, ahol 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskednek;
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Or. en

Módosítás 196
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „piaci szereplő”: minden olyan 
természetes vagy jogi személy, beleértve az 
átvitelirendszer-üzemeltetőket is, aki egy 
vagy több nagykereskedelmi 
energiapiacon tranzakciókat folytat, 
például kereskedelmi célú megrendelést 
tesz;

Or. en

Módosítás 197
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „piaci szereplő”: minden olyan 
személy, beleértve az átvitelirendszer-
üzemeltetőket is, aki egy vagy több 
nagykereskedelmi energiapiacon 
tranzakciókat folytat, például 
kereskedelmi célú megrendelést tesz;

Or. en

Módosítás 198
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „piaci szereplő”: minden olyan 
természetes vagy jogi személy, beleértve az 
átvitelirendszer-üzemeltetőket is, aki részt 
vesz nagykereskedelmi energia-
tranzakciókban; 

Or. de

Módosítás 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „piaci szereplő”: minden olyan 
személy, aki tranzakciókat folytat egy vagy 
több nagykereskedelmi energiapiacon;

Or. en

Módosítás 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. „személy”: bármely természetes vagy 
jogi személy;

Or. en

Módosítás 201
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. „kereskedési helyszínek”: pénzügyi 
eszközöknek minősülő nagykereskedelmi 
energiatermékek szervezett kereskedési 
helyszínei, külön szabályozott piacok és 
multilaterális kereskedési rendszerek a 
2004/39/EK irányelv értelmében, valamint 
nagykereskedelmi energiatermékek 
azonnali fizikai piacai, beleértve a 
gázkereskedési pontokat.

Or. en

Módosítás 202
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „kereskedési helyszínek”: pénzügyi 
eszközöknek minősülő nagykereskedelmi 
energiatermékek szervezett kereskedési 
helyszínei, külön szabályozott piacok és 
multilaterális kereskedési rendszerek a 
2004/39/EK irányelv értelmében, valamint 
nagykereskedelmi energiatermékek 
azonnali fizikai piacai, beleértve a 
gázkereskedési pontokat.

Or. en

Indokolás

Regulators suggest that the use of ‘organised markets’ should be modified to ‘trading 
venues’. The term ‘organised markets’ would mean regulated markets and multilateral 
trading facilities (MTFs) as defined in the Markets in Financial Instruments Directive. The 
MiFID review may introduce an additional category of organised trading facilities. These are 
trading venues were solely financial instruments are traded. In wholesale energy markets, 
however, also the physical spot trading and trading venues where such trading is taking place 
are important. Therefore, the term ‘organised markets’ should be replaced by the term 
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‘trading venues’.

Módosítás 203
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „Ügynökség” a 713/2009/EK 
rendelettel létrehozott Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség.

Or. en

Módosítás 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szóban forgó információt felhasználva 
saját maga vagy harmadik személy javára 
közvetlenül vagy közvetve olyan 
nagykereskedelmi energiaterméket vennie, 
eladnia, valamint ilyen eladást vagy vételt 
megkísérelnie, amellyel a szóban forgó 
információ kapcsolatos;

a) a szóban forgó információt felhasználva 
saját maga vagy harmadik személy javára 
közvetlenül vagy közvetve olyan 
nagykereskedelmi energiaterméket vennie, 
eladnia, valamint ilyen eladást vagy vételt 
a piac befolyásolása vagy annak 
megkísérlése érdekében megkísérelnie, 
amellyel a szóban forgó információ 
kapcsolatos;

Or. en

Módosítás 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom a 
nagykereskedelmi energiatermékkel 
kapcsolatban bennfentes információval 
rendelkező következő személyeket köti:

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom csak 
a nagykereskedelmi energiatermékkel 
kapcsolatban bennfentes információval 
rendelkező következő személyeket köti, 
akik tudják, vagy tudniuk kell, hogy 
bennfentes információról van szó:

Or. en

Módosítás 206
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha nagykereskedelmi 
energiatermékkel kapcsolatban jogi 
személy rendelkezik bennfentes 
információval, az (1) bekezdésben előírt 
tilalmak azokat a természetes személyeket 
is kötik, akik részt vesznek a szóban forgó 
jogi személy javát szolgáló ügyletre 
vonatkozó döntés meghozatalában.

(3) Abban az esetben, ha nagykereskedelmi 
energiatermékkel kapcsolatban jogi 
személy rendelkezik bennfentes 
információval, az (1) bekezdésben előírt 
tilalmak azokat a természetes személyeket 
is kötik, akik részt vesznek a szóban forgó 
jogi személy nevében kötött és javát 
szolgáló ügyletre vonatkozó döntés 
meghozatalában.

Or. pl

Indokolás

A jogi személyeket képviselő természetes személyek egyszerre járnak el az érintett jogi 
személy nevében és javára.

Módosítás 207
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a 994/2010/EU rendelet 
10. cikke (3) bekezdésének c) pontja 
értelmében vészhelyzetet nyilvánítanak ki, 
a meghatározott felelőséggel és a 
meghatározott vészhelyzeti terveknek 
megfelelően cselekvő piaci szereplők nem 
sértik e cikket, és a 13. cikk alapján nem 
lehet büntetést kiszabni rájuk.

Or. en

Módosítás 208
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a 994/2010/EU rendelet 
10. cikke (3) bekezdésének c) pontja 
értelmében kinyilvánítják a vészhelyzetet, 
és a piaci szereplő felelősen és a 
vészhelyzeti terveknek megfelelően 
cselekszik, nem lehet ellene eljárást 
indítani e rendelet 13. cikke alapján.

Or. de

Indokolás

Fel kell számolni minden ellentmondást e rendelet és a gázellátás biztonságáról szóló 
rendelet között, vészhelyzet kihirdetése esetén.  Vészhelyzetben elsődleges prioritás az ellátás 
biztonságának megőrzése, nem pedig a piac átláthatósága.

Módosítás 209
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A piaci résztvevők kötelesek 
ténylegesen és kellő időben nyilvánosságra 
hozni a részben vagy egészben 
tulajdonukban lévő vagy ellenőrzésük vagy 
rokon vagy kapcsolódó vállalkozásaik 
ellenőrzése alatt álló, valamint a működési 
kérdésekben részben vagy egészben a 
felelősségük vagy rokon vagy kapcsolódó 
vállalkozásaik felelőssége alá tartozó 
vállalkozásokkal és létesítményekkel 
kapcsolatos bennfentes információkat. 
Ilyen információ különösen az, amely a 
villamos energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitására és használatára, vagy LNG-
létesítmények kapacitására és 
használatára vonatkozik, beleértve az e 
létesítmények tervezett vagy nem tervezett 
rendelkezésre nem állását is.

Or. en

Módosítás 210
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 211
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 212
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A piaci résztvevők kötelesek 
nyilvánosságra hozni a részben vagy 
egészben tulajdonukban lévő vagy 
ellenőrzésük alatt álló, valamint a 
működési kérdésekben részben vagy 
egészben a felelősségük alá tartozó 

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

vállalkozásokkal és létesítményekkel 
kapcsolatos bennfentes információkat. 
Ilyen információ különösen az, amely a 
villamos energia vagy földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitására vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A visszaélések megelőzése érdekében a bennfentes információt azonnal elérhetővé kell tenni 
minden piaci szereplő számára.

Módosítás 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azt jogos érdekeinek védelme 
érdekében szükségesnek tartja, a piaci 
résztvevő saját felelősségére elhalaszthatja 
a bennfentes információ nyilvánosságra 
hozatalát, amennyiben a halasztással 
valószínűsíthetően nem vezeti félre a 
nyilvánosságot, képes gondoskodni az 
érintett információ bizalmas kezeléséről, 
és az érintett információt felhasználva 
nem hoz semminemű döntést 
nagykereskedelmi energiatermékek 
kereskedelmével kapcsolatban. A piaci 
résztvevő ilyen esetben – figyelemmel a 7. 
cikk (4) bekezdésére – köteles az érintett 
információt átadni az Ügynökségnek és az 
érintett nemzeti szabályozó hatóságnak.

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy információról kiderül, hogy azt közzé kell tenni, nincs szükség arra, hogy 
annak birtokosa késleltesse az információ nyilvánosságra hozatalát. Így eljárva aggodalomra 
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adhat okot egy másik piaci szereplő szemében, miszerint megkísérli befolyásolni a piacot.

Módosítás 214
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azt jogos érdekeinek védelme 
érdekében szükségesnek tartja, a piaci 
résztvevő saját felelősségére elhalaszthatja 
a bennfentes információ nyilvánosságra 
hozatalát, amennyiben a halasztással 
valószínűsíthetően nem vezeti félre a 
nyilvánosságot, képes gondoskodni az 
érintett információ bizalmas kezeléséről, és 
az érintett információt felhasználva nem 
hoz semminemű döntést nagykereskedelmi 
energiatermékek kereskedelmével 
kapcsolatban. A piaci résztvevő ilyen 
esetben – figyelemmel a 7. cikk (4) 
bekezdésére – köteles az érintett 
információt átadni az Ügynökségnek és az 
érintett nemzeti szabályozó hatóságnak.

Ha azt jogos érdekeinek védelme 
érdekében szükségesnek tartja, a piaci 
résztvevő saját felelősségére elhalaszthatja 
a bennfentes információ nyilvánosságra 
hozatalát, amennyiben a halasztással 
valószínűsíthetően nem vezeti félre a 
nyilvánosságot, képes gondoskodni az 
érintett információ bizalmas kezeléséről, és 
az érintett információt felhasználva nem 
hoz semminemű döntést nagykereskedelmi 
energiatermékek kereskedelmével 
kapcsolatban. A piaci résztvevő ilyen 
esetben – figyelemmel a 7. cikk (4) 
bekezdésére – köteles az érintett 
információt átadni az Ügynökségnek és az 
érintett nemzeti szabályozó hatóságnak. Az 
e rendelkezéseknek való megfelelés 
érdekében a piaci szereplő az érintett 
hatóság által jóváhagyandó elkülönítési 
mechanizmusokat alakíthat ki.

Or. en

Módosítás 215
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azt jogos érdekeinek védelme 
érdekében szükségesnek tartja, a piaci 
résztvevő saját felelősségére elhalaszthatja 
a bennfentes információ nyilvánosságra 

Ha azt jogos érdekeinek védelme 
érdekében szükségesnek tartja, a piaci
résztvevő saját felelősségére nem több 
mint 30 nappal elhalaszthatja a bennfentes 
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hozatalát, amennyiben a halasztással 
valószínűsíthetően nem vezeti félre a 
nyilvánosságot, képes gondoskodni az 
érintett információ bizalmas kezeléséről, és 
az érintett információt felhasználva nem 
hoz semminemű döntést nagykereskedelmi 
energiatermékek kereskedelmével 
kapcsolatban. A piaci résztvevő ilyen 
esetben – figyelemmel a 7. cikk (4) 
bekezdésére – köteles az érintett 
információt átadni az Ügynökségnek és az 
érintett nemzeti szabályozó hatóságnak.

információ nyilvánosságra hozatalát, 
amennyiben a halasztással 
valószínűsíthetően nem vezeti félre a 
nyilvánosságot, képes gondoskodni az 
érintett információ bizalmas kezeléséről, és 
az érintett információt felhasználva nem 
hoz semminemű döntést nagykereskedelmi 
energiatermékek kereskedelmével 
kapcsolatban. A piaci résztvevő ilyen 
esetben – figyelemmel a 7. cikk (4) 
bekezdésére – köteles az érintett 
információt átadni az Ügynökségnek és az 
érintett nemzeti szabályozó hatóságnak.

Or. pl

Indokolás

Egy tisztességtelen piaci szereplő késleltetheti az információ nyilvánosságra hozását.

Módosítás 216
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a cikket kell alkalmazni olyan 
tranzakció esetén is, amelyek során a 
piaci szereplő bennfentes információkat 
használ fel nyitott pozíciói fedezésére, még 
ha az kizárólag szigorúan egy nem 
tervezett leállás miatti fizikai 
veszteségekre korlátozódik is.

Or. en

Indokolás

A tiltás célja éppen az, hogy egyetlen szereplő se húzhasson hasznot bennfentes 
információkból.

Módosítás 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (1) bekezdésében említett 
bennfentes kereskedelem tiltása nem 
vonatkozik az alábbiakra:
a) ha a nagykereskedelmi energiatermék 
eladására vagy vételére vonatkozó 
ügyletre olyan megállapodásból fakadó, 
esedékessé vált kötelezettség teljesítése 
érdekében került sor, amelyet a felek 
azelőtt kötöttek meg, hogy az érintett 
személy a bennfentes információ 
birtokába jutott volna.
b) gáz- és villamosenergia-termelők, 
gáztároló-üzemeltetők és LNG-import 
létesítmények üzemeltetői által 
végrehajtott tranzakciók, amelyek nem 
tervezett kimaradások miatti azonnali 
fizikai veszteségekre vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 218
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy piaci szereplő bennfentes 
információval rendelkezik, és saját 
felelősségére tranzakciókat 
kezdeményezhet nyitott pozícióinak 
zárására a nagykereskedelmi 
energiatermékek vonatkozásában, és 
ennek kudarca jelentős kárt okoz a 
rendszer technológiai vagy gazdasági 
stabilitásában és a piac működésében, a 
piaci szereplőnek azonnal közölnie kell az 
Ügynökséggel és a nemzeti szabályozó 
hatósággal az információt, és a nyitott 
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pozíciónak zárását követően a (4) 
bekezdést kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 219
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállamnak rendelkeznie kell 
engedélyezési rendszerrel vagy létre kell 
hoznia egy nyilvántartást, amely 
tartalmazza az adott tagállamban 
engedélyezett valamennyi energia-
nagykereskedelmi társaságot.

Or. en

Módosítás 220
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállamnak nincs 
semmilyen engedélyezési rendszere, a 
nemzeti szabályozó hatóság kötelező 
regisztrációs rendszert hoz létre annak 
érdekében, hogy teljes nyilvántartás álljon 
rendelkezésre, amely tartalmaz minden, a 
tagállam területén aktív nagykereskedelmi 
társaságot. A regisztrációs rendszer 
részleteit a Bizottság és a nemzeti 
szabályozó hatóságok határozzák meg.

Or. en
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Módosítás 221
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóságok 
megküldik a nagykereskedők vonatkozó 
adatait az Ügynökségnek. Az Ügynökség 
adatbázist tart fenn ezen adatok nyilvános 
hozzáférésének biztosítása érdekében és 
azt rendszeresen frissíti.

Or. en

Módosítás 222
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 e albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes nemzeti szabályozó hatóság 
jogosult egy energia-nagykereskedelmi 
társaság regisztrálását törölni.

Or. en

Módosítás 223
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Tilos a nagykereskedelmi villamosenergia-
és gázpiacok vonatkozásában piaci 
manipulációt folytatni vagy azt 
megkísérelni.
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Or. en


