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Ändringsförslag 52
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets förordning 
om integritet och öppenhet på
energimarknaderna (Text av betydelse för 
EES)

Europaparlamentets och rådets förordning 
om integritet och öppenhet på
grossistmarknaderna för energi (Text av 
betydelse för EES)

Or. ro

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa konsekvens med förordningen.

Ändringsförslag 53
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Det är viktigt att konsumenterna och 
andra marknadsaktörer har förtroende för
integriteten inom grossistmarknaderna 
för el och gas, och att de priser som sätts 
på sådana marknader återspeglar en sund, 
konkurrensbaserad växelverkan mellan 
tillgång och efterfrågan.

Or. de

Motivering

Handlare och producenter måste också ha förtroende för grossistmarknadernas funktion. 
Omformuleringen innebär också att texten blir konsekvent med artikel 1.

Ändringsförslag 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Det är viktigt att säkerställa el- och 
gasmarknadernas integritet, och att de 
priser som sätts på grossistmarknaderna för
el och gas återspeglar en sund växelverkan 
mellan tillgång och efterfrågan, vilket kan 
ge konsumenter förtroende för dessa 
marknader.

Or. en

Motivering

Konsumenternas förtroende är inte huvudsyftet med denna förordning.

Ändringsförslag 55
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Det är viktigt att konsumenterna har 
förtroende för el- och gasmarknadernas 
integritet, och att de priser som sätts på 
grossistmarknaderna för energi återspeglar 
en sund växelverkan mellan tillgång och 
efterfrågan och att inga otillbörliga 
vinningar kan göras med hjälp av 
marknadsmissbruk.

Or. en

Ändringsförslag 56
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Skäl 1



AM\865269SV.doc 5/96 PE464.684v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Det är viktigt att konsumenterna och 
andra marknadsaktörer har förtroende för
integriteten på grossistmarknaderna för el 
och gas, och att de priser som sätts på
sådana grossistmarknader för energi 
återspeglar en sund växelverkan mellan 
tillgång och efterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Motivering

Syftet är att skapa konsekvens.

Ändringsförslag 58
Anni Podimata

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det är viktigt att konsumenterna har 
förtroende för el- och gasmarknadernas 

(1) Det är viktigt att konsumenterna har 
förtroende för el- och gasmarknadernas 



PE464.684v01-00 6/96 AM\865269SV.doc

SV

integritet, och att de priser som sätts på 
grossistmarknaderna för energi återspeglar 
en sund växelverkan mellan tillgång och 
efterfrågan.

integritet, och att de priser som sätts på 
grossistmarknaderna för energi återspeglar 
en sund och konkurrenskraftig
växelverkan mellan tillgång och 
efterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 59
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Öppenhet på energimarknaderna är 
en förutsättning för en ökad integrering 
och avreglering av EU:s energimarknad, 
och därför bör denna förordning medföra 
viktiga fördelar för konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I sina rekommendationer bekräftade 
europeiska värdepapperstillsynskommittén 
och europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas att den 
befintliga lagstiftningens 
tillämpningsområde inte räcker till för att 
åtgärda bristande integritet på marknaderna 
för el och gas, och man rekommenderade 
att kommissionen skulle överväga att ta 
fram ett lämpligt regelverk som förhindrar 
marknadsmissbruk inom energisektorn.

(2) I sina rekommendationer bekräftade 
europeiska värdepapperstillsynskommittén 
och europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas att den 
befintliga lagstiftningens 
tillämpningsområde inte räcker till för att 
åtgärda bristande integritet på marknaderna 
för el och gas, och man rekommenderade 
att kommissionen skulle överväga att ta 
fram ett lämpligt regelverk som är 
anpassat för energisektorn och som
förhindrar marknadsmissbruk samt beaktar 



AM\865269SV.doc 7/96 PE464.684v01-00

SV

sektorsspecifika förhållanden som inte 
omfattas av andra direktiv och 
förordningar.

Or. en

Motivering

Skillnaden i karaktär behöver betonas. Till exempel är direktivet om marknadsmissbruk av 
allmän karaktär, och förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna är 
anpassad för energisektorn.

Ändringsförslag 61
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Motivering

Syftet är att skapa konsekvens.

Ändringsförslag 62
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

sammanlänkade med varandra.
Marknadsmissbruk i en medlemsstat 
påverkar ofta priserna på 
grossistmarknaderna för el och gas över de 
nationella gränserna. Därför kan det inte 
vara de enskilda medlemsstaternas 
angelägenhet att garantera marknadernas 
integritet.

Or. en

Ändringsförslag 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 64
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Grossistmarknaderna för energi 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna, och prissättningen 
inom den ena sektorn påverkar 
prissättningen inom den andra. Däribland 
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ingår reglerade marknader, multilaterala 
handelsplattformar och 
OTC-transaktioner, direkt eller genom 
mäklare.

Or. en

Ändringsförslag 65
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Grossistmarknaderna för energi 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna, och prissättningen 
inom den ena sektorn påverkar 
prissättningen inom den andra. Däribland 
ingår reglerade marknader, multilaterala 
handelsplattformar, OTC-transaktioner 
och bilaterala avtal.

Or. en

Motivering

Bilaterala avtal måste också ingå i denna förordning, så att alla marknadsaktörer och 
transaktioner omfattas.

Ändringsförslag 66
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Grossistmarknaderna för energi 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna, och prissättningen 
inom den ena sektorn påverkar 
prissättningen inom den andra.
Långtidsavtal eller avtal med 
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slutkonsumenter faller inte inom 
tillämpningsområdet för denna 
förordning.

Or. de

Ändringsförslag 67
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Grossistmarknaderna för energi 
omfattar både produktmarknaderna och
sådana derivatmarknader som är av stor 
betydelse för både energimarknaden och 
finansmarknaden, och prissättningen inom 
den ena sektorn påverkar prissättningen 
inom den andra.

Or. pl

Motivering

Här handlar det om att fullt ut beakta samtliga marknadsinstrument som påverkar den 
faktiska prisbildningen. Det var investeringar i derivatmarknader som möjliggjorde den 
spekulation som ledde till finanskrisen.

Ändringsförslag 68
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Grossistmarknaderna för gas och el
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna, och prissättningen 
inom den ena sektorn påverkar 
prissättningen inom den andra.
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Or. en

Ändringsförslag 69
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att öka öppenheten på 
grossistmarknaderna för energi bör byrån 
för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (byrån) införa 
ett register över marknadsaktörer samt 
undersöka genomförbarheten och 
tidsplanen för OTC-derivatens övergång 
till handelsplatser med clearing.

Or. en

Motivering

OTC-handel utgör i de flesta medlemsstater majoriteten av transaktionerna på 
grossistmarknaden för energi. Om dessa transaktioner skulle göras på handelsplatser skulle 
öppenheten på marknaden öka markant. Dessutom skulle rapporteringsskyldigheter flyttas till 
handelsplatser med clearing.

Ändringsförslag 70
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) För att skapa lika villkor för olika 
marknadsplatser och avtalsformer bör 
minimikrav för handelsplatser övervägas.

Or. en

Motivering

Överföring av transaktioner till mindre reglerade handelsplatser bör förhindras med 
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minimikrav för handelsplatser.

Ändringsförslag 71
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Eftersom el- och gasmarknaderna 
står i växelverkan med olje-, kol- och 
koldioxidmarknaderna bör byrån 
övervaka dessa marknader för att få en 
helhetsbild av marknadsutvecklingen.

Or. en

Motivering

Även om marknaderna för olja, kol och utsläppsrätter för koldioxid är annorlunda än el- och 
gasmarknaderna påverkar de varandra, och ett effektivt skydd mot marknadsmissbruk och 
otillbörlig marknadspåverkan kan bara garanteras när alla relevanta marknader övervakas.

Ändringsförslag 72
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Kommissionen samråder för 
närvarande med berörda aktörer om att 
garantera integriteten på den europeiska 
koldioxidmarknaden, ”Ensuring the 
integrity of the European carbon 
market”1. Därefter bör kommissionen 
omgående utarbeta ett förslag till en 
specifik lagstiftning för att införa de 
respektive överträdelserna på marknaden 
för utsläppsrätter för koldioxid senast 
2012 och se till att den är konsekvent med 
föreliggande förordning.
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__________
1 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets
/oversight_en.htm

Or. en

Motivering

Rättsakten för att garantera integritet på den europeiska koldioxidmarknaden bör ingå i 
öppenhets- och integritetspaketet som omfattar förordningen om integritet och öppenhet på 
energimarknaderna, direktivet om marknadsmissbruk, förordningen om Europas 
marknadsinfrastrukturer och direktivet om finansiella instrument. Kommissionen bör därmed 
omgående utarbeta sitt förslag för att täppa till luckan på koldioxidmarknaderna.

Ändringsförslag 73
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Agerande som undergräver 
energimarknadens integritet är i dag inte 
strängt förbjudet på några av de viktigaste 
energimarknaderna.

(6) För att skydda slutkonsumenterna och 
garantera överkomliga energipriser för 
EU-medborgarna är det mycket viktigt att 
förbjuda agerande som undergräver 
energimarknadens integritet.

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att skydda slutkonsumenterna och garantera överkomliga energipriser för 
EU-medborgarna.

Ändringsförslag 74
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Otillbörlig marknadspåverkan syftar 
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till att säkra en dominerande 
handelsposition avseende tillgång eller 
efterfrågan på en grossistenergiprodukt, 
vilket kan leda till att köp- eller säljpriser 
manipuleras direkt eller indirekt eller att 
andra orättvisa handelsvillkor uppstår.

Or. en

Ändringsförslag 75
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Nationella myndigheter kan påverka 
allmännyttiga företags agerande, bland 
annat genom att bevilja dem särskilda 
eller exklusiva rättigheter eller genom 
kapitalandelar i dem och representation i 
företagens administrations-, lednings-
eller kontrollorgan och därmed ha en 
viktig roll vid tillämpningen av denna 
förordning, bland annat i fråga om 
öppenhet och icke-diskriminering vid 
offentlig upphandling. 

Or. en

Ändringsförslag 76
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Avregleringen av energimarknaderna 
leder inte automatiskt till ökad 
konkurrens, eftersom etablerade 
operatörer ofta har mycket stora 
marknadsandelar, och i vissa 
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medlemsstater kan närvaron av statligt 
ägda företag även snedvrida marknadens 
funktion. Denna förordning bör därför 
garantera likabehandling av alla 
marknadsaktörer för att minimera risken 
för oseriösa affärsmetoder och garantera 
lika villkor. 

Or. en

Ändringsförslag 77
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Samtidig handel med derivat och 
produkter utförs på grossistmarknaderna 
för energi. Det är därför viktigt att samma 
definitioner på marknadsmissbruk, det vill 
säga insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, tillämpas på både
produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

(7) Samtidig handel med derivat och 
produkter utförs på grossistmarknaderna 
för energi. Det är därför viktigt att samma 
definitioner på marknadsmissbruk, det vill 
säga insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, tillämpas på både 
produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna. Denna förordning 
bör gälla alla transaktioner som utförs, 
direkt eller genom mellanhänder, på 
reglerade marknader och multilaterala 
handelsplattformar, OTC-transaktioner 
eller bilaterala avtal.

Or. en

Motivering

Förordningen måste gälla alla handelsformer och handelsplatser, så att hela marknaden 
omfattas och målen om öppenhet och integritet i förordningen således uppnås.

Ändringsförslag 78
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Samtidig handel med derivat och 
produkter utförs på grossistmarknaderna 
för energi. Det är därför viktigt att samma 
definitioner på marknadsmissbruk, det vill 
säga insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, tillämpas på både 
produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

(7) Samtidig handel med derivat och 
produkter utförs på grossistmarknaderna 
för energi. Det är därför viktigt att samma 
definitioner på marknadsmissbruk, det vill 
säga insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, tillämpas på både 
produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna. Därför bör denna 
förordning i princip gälla alla utförda 
transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 79
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Samtidig handel med derivat och 
produkter utförs på grossistmarknaderna 
för energi. Det är därför viktigt att samma 
definitioner på marknadsmissbruk, det vill 
säga insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, tillämpas på både 
produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

(7) Samtidig handel med derivat och 
produkter utförs på grossistmarknaderna 
för energi. Det är därför viktigt att samma 
definitioner på marknadsmissbruk, det vill 
säga insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, tillämpas på både 
produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna samtidigt som hänsyn 
tas till särdragen för grossistmarknaderna 
för energi.

Or. en

Ändringsförslag 80
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det ska vara strängt förbjudet att 
använda eller försöka använda 
insiderinformation till att bedriva handel 
antingen för egen räkning eller för tredje
mans räkning. Användning av 
insiderinformation kan även utgöras av att 
personer som vet, eller borde veta, att den 
information de förfogar över är 
insiderinformation handlar med 
grossistenergiprodukter.

(9) Det bör vara strängt förbjudet att 
använda eller försöka använda 
insiderinformation till att bedriva handel 
antingen för egen räkning eller för tredje 
mans räkning. Användning av 
insiderinformation kan även utgöras av att 
personer som vet, eller borde veta, att den 
information de förfogar över är 
insiderinformation handlar med 
grossistenergiprodukter. Information som 
måste offentliggöras i enlighet med 
förordning (EG) nr 714/2009 eller 
förordning (EG) nr 715/2009, inklusive de 
riktlinjer och nätföreskrifter som antas 
enligt dessa förordningar, kan ligga till 
grund för marknadsaktörers beslut att 
inleda transaktioner som rör 
grossistenergiprodukter och skulle därför 
kunna betraktas som insiderinformation 
till dess att den offentliggjorts.

Or. en

Ändringsförslag 81
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det ska vara strängt förbjudet att 
använda eller försöka använda 
insiderinformation till att bedriva handel 
antingen för egen räkning eller för tredje 
mans räkning. Användning av 
insiderinformation kan även utgöras av att 
personer som vet, eller borde veta, att den 
information de förfogar över är 
insiderinformation handlar med 
grossistenergiprodukter.

(9) Det bör vara strängt förbjudet att 
använda eller försöka använda 
insiderinformation till att bedriva handel 
antingen för egen räkning eller för tredje 
mans räkning. Användning av 
insiderinformation kan även utgöras av att 
personer som vet, eller borde veta, att den 
information de förfogar över är 
insiderinformation handlar med 
grossistenergiprodukter. Information som 
måste offentliggöras i enlighet med 
förordning (EG) nr 714/2009 eller 
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förordning (EG) nr 715/2009, inklusive de 
riktlinjer och nätföreskrifter som antas 
enligt dessa förordningar, kan vara 
information som sannolikt påverkar 
priserna på grossistenergiprodukter och 
skulle därför kunna betraktas som 
insiderinformation till dess att den 
offentliggjorts.

Or. en

Ändringsförslag 82
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det ska vara strängt förbjudet att 
använda eller försöka använda
insiderinformation till att bedriva handel 
antingen för egen räkning eller för tredje 
mans räkning. Användning av 
insiderinformation kan även utgöras av att 
personer som vet, eller borde veta, att den 
information de förfogar över är 
insiderinformation handlar med 
grossistenergiprodukter.

(9) Det bör vara strängt förbjudet att 
använda insiderinformation till att bedriva 
handel antingen för egen räkning eller för 
tredje mans räkning. Användning av 
insiderinformation kan även utgöras av att 
personer som vet, eller borde veta, att den 
information de förfogar över är 
insiderinformation handlar med 
grossistenergiprodukter. Endast 
information som måste offentliggöras 
enligt förordning (EG) nr 714/2009 eller 
förordning (EG) nr 715/2009, inklusive de 
riktlinjer och nätföreskrifter som antas 
enligt dessa förordningar, skulle kunna 
betraktas som insiderinformation till dess 
att den offentliggjorts.

Or. en

Ändringsförslag 83
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det ska vara strängt förbjudet att 
använda eller försöka använda 
insiderinformation till att bedriva handel 
antingen för egen räkning eller för tredje 
mans räkning. Användning av 
insiderinformation kan även utgöras av att 
personer som vet, eller borde veta, att den 
information de förfogar över är 
insiderinformation handlar med
grossistenergiprodukter.

(9) Det bör vara strängt förbjudet att 
använda eller försöka använda 
insiderinformation till att bedriva handel 
antingen för egen räkning eller för tredje 
mans räkning. Användning av 
insiderinformation kan även utgöras av att 
personer som vet, eller borde veta, att den 
information de förfogar över är 
insiderinformation handlar med el- och 
gasprodukter i grossistledet.

Or. en

Ändringsförslag 84
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Otillbörlig marknadspåverkan på 
grossistmarknaderna för energi omfattar att 
på ett konstlat sätt påverka priserna att 
ligga på en nivå som inte motiveras av den 
faktiska tillgången och kostnaderna för 
produktion, lagring och transportkapacitet 
samt efterfrågan.

(10) Otillbörlig marknadspåverkan på 
grossistmarknaderna för energi omfattar att 
på ett konstlat sätt påverka priserna att 
ligga på en nivå som inte motiveras av den 
faktiska tillgången och kostnaderna för 
produktion, lagring och transportkapacitet 
samt effektiv efterfrågan, dvs. där 
mottagaren har den tekniska kapaciteten 
att ta emot energin och medel att betala 
för den.

Or. pl

Motivering

I syfte att undvika spekulation kan inte köp godtas där mottagaren inte kan ta emot eller 
betala för energin.

Ändringsförslag 85
Alejo Vidal-Quadras
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Otillbörlig marknadspåverkan på 
grossistmarknaderna för energi omfattar att 
på ett konstlat sätt påverka priserna att 
ligga på en nivå som inte motiveras av den 
faktiska tillgången och kostnaderna för 
produktion, lagring och 
transportkapacitet samt efterfrågan.

(10) Otillbörlig marknadspåverkan på 
grossistmarknaderna för energi omfattar att 
på ett konstlat sätt påverka priserna att 
ligga på en nivå som inte motiveras av den 
faktiska balansen mellan tillgång och 
efterfrågan och andra viktiga variabler.

Or. en

Ändringsförslag 86
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Definitionerna av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan måste 
specificeras så att de beaktar särdragen för 
grossistmarknaderna för energi, vilka är 
dynamiska och ofta förändras. 
Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget, i vilka de utförliga 
bestämmelserna fastställs. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Expertråd kan framför allt ges 
bland annat av experter från byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (byrån), 
Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén, de 
europeiska nätverken av systemansvariga 
för överföringssystem för gas och el 
(Entso-E, Entso-G), 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
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tillsynsmyndigheter, nationella 
konkurrensmyndigheter, 
medlemsstaternas behöriga 
finansmyndigheter, intressenter såsom 
organiserade marknadsplatser och andra 
marknadsaktörer. Kommissionen bör, då 
den utarbetar och upprättar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds till Europaparlamentet och 
rådet samtidigt och i god tid samt se till att 
Europaparlamentet och rådet är tätt 
involverade i den förberedande fasen och 
regelbundet bjuds in att delta vid 
expertmötena.

Or. en

Ändringsförslag 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Definitionerna av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan måste 
specificeras så att de beaktar särdragen för 
grossistmarknaderna för energi och för att 
garantera konsekvens med annan 
relevant EU-lagstiftning på området för 
finansiella tjänster och energi, vilka alla
är dynamiska och ofta förändras.
Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget, i vilka de utförliga 
bestämmelserna fastställs. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. Expertråd 
kan bland annat ges av experter från 
byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén, de 
europeiska nätverken av systemansvariga 
för överföringssystem för gas och el, 
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Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter, medlemsstaternas 
behöriga finansmyndigheter och andra 
marknadsaktörer. Kommissionen bör, då 
den utarbetar och upprättar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds till Europaparlamentet och 
rådet samtidigt och i god tid.

Or. en

Ändringsförslag 88
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Definitionerna av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan måste 
specificeras så att de beaktar särdragen för 
grossistmarknaderna för energi, vilka är 
dynamiska och ofta förändras. 
Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget, i vilka de utförliga 
bestämmelserna fastställs. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. Expertråd 
kan framför allt ges bland annat av 
experter från byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén, de 
europeiska nätverken av systemansvariga 
för överföringssystem för gas och el, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter, nationella 
konkurrensmyndigheter, 
medlemsstaternas behöriga 
finansmyndigheter, intressenter såsom 
organiserade marknadsplatser (t.ex. 
energibörser) och andra 
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marknadsaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 89
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Definitionerna av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan måste 
specificeras så att de beaktar särdragen för 
grossistmarknaderna för energi, vilka är 
dynamiska och ofta förändras. På grundval 
av tydliga definitioner som anges i denna 
förordning bör kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget, i vilka 
de utförliga bestämmelserna fastställs. När 
kommissionen är beredd att anta 
delegerade akter är det särskilt viktigt att 
den genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, bland annat med 
byrån, energimarknadsoperatörer, 
nationella tillsynsmyndigheter och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. Kommissionen 
bör, då den utarbetar och upprättar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt 
och i god tid samt se till att 
Europaparlamentet och rådet är tätt 
involverade i den förberedande fasen, 
främst genom att de bjuds in att delta vid 
expertmötena.

Or. en

Ändringsförslag 90
Herbert Reul
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Definitionerna av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan måste 
specificeras så att de beaktar särdragen för 
grossistmarknaderna för energi, vilka är 
dynamiska och ofta förändras, och så att 
de garanterar konsekvens med annan EU-
lagstiftning på detta område.
Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget, i vilka de utförliga 
bestämmelserna fastställs. Acer och andra 
marknadsaktörer bör i god tid involveras i 
samråden och förberedelserna, och 
Europaparlamentet och rådet bör 
informeras i ett tidigt skede.

Or. de

Ändringsförslag 91
Anni Podimata

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Definitionerna av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan måste 
specificeras så att de beaktar särdragen för 
grossistmarknaderna för energi, vilka är 
dynamiska och ofta förändras. Konsekvens 
med annan relevant EU-lagstiftning på 
området finansiella tjänster, som också är 
dynamiskt och föränderligt, bör 
garanteras för att undvika luckor i 
lagstiftningen. Kommissionen bör ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget, i vilka 
de utförliga bestämmelserna fastställs.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Energihandlande företag som 
omfattas av denna förordning och som 
inte omfattas av direktiv 2004/39/EG bör 
omfattas av EU-övergripande 
auktorisationskrav. Denna förordning bör 
föreskriva ett skräddarsytt 
auktorisationssystem för energihandlare 
vilket skulle göra det möjligt att granska 
marknadsaktörernas kapacitet att 
respektera förordningen samtidigt som 
man slipper tillämpa de betungande 
kraven för finansiella handlare enligt 
direktiv 2004/39/EG. För att möjliggöra 
föreskrifter om skräddarsydda 
auktorisationssystem för energihandlare 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med hänsyn 
till auktorisationskraven och 
omfattningen, förfarandena för att bevilja 
och neka auktorisation, liksom villkoren 
för återkallelse. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
utarbetar och upprättar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
till Europaparlamentet och rådet 
samtidigt och i god tid samt se till att 
Europaparlamentet och rådet är tätt 
involverade i den förberedande fasen, 
främst genom att de bjuds in att delta vid 
expertmötena.

Or. en
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Ändringsförslag 93
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Energihandlande företag som 
omfattas av denna förordning och som 
inte omfattas av direktiv 2004/39/EG bör 
omfattas av EU-övergripande 
auktorisationskrav. Denna förordning bör 
föreskriva ett skräddarsytt 
auktorisationssystem för energihandlare 
vilket skulle göra det möjligt att granska 
marknadsaktörernas kapacitet att 
respektera förordningen samtidigt som 
man slipper tillämpa de betungande 
kraven för finansiella handlare enligt 
direktiv 2004/39/EG. För att möjliggöra 
föreskrifter om skräddarsydda 
auktorisationssystem för energihandlare 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med hänsyn 
till auktorisationskraven och 
omfattningen, förfarandena för att bevilja 
och neka auktorisation, liksom villkoren 
för återkallelse.

Or. en

Ändringsförslag 94
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Effektiv marknadsövervakning är 
nödvändig för att marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi ska kunna 
upptäckas och förhindras. Byrån är bäst 

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

förhindras. Byrån är bäst lämpad att utföra 
övervakningen eftersom den har både 
översikt över el- och gasmarknaderna på 
EU-nivå samt de nödvändiga 
sakkunskaperna om hur Europas 
marknader och system för el och gas 
fungerar. Eftersom de nationella 
tillsynsmyndigheterna har viktiga 
kunskaper om utvecklingen på 
marknaderna i deras medlemsstater bör de 
ha en viktig roll i att garantera en effektiv 
marknadsövervakning på nationell nivå. 
Byråns uppgiftsinsamling bör inte 
påverka nationella myndigheters rätt att 
samla in ytterligare uppgifter för 
nationella ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 96
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

(Detta ändringsförslag gäller för hela texten.)

Motivering

För denna sektorsspecifika lagstiftning om energi är de nationella energitillsynsmyndigheter 
som är organiserade inom byrån (Acer) de behöriga nationella myndigheterna för samarbete 
om övervakning, utredning och andra anknytande uppgifter.

Ändringsförslag 97
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har 
regelbunden tillgång till 

(14) För en effektiv marknadsövervakning
bör byrån ha en fullständig lista över 
energigrossisthandlare. De nationella 
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transaktionsuppgifter. Därför ska
marknadsaktörer som handlar med 
grossistenergiprodukter förse byrån med 
dessa uppgifter.

tillsynsmyndigheter som redan har ett 
fungerande licensieringssystem bör 
överlämna relevanta uppgifter till byrån, 
däribland information om det land, annat 
än hemlandet, i vilket grossisthandlarna 
är verksamma. De medlemsstater som inte 
har ett sådant system bör införa ett 
obligatoriskt register över 
energigrossisthandlare. Detaljerna kring 
registreringssystemet bör fastställas av 
kommissionen i samarbete med de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Som 
tidigare nämnts bör de nationella 
tillsynsmyndigheterna överlämna 
relevanta uppgifter till byrån. Byrån bör 
informera den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten på vars marknad 
energigrossisthandlaren är verksam. 
Byrån bör förvalta och uppdatera detta 
offentliga register över 
energigrossisthandlare och ge nationella 
tillsynsmyndigheter och andra behöriga 
myndigheter tillgång till det för 
utredningsändamål. En effektiv 
marknadsövervakning kan endast 
genomföras om byrån har regelbunden
tillgång till transaktionsuppgifter, liksom 
tillgång till grundläggande uppgifter om 
anläggningars kapacitet och användning 
för produktion, lagring, förbrukning eller 
överföring av el och naturgas eller 
LNG-anläggningars kapacitet och 
användning. Därför bör marknadsaktörer, 
däribland systemansvariga för 
överföringssystem, leverantörer, handlare, 
producenter och mäklare som handlar 
med grossistenergiprodukter, som 
antingen har en licens eller är 
registrerade, vara skyldiga att förse byrån 
med dessa uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 98
Hannes Swoboda
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har 
regelbunden tillgång till 
transaktionsuppgifter. Därför ska
marknadsaktörer som handlar med 
grossistenergiprodukter förse byrån med 
dessa uppgifter.

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har 
regelbunden tillgång till 
transaktionsuppgifter. Därför bör
marknadsaktörer som handlar med 
grossistenergiprodukter förse byrån med 
dessa uppgifter. Om det krävs för en 
effektiv övervakning får byrån inrätta 
sambandskontor nära viktiga 
handelsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 99
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har 
regelbunden tillgång till 
transaktionsuppgifter. Därför ska
marknadsaktörer som handlar med
grossistenergiprodukter förse byrån med 
dessa uppgifter.

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har 
regelbunden tillgång till 
transaktionsuppgifter. Därför bör
marknadsaktörer som handlar med el- och 
gasprodukter i grossistledet förse byrån 
med dessa uppgifter enbart när det gäller 
standardiserade produkter.

Or. en

Ändringsförslag 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har 
regelbunden tillgång till 
transaktionsuppgifter. Därför ska
marknadsaktörer som handlar med 
grossistenergiprodukter förse byrån med 
dessa uppgifter.

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har 
regelbunden tillgång till 
transaktionsuppgifter. Därför bör
marknadsaktörer som handlar med 
grossistenergiprodukter förse byrån med 
dessa uppgifter enbart när det gäller 
standardiserade produkter.

Or. en

Ändringsförslag 101
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har 
regelbunden tillgång till 
transaktionsuppgifter. Därför ska
marknadsaktörer som handlar med 
grossistenergiprodukter förse byrån med 
dessa uppgifter.

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har
omedelbar och regelbunden tillgång till 
transaktionsuppgifter. Därför bör
marknadsaktörer som handlar med 
grossistenergiprodukter förse byrån med 
dessa uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 102
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har 
regelbunden tillgång till 
transaktionsuppgifter. Därför ska

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har 
regelbunden tillgång till 
transaktionsuppgifter. Därför bör
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marknadsaktörer som handlar med 
grossistenergiprodukter förse byrån med 
dessa uppgifter.

marknadsaktörer som handlar med 
grossistenergiprodukter regelbundet förse 
byrån med dessa uppgifter.

Or. ro

Motivering

Syftet är att skapa klarhet.

Ändringsförslag 103
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) För att den flexibilitet som krävs i 
insamlingen av transaktionsuppgifterna om 
grossistenergiprodukter bör kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget, i vilka 
tidpunkten och formen för och innehållet i 
de uppgifter som marknadsaktörerna måste 
lämna in fastställs. Rapporteringskraven 
bör inte ge upphov till onödiga kostnader
eller administrativa bördor för 
marknadsaktörerna och bör därför i förväg 
genomgå en kostnads-nyttoanalys.
Marknadsaktörernas skyldighet att 
rapportera om kapacitet och användning 
för produktion, förbrukning, lagring, 
överföring av el och naturgas eller till 
LNG-anläggningars kapacitet och 
användning bör minimeras genom att 
man om möjligt samlar in den krävda 
informationen eller delar av den från 
befintliga källor med beaktande av de 
regler för transparens som fastställts 
enligt förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009. Vid 
uppgiftsinsamlingen bör man också ta 
hänsyn till förslaget om riktlinjer för 
kommittéförfarande om grundläggande 
transparens för uppgifter som rör el från 
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europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas. 
Personer som rapporterar transaktioner till 
en behörig myndighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella tjänster och 
till transaktionsregister och behöriga 
myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) ../.. om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister bör 
därför inte omfattas av dubbla
rapporteringskrav. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den utarbetar och 
upprättar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt 
och i god tid samt se till att 
Europaparlamentet och rådet är tätt 
involverade i den förberedande fasen, 
främst genom att de bjuds in att delta vid 
expertmötena.

Or. en

Ändringsförslag 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att den flexibilitet som krävs i 
insamlingen av transaktionsuppgifterna om 
grossistenergiprodukter ska kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget, i vilka 
tidpunkten och formen för och innehållet i 
de uppgifter som marknadsaktörerna måste 
lämna in fastställs. Rapporteringskraven 
ska inte ge upphov till onödiga kostnader 

(15) För att den flexibilitet som krävs i 
insamlingen av transaktionsuppgifterna om 
grossistenergiprodukter bör kommissionen 
ges befogenhet att, efter vederbörligt 
samråd med marknadsaktörer, berörda 
parter och myndigheter, däribland byrån,
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget, i vilka tidpunkten 
och formen för och innehållet i de 
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för marknadsaktörerna. Personer som 
rapporterar transaktioner till en behörig
myndighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella tjänster och 
till transaktionsregister och behöriga 
myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) ../.. om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister bör 
därför inte omfattas av ytterligare 
rapporteringskrav enligt denna förordning.

uppgifter som marknadsaktörerna måste 
lämna in fastställs. Rapporteringskraven 
bör inte ge upphov till onödiga kostnader
eller administrativa bördor för 
marknadsaktörerna och bör därför i förväg 
genomgå en kostnads-nyttoanalys.
Personer som rapporterar transaktioner till 
en behörig myndighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella tjänster och 
till transaktionsregister och behöriga 
myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) ../.. om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister bör 
därför inte omfattas av ytterligare 
rapporteringskrav enligt denna förordning.
Kommissionen bör, då den utarbetar och 
upprättar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt 
och i god tid samt genomföra lämpliga 
och öppna samråd i god tid, även på 
expertnivå.

Or. en

Ändringsförslag 105
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att den flexibilitet som krävs i 
insamlingen av transaktionsuppgifterna om 
grossistenergiprodukter ska kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget, i vilka 
tidpunkten och formen för och innehållet i 
de uppgifter som marknadsaktörerna måste 
lämna in fastställs. Rapporteringskraven 
ska inte ge upphov till onödiga kostnader 
för marknadsaktörerna. Personer som 

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

garantera att byrån får all information 
som behövs för att effektivt kunna utföra 
sina uppgifter. Personer som rapporterar 
transaktioner till en behörig myndighet i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG av den 
21 april 2004 om marknader för finansiella 
tjänster och till transaktionsregister och 
behöriga myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) ../.. om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister bör 
därför inte omfattas av ytterligare 
rapporteringskrav enligt denna förordning.
Man måste dock se till att dessa 
myndigheter och transaktionsregister 
omedelbart förser byrån med all 
information som behövs.

Or. en

Motivering

Även om den administrativa bördan för marknadsaktörer bör hållas nere måste byrån få all 
information som behövs. Tack vare den digitala kommunikation och avancerade IKT som 
finns i dag innebär det inte några extra kostnader för marknadsaktörerna om de måste 
rapportera uppgifter samtidigt till olika myndigheter.

Ändringsförslag 106
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån ska se till att de uppgifter den 
samlar in är skyddade, förhindra obehörig 
åtkomst till uppgifterna samt fastställa 
rutiner för att se till att uppgifterna inte 
missbrukas av personer utan behörig 
åtkomst till dem. Byrån ska även se till att 
de myndigheter som har tillgång till byråns 
uppgifter håller en lika hög säkerhetsnivå.

(17) Byrån bör se till att de uppgifter den 
samlar in är skyddade, förhindra obehörig 
åtkomst till uppgifterna samt fastställa 
rutiner för att se till att uppgifterna inte 
missbrukas av personer utan behörig 
åtkomst till dem. Byrån bör även se till att 
de myndigheter som har tillgång till byråns 
uppgifter håller en lika hög säkerhetsnivå.
Driftsäkerheten i de IT-system som 
används för att bearbeta och överföra 
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dessa uppgifter måste därför också 
garanteras. För att upprätta ett IT-system 
som garanterar högsta möjliga 
datasekretess är det mycket viktigt att 
byrån har ett nära samarbete med 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån ska se till att de uppgifter den 
samlar in är skyddade, förhindra obehörig 
åtkomst till uppgifterna samt fastställa 
rutiner för att se till att uppgifterna inte 
missbrukas av personer utan behörig 
åtkomst till dem. Byrån ska även se till att 
de myndigheter som har tillgång till byråns 
uppgifter håller en lika hög säkerhetsnivå.

(17) Byrån måste se till att de uppgifter 
den samlar in är skyddade, förhindra 
obehörig åtkomst till uppgifterna samt 
fastställa rutiner för att se till att 
uppgifterna inte missbrukas av personer 
utan behörig åtkomst till dem. Byrån bör
även se till att de myndigheter som har 
tillgång till byråns uppgifter håller en lika 
hög säkerhetsnivå och är ålagda 
vederbörlig tystnadsplikt. Dessa regler 
måste också gälla andra myndigheter som 
får åtkomst till uppgifterna vid 
tillämpningen av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 108
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån ska se till att de uppgifter den 
samlar in är skyddade, förhindra obehörig 

(17) Byrån bör se till att de uppgifter den 
samlar in är skyddade, förhindra obehörig 
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åtkomst till uppgifterna samt fastställa 
rutiner för att se till att uppgifterna inte 
missbrukas av personer utan behörig 
åtkomst till dem. Byrån ska även se till att 
de myndigheter som har tillgång till byråns 
uppgifter håller en lika hög säkerhetsnivå.

åtkomst till uppgifterna samt fastställa 
rutiner och lämpliga rättsliga 
bestämmelser för att se till att uppgifterna 
inte missbrukas av personer utan behörig 
åtkomst till dem. Byrån bör även se till att 
de myndigheter som har tillgång till byråns 
uppgifter håller en lika hög säkerhetsnivå.

Or. de

Ändringsförslag 109
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån ska se till att de uppgifter den 
samlar in är skyddade, förhindra obehörig 
åtkomst till uppgifterna samt fastställa 
rutiner för att se till att uppgifterna inte 
missbrukas av personer utan behörig 
åtkomst till dem. Byrån ska även se till att 
de myndigheter som har tillgång till byråns 
uppgifter håller en lika hög säkerhetsnivå.

(17) Byrån bör garantera driftsäkerhet 
och skydd för de uppgifter den samlar in, 
förhindra obehörig åtkomst till uppgifterna 
samt fastställa rutiner för att se till att 
uppgifterna inte missbrukas av personer 
utan behörig åtkomst till dem. Byrån bör
även se till att de myndigheter som har 
tillgång till byråns uppgifter håller en lika 
hög säkerhetsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 110
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Förutsättningen för öppenhet bör 
vara tillgång till prisuppgifter. En sådan 
öppenhet kan bidra till förtroende för 
marknaden och sprida kunskaper om hur 
grossistmarknaderna för energi fungerar.
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grossistmarknaderna för energi fungerar.

Or. pl

Motivering

Marknadsaktörerna bör ha tillgång till prisuppgifter, vilket garanterar öppenhet på 
marknaden. Talet om ”känsliga uppgifter” lämnar i stället dörren öppen för möjligheten att 
hålla inne med sådana uppgifter.

Ändringsförslag 111
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Om uppgifterna inte är kommersiellt 
känsliga bör byrån göra uppgifterna 
tillgängliga för marknadsaktörer och för 
offentligheten. En sådan öppenhet kan 
bidra till förtroende för marknaden och 
sprida kunskaper om hur 
grossistmarknaderna för energi fungerar.
För att garantera större öppenhet och 
allmän åtkomst till information om 
grossistenergipriser bör byrån ta fram 
månadsrapporter uppdelade per land om 
prisutvecklingen på grossistmarknaderna 
för energi.

Or. en

Ändringsförslag 112
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Om uppgifterna inte är kommersiellt 
känsliga ska byrån göra uppgifterna 
tillgängliga för marknadsaktörer och för 

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

offentligheten, under förutsättning att en 
sådan öppenhet a) kan bidra till förtroende 
för marknaden och sprida kunskaper om 
hur grossistmarknaderna för energi 
fungerar och b) inte kommer att ha en 
negativ inverkan på marknadens likviditet 
eller marknadsaktörernas kommersiella 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 113
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Om uppgifterna inte är kommersiellt 
känsliga bör byrån göra uppgifterna 
tillgängliga för marknadsaktörer och för 
offentligheten. En sådan öppenhet kan 
bidra till förtroende för marknaden och 
sprida kunskaper om hur 
grossistmarknaderna för energi fungerar.
Byrån kan ta fram och tillämpa en metod 
där det fastställs hur dessa uppgifter 
kommer att göras tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 114
Giles Chichester

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Om uppgifterna inte är kommersiellt 
känsliga ska byrån göra uppgifterna 
tillgängliga för marknadsaktörer och för 
offentligheten. En sådan öppenhet kan 

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

bidra till förtroende för marknaden och 
sprida kunskaper om hur 
grossistmarknaderna för energi fungerar.
Byrån och nationella tillsynsmyndigheter 
bör inte offentliggöra aktuella 
marknadskänsliga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 115
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Om uppgifterna inte är kommersiellt 
känsliga, eller kan offentliggöras på ett 
samlat och anonymt sätt, bör byrån göra 
uppgifterna tillgängliga för 
marknadsaktörer och för offentligheten. En 
sådan öppenhet kommer att bidra till att 
skapa förtroende för marknaden och
främja kunskaper om hur 
grossistmarknaderna för energi fungerar.

Or. en

Motivering

Eftersom syftet med denna förordning är ökad öppenhet på grossistmarknaden för energi 
måste resultaten offentliggöras och ge nya marknadsaktörer, tillsynsmyndigheter, forskare, 
konsumenter och andra aktörer tillgång till information om läget på energimarknaderna.

Ändringsförslag 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Om uppgifterna inte är kommersiellt 
känsliga ska byrån göra uppgifterna 

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

marknadskunskap bör byrån göra 
uppgifterna tillgängliga för 
marknadsaktörer och för offentligheten på 
ett samlat och anonymt sätt. En sådan 
öppenhet kan bidra till förtroende för 
marknaden och sprida kunskaper om hur 
grossistmarknaderna för energi fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 117
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) De nationella tillsynsmyndigheterna
bör ha ansvaret för att denna förordning 
verkställs i medlemsstaterna. Därför måste 
de ha de utredningsbefogenheter som de 
behöver för att effektivt kunna utföra sina 
uppgifter. För att dra full nytta av sitt 
unika EU-perspektiv och ge gedigen 
information om kraven på att inleda 
utredningar bör byrån ha 
utredningsbefogenheter i nära 
samordning med de berörda nationella 
tillsynsmyndigheterna, till exempel i 
gränsöverskridande fall.

Or. en

Motivering

Detta kommer att begränsa de resurser som medlemsstaternas utredningsorgan behöver för 
att följa upp de meddelanden från Acer som inte är kompletta med uppgifter och analys. 
Därför skulle de extra befogenheterna vara kostnadseffektiva och stärka byråns trovärdighet.

Ändringsförslag 118
András Gyürk
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) De nationella tillsynsmyndigheterna
bör ha ansvaret för att denna förordning 
verkställs i medlemsstaterna. Därför måste 
de ha de utrednings- och 
genomförandebefogenheter som de 
behöver för att effektivt kunna utföra sina 
uppgifter. Byrån bör se till att dessa 
utredningsbefogenheter utövas 
konsekvent på ett likartat och 
proportionellt sätt. I detta syfte kan byrån 
ge vägledning till de nationella 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 119
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) De nationella tillsynsmyndigheterna
bör ha ansvaret för att denna förordning 
verkställs i medlemsstaterna.
Kommissionen bör tillsammans med 
byrån sörja för att övervaknings- och 
utredningsbefogenheterna tillämpas 
samordnat och konsekvent.

Or. en

Ändringsförslag 120
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) De nationella tillsynsmyndigheterna
bör ha ansvaret för att denna förordning
genomförs i medlemsstaterna och att 
genomförandet övervakas. Därför måste 
de ha de utrednings- och 
övervakningsbefogenheter som de behöver 
för att effektivt kunna utföra sina uppgifter.

Or. lt

Ändringsförslag 121
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 122
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Byrån ska se till att denna förordning 
tillämpas på ett enhetligt sätt i hela unionen 
och i överensstämmelse med tillämpningen 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/6/EG av den 28 januari 2003 om 
insiderhandel och otillbörlig 

(20) Byrån bör se till att denna förordning 
tillämpas på ett enhetligt sätt i hela unionen 
och i överensstämmelse med tillämpningen 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/6/EG av den 28 januari 2003 om 
insiderhandel och otillbörlig 
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marknadspåverkan (marknadsmissbruk).
Eftersom marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi ofta 
påverkar fler än en medlemsstat har byrån 
en viktig roll i att se till att utredningarna 
genomförs på ett effektivt och enhetligt 
sätt. För att kunna göra detta ska den ha
möjlighet att samordna utredningsgrupper 
som består av representanter för de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna och, där 
detta är lämpligt, av andra myndigheter.

marknadspåverkan (marknadsmissbruk).
Eftersom marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi ofta 
påverkar fler än en medlemsstat har byrån 
en viktig roll i att se till att utredningarna 
genomförs på ett effektivt och enhetligt 
sätt. För att kunna göra detta bör den ha 
möjlighet att be om samarbete, begära att 
få fortsätta utredningen och att samordna 
utredningsgrupper som består av 
representanter för de berörda nationella 
tillsynsmyndigheterna och, där detta är 
lämpligt, av andra myndigheter.

Or. en

Motivering

Med dessa extra befogenheter kan byrån dra nytta av sitt EU-perspektiv och sin interna 
expertis för att bistå nationella tillsynsmyndigheter, särskilt i regionala och 
gränsöverskridande fall.

Ändringsförslag 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Byrån ska se till att denna förordning 
tillämpas på ett enhetligt sätt i hela unionen 
och i överensstämmelse med tillämpningen 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/6/EG av den 28 januari 2003 om 
insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan (marknadsmissbruk).
Eftersom marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi ofta 
påverkar fler än en medlemsstat har byrån 
en viktig roll i att se till att utredningarna 
genomförs på ett effektivt och enhetligt 
sätt. För att kunna göra detta ska den ha 
möjlighet att samordna utredningsgrupper 
som består av representanter för de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna och, där 

(20) Byrån bör se till att denna förordning 
tillämpas på ett enhetligt sätt i hela unionen 
och samarbeta med berörda 
tillsynsmyndigheter för att se till att det 
sker i överensstämmelse med 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/6/EG av den 
28 januari 2003 om insiderhandel och 
otillbörlig marknadspåverkan
(marknadsmissbruk). Eftersom 
marknadsmissbruk på grossistmarknaderna 
för energi ofta påverkar fler än en 
medlemsstat har byrån en viktig roll i att se 
till att utredningarna genomförs på ett 
effektivt och enhetligt sätt. För att kunna 
göra detta bör den ha möjlighet att 
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detta är lämpligt, av andra myndigheter. samordna utredningsgrupper som består av 
representanter för de berörda nationella 
tillsynsmyndigheterna och, där detta är 
lämpligt, av andra myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 124
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De nationella tillsynsmyndigheterna 
och behöriga finansmyndigheterna ska
samarbeta i syfte att garantera att enhetliga 
åtgärder vidtas mot marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

(21) Byrån, de nationella 
tillsynsmyndigheterna och behöriga 
finansmyndigheterna bör samarbeta i syfte 
att garantera att enhetliga åtgärder vidtas 
mot marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna. Detta samarbete kan 
också ta formen av regionala grupper som 
samordnas av byrån och som återspeglar 
de faktiska förhållandena på 
EU-marknaden och de berörda fallen.

Or. en

Motivering

Marknadsmissbruk i en medlemsstat kan ofta omfatta transaktioner som får konsekvenser för 
andra medlemsstater. Dessa bör i så fall samarbeta regionalt inom ramen för Acer för att 
effektivt genomföra utredningar.

Ändringsförslag 125
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De nationella tillsynsmyndigheterna (21) De nationella tillsynsmyndigheterna 
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och behöriga finansmyndigheterna ska 
samarbeta i syfte att garantera att enhetliga 
åtgärder vidtas mot marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

och behöriga finansmyndigheterna ska
regelbundet samarbeta operativt i syfte att 
garantera att enhetliga åtgärder löpande
vidtas mot marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

Or. pl

Motivering

Samarbetet mellan finansmyndigheterna ska vara löpande och utan avbrott.

Ändringsförslag 126
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De nationella tillsynsmyndigheterna 
och behöriga finansmyndigheterna ska
samarbeta i syfte att garantera att enhetliga 
åtgärder vidtas mot marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

(21) De nationella tillsynsmyndigheterna, 
de nationella konkurrensmyndigheterna
och behöriga finansmyndigheterna bör
samarbeta i syfte att garantera att enhetliga 
åtgärder vidtas mot marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 127
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De nationella tillsynsmyndigheterna 
och behöriga finansmyndigheterna ska
samarbeta i syfte att garantera att enhetliga 
åtgärder vidtas mot marknadsmissbruk på 

(21) De behöriga nationella 
tillsynsmyndigheterna och 
finansmyndigheterna bör samarbeta i syfte 
att garantera att enhetliga åtgärder vidtas 
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grossistmarknaderna för energi, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

mot marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

Or. lt

Ändringsförslag 128
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De nationella tillsynsmyndigheterna 
och behöriga finansmyndigheterna ska
samarbeta i syfte att garantera att enhetliga 
åtgärder vidtas mot marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

(21) De nationella tillsynsmyndigheterna 
och behöriga finansmyndigheterna bör
samarbeta i syfte att garantera att enhetliga 
åtgärder vidtas mot marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för el och gas, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 129
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är viktigt att tystnadsplikt gäller 
för dem som tar emot konfidentiell 
information i enlighet med bestämmelserna 
i denna förordning.

(22) Det är viktigt att tystnadsplikt gäller 
för dem som tar emot konfidentiell 
information i enlighet med bestämmelserna 
i denna förordning. Byrån, de nationella 
tillsynsmyndigheterna, de nationella 
konkurrensmyndigheterna och de 
behöriga finansmyndigheterna bör 
garantera sekretess, integritet och skydd 
för de uppgifter som de tar emot.

Or. en
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Ändringsförslag 130
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Det är viktigt att påföljderna för brott 
mot denna förordning är proportionerliga 
och avskräckande och återspeglar 
överträdelsernas allvarlighetsgrad och de 
vinster som aktörerna hade kunnat uppnå 
genom att handla med 
insiderinformationen eller genom den 
otillbörliga marknadspåverkan. Med tanke 
på hur handel med el- och gasderivat och 
handel med konkret el och gas växelverkar
bör påföljderna för brott mot denna 
förordning motsvara de påföljder som 
medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG.
Med hänsyn till samrådet om 
kommissionens meddelande om att 
förstärka sanktionssystemen i den 
finansiella tjänstesektorn 
(KOM(2010)0716) bör kommissionen 
lägga fram förslag för att ytterligare 
harmonisera påföljdssystemet i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 131
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är viktigt att påföljderna för brott 
mot denna förordning är proportionerliga 
och avskräckande och återspeglar 

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

överträdelsernas allvarlighetsgrad och de 
vinster som aktörerna hade kunnat uppnå 
genom att handla med 
insiderinformationen eller genom den 
otillbörliga marknadspåverkan. Med tanke 
på hur handel med el- och gasderivat och 
handel med konkret el och gas växelverkar 
bör påföljderna för brott mot denna 
förordning motsvara de påföljder som 
medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG. För 
att verka tillräckligt avskräckande bör den 
lägsta påföljdsnivån fastställas till minst 
dubbelt så mycket som den totala direkta 
och indirekta potentiella ekonomiska 
vinningen och den skada som åsamkats 
konsumenter från de handlingar som man 
försöker förhindra i denna förordning. 

Or. en

Motivering

Både direkta och indirekta vinningar bör beaktas eftersom dessa ofta leder till vinningar på 
andra marknader och i slutändan även påverkar konsumentpriserna. 

Ändringsförslag 132
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Det är viktigt att upprätta ett 
harmoniserat påföljdssystem och 
gemensamma miniminormer på detta 
område. Påföljderna för brott mot denna 
förordning måste vara proportionerliga och 
avskräckande och återspegla
överträdelsernas allvarlighetsgrad och de 
vinster som aktörerna hade kunnat uppnå 
genom att handla med 
insiderinformationen eller genom den 
otillbörliga marknadspåverkan. Med tanke 
på hur handel med el- och gasderivat och 
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medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG.

handel med konkret el och gas växelverkar 
bör påföljderna för brott mot denna 
förordning motsvara de påföljder som 
medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG.

Or. lt

Ändringsförslag 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Även om det är omöjligt med identiska påföljder på kort sikt bör man ha som långsiktigt mål 
att se till att lindriga påföljder inte blir ett sätt att locka till sig investeringar på en viss 
marknad.

Ändringsförslag 134
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom målet med denna förordning, 
det vill säga att inrätta ett harmoniserat 
regelverk som garanterar integritet och 
öppenhet på energimarknaderna, inte kan 
uppnås av endast medlemsstaterna själva, 
och i högre uträckning kan uppnås på EU-
nivå kan unionen komma att anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen som 
fastställs i artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen, som fastställs i 
samma artikel, går denna förordning inte 
utöver vad som krävs för att uppnå det 
målet.

(24) Eftersom målet med denna förordning, 
det vill säga att inrätta ett harmoniserat 
regelverk som garanterar integritet och 
öppenhet på grossistmarknaderna för 
energi, inte kan uppnås av endast 
medlemsstaterna själva, och i högre 
uträckning kan uppnås på EU-nivå kan 
unionen komma att anta åtgärder i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen som fastställs i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen, som fastställs i 
samma artikel, går denna förordning inte 
utöver vad som krävs för att uppnå det 
målet.

Or. ro

Motivering

Syftet är att skapa konsekvens.

Ändringsförslag 135
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Det behövs grundläggande 
bestämmelser på EU-nivå, till exempel en 
gemensam definition av oacceptabla 
situationer av intressekonflikter. 
Skyddsåtgärder på EU-nivå som är 
avsedda att ge öppenhet och 
ansvarsskyldighet skulle kunna inbegripa 
försäkran om att inga intressekonflikter 
råder.

Or. en
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Ändringsförslag 136
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I denna förordning fastställs bestämmelser 
som förbjuder marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, med 
hänsyn till dessa marknaders särdrag, och 
som är förenliga med bestämmelserna för 
finansmarknaderna. Här fastställs även att 
grossistmarknaderna för energi ska 
övervakas av byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (byrån).

Or. en

Ändringsförslag 137
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förordningen måste gälla alla handelsformer och handelsplatser, så att hela marknaden 
omfattas och målen om öppenhet och integritet i förordningen således uppnås.
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Ändringsförslag 138
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I denna förordning fastställs bestämmelser 
som förbjuder marknadsmissbruk som 
påverkar grossistmarknaderna för energi
där dessa bestämmelser är förenliga med
och inte överlappar de bestämmelser som 
gäller på anknytande finansmarknader.
Här fastställs även att grossistmarknaderna 
för energi ska övervakas av byrån.

Or. en

Ändringsförslag 139
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 140
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 141
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning omfattar handel med 
grossistenergiprodukter. Bestämmelserna i 
artiklarna 3 och 4 ska inte tillämpas på 
grossistenergiprodukter som utgörs av 
finansiella instrument, och som omfattas av 
artikel 9 i direktiv 2003/6/EG. Denna 
förordning ska inte påverka tillämpningen 
av direktiv 2003/6/EG, direktiv 
2004/39/EG eller bestämmelserna i 
EU:s konkurrenslagstiftning på den praxis 
som denna förordning avser.

Denna förordning omfattar handel med 
grossistenergiprodukter. Bestämmelserna i 
artiklarna 3 och 4 ska inte tillämpas på 
grossistenergiprodukter som utgörs av 
finansiella instrument, och som omfattas av 
artikel 9 i direktiv 2003/6/EG. 
Sektorsspecifika överträdelser på 
marknaden för utsläppsrätter för 
koldioxid bör definieras i separata 
rättsliga bestämmelser som bör läggas 
fram senast 2012. Denna förordning ska 
inte påverka tillämpningen av direktiv 
2003/6/EG, direktiv 2004/39/EG eller 
bestämmelserna i 
EU:s konkurrenslagstiftning på den praxis 
som denna förordning avser.

Or. en

Motivering

Rättsakten för att garantera integritet på den europeiska koldioxidmarknaden bör ingå i 
öppenhets- och integritetspaketet som omfattar förordningen om integritet och öppenhet på 
energimarknaderna, direktivet om marknadsmissbruk, förordningen om Europas 
marknadsinfrastrukturer och direktivet om finansiella instrument. Kommissionen bör därmed 
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omgående utarbeta sitt förslag för att täppa till luckan på koldioxidmarknaderna.

Ändringsförslag 142
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning omfattar alla aktörer 
på de angivna marknaderna oavsett om de 
kommer från EU eller tredjeländer. Den 
gäller all sälj- och köpverksamhet, 
produktion, tillhandahållande, transport 
och leverans av grossistenergiprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 143
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter och 
behöriga finansmyndigheter ska samarbeta 
i syfte att garantera att enhetliga åtgärder 
vidtas, och att de tillämpliga reglerna 
verkställs när åtgärderna rör ett eller flera 
finansiella instrument som omfattas av 
artikel 9 i direktiv 2003/6/EG, och även 
när åtgärderna rör en eller flera 
grossistenergiprodukter som omfattas av 
artiklarna 3 och 4.

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter och 
behöriga finansmyndigheter ska samarbeta 
i syfte att garantera att enhetliga åtgärder 
vidtas, och att de tillämpliga reglerna 
verkställs.

Or. cs

Motivering

Vad gäller de enhetliga åtgärderna är det bra om det inte bara är byrån utan även de
nationella behöriga energitillsynsmyndigheterna som står för övervakningen.
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Ändringsförslag 144
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter och 
behöriga finansmyndigheter ska samarbeta 
i syfte att garantera att enhetliga åtgärder 
vidtas, och att de tillämpliga reglerna 
verkställs när åtgärderna rör ett eller flera 
finansiella instrument som omfattas av 
artikel 9 i direktiv 2003/6/EG, och även när 
åtgärderna rör en eller flera 
grossistenergiprodukter som omfattas av 
artiklarna 3 och 4.

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter och 
behöriga finansmyndigheter ska samarbeta 
i syfte att garantera att enhetliga åtgärder 
vidtas, och att de tillämpliga reglerna 
verkställs när åtgärderna rör ett eller flera 
finansiella instrument som omfattas av 
artikel 9 i direktiv 2003/6/EG, och även när 
åtgärderna rör en eller flera 
grossistenergiprodukter som omfattas av 
artiklarna 3 och 4. Byrån ska se till att 
relevanta regler verkställs av nationella 
myndigheter, däribland regler om 
prissättning vid offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 145
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter och 
behöriga finansmyndigheter ska samarbeta 
i syfte att garantera att enhetliga åtgärder 
vidtas, och att de tillämpliga reglerna 
verkställs när åtgärderna rör ett eller flera 
finansiella instrument som omfattas av 
artikel 9 i direktiv 2003/6/EG, och även när 
åtgärderna rör en eller flera 
grossistenergiprodukter som omfattas av 
artiklarna 3 och 4.

Byrån, Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter, nationella 
konkurrensmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter ska samarbeta i syfte att 
garantera att enhetliga åtgärder vidtas, och 
att de tillämpliga reglerna verkställs när 
åtgärderna rör ett eller flera finansiella 
instrument som omfattas av artikel 9 i 
direktiv 2003/6/EG, och även när 
åtgärderna rör en eller flera 
grossistenergiprodukter som omfattas av 
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artiklarna 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 146
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter och
behöriga finansmyndigheter ska samarbeta 
i syfte att garantera att enhetliga åtgärder 
vidtas, och att de tillämpliga reglerna 
verkställs när åtgärderna rör ett eller flera 
finansiella instrument som omfattas av 
artikel 9 i direktiv 2003/6/EG, och även när 
åtgärderna rör en eller flera 
grossistenergiprodukter som omfattas av 
artiklarna 3 och 4.

Byrån och behöriga nationella 
tillsynsmyndigheter och finansmyndigheter 
ska samarbeta i syfte att garantera att 
enhetliga åtgärder vidtas, och att de 
tillämpliga reglerna verkställs när 
åtgärderna rör ett eller flera finansiella 
instrument som omfattas av artikel 9 i 
direktiv 2003/6/EG, och även när 
åtgärderna rör en eller flera 
grossistenergiprodukter som omfattas av 
artiklarna 3 och 4.

Or. lt

Ändringsförslag 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter och 
behöriga finansmyndigheter ska samarbeta 
i syfte att garantera att enhetliga åtgärder 
vidtas, och att de tillämpliga reglerna 
verkställs när åtgärderna rör ett eller flera 
finansiella instrument som omfattas av 
artikel 9 i direktiv 2003/6/EG, och även när 
åtgärderna rör en eller flera 
grossistenergiprodukter som omfattas av 
artiklarna 3 och 4.

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och behöriga 
finansmyndigheter ska samarbeta i syfte att 
garantera att enhetliga åtgärder vidtas, och 
att de tillämpliga reglerna verkställs när 
åtgärderna rör ett eller flera finansiella 
instrument som omfattas av artikel 9 i 
direktiv 2003/6/EG, och även när 
åtgärderna rör en eller flera 
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grossistenergiprodukter som omfattas av 
artiklarna 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 148
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter och 
behöriga finansmyndigheter ska samarbeta 
i syfte att garantera att enhetliga åtgärder 
vidtas, och att de tillämpliga reglerna 
verkställs när åtgärderna rör ett eller flera 
finansiella instrument som omfattas av 
artikel 9 i direktiv 2003/6/EG, och även när 
åtgärderna rör en eller flera 
grossistenergiprodukter som omfattas av 
artiklarna 3 och 4.

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och behöriga 
finansmyndigheter ska samarbeta i syfte att 
garantera att enhetliga åtgärder vidtas, och 
att de tillämpliga reglerna verkställs när 
åtgärderna rör ett eller flera finansiella 
instrument som omfattas av artikel 9 i 
direktiv 2003/6/EG, och även när 
åtgärderna rör en eller flera 
grossistenergiprodukter som omfattas av 
artiklarna 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 149
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Lista över grossistprodukter

För tillämpningen av artiklarna 3 och 4 
ska byrån utarbeta och offentliggöra en 
lista över de grossistprodukter som 
omfattas av artikel 9 i 
direktiv 2003/06/EG.
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Or. de

Motivering

Artiklarna 3 och 4 behandlar förbud mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. 
Även om det varken är möjligt eller tillrådligt att ta fram en heltäckande lista över eventuella 
transaktioner bör marknadsaktörerna vara medvetna om exakt vilka produkter som omfattas. 
Rättsläget måste klargöras på detta område.

Ändringsförslag 150
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. insiderinformation: detaljerad
information som ännu inte har 
offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör 
en eller flera grossistenergiprodukter och 
som, om den skulle offentliggöras, skulle 
kunna påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter.

1. insiderinformation: information av 
detaljerad art som ännu inte har 
offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör 
en eller flera grossistenergiprodukter och 
som en professionell marknadsaktör 
rimligtvis skulle förvänta sig att få i 
enlighet med lagstadgade krav och/eller 
godtagen marknadspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 151
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. insiderinformation: detaljerad 
information som ännu inte har 
offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör 
en eller flera grossistenergiprodukter och 
som, om den skulle offentliggöras, skulle 
kunna påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter.

1. insiderinformation: detaljerad 
information som ännu inte har 
offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör 
en eller flera grossistenergiprodukter och 
som marknadsaktörer skulle förvänta sig 
att få i enlighet med etablerad 
marknadspraxis.

Or. de
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Motivering

Priset är inte någon lämplig referenspunkt eftersom det är resultatet av en komplex 
växelverkan mellan ett antal faktorer – den stora osäkerheten skulle bara leda till en mängd 
rättsliga åtgärder. Det är även därför Nasdaq-indexet inte tillämpar detta kriterium.

Ändringsförslag 152
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. insiderinformation: detaljerad
information som ännu inte har 
offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör 
en eller flera grossistenergiprodukter och 
som, om den skulle offentliggöras, skulle 
kunna påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter.

1. insiderinformation: information som 
ännu inte har offentliggjorts, som direkt 
eller indirekt rör en eller flera 
grossistenergiprodukter och som, om den 
skulle offentliggöras, skulle kunna påverka
de beslut som fattats av 
marknadsaktörerna om priserna för dessa 
grossistenergiprodukter.

Or. pl

Motivering

All information som inte offentliggjorts och som kan påverka marknadsaktörernas beslut bör 
betraktas som insiderinformation.

Ändringsförslag 153
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. insiderinformation: detaljerad 
information som ännu inte har 
offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör 
en eller flera grossistenergiprodukter och 
som, om den skulle offentliggöras, skulle
kunna påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter.

1. insiderinformation: detaljerad 
information som ännu inte har 
offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör 
en eller flera grossistenergiprodukter och 
som, om den skulle offentliggöras,
sannolikt skulle påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter.
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Or. en

Ändringsförslag 154
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av det första stycket är 
information på vilken en marknadsaktör 
skulle kunna tänkas delvis grunda sitt 
beslut om att utföra en transaktion som rör 
grossistenergiprodukter information som, 
om den skulle offentliggöras, skulle kunna 
påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter. Sådan 
information omfattar information om 
anläggningars kapacitet att producera, 
lagra, förbruka eller överföra el eller 
naturgas, samt information som måste 
offentliggöras enligt lagar och författningar 
på EU-nivå eller på nationell nivå, 
marknadsregler, avtal eller 
tulldeklarationer på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

För tillämpningen av det första stycket är 
insiderinformation information

(a) som måste offentliggöras i enlighet 
med förordning (EG) nr 714/2009, 
förordning (EG) nr 715/2009 eller 
föreliggande förordning, inklusive de 
riktlinjer och nätföreskrifter som antas 
enligt dessa förordningar, eller i enlighet 
med annan lagstiftning eller andra 
bestämmelser på EU-nivå, särskilt 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2009/73/EG, eller 
(b) där det inte finns krav på 
offentliggörande enligt led a, information 
som inte har offentliggjorts och som, om 
den skulle offentliggöras, avsevärt skulle 
kunna påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter. Sådan 
insiderinformation utgörs endast av 
följande:
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information på vilken en professionell
marknadsaktör skulle kunna tänkas delvis 
grunda sitt beslut om att utföra en 
transaktion som rör grossistenergiprodukter 
information som, om den skulle 
offentliggöras, skulle kunna påverka 
priserna för dessa grossistenergiprodukter,
eller 
information som är priskänslig och 
detaljerad information om anläggningars 
kapacitet att producera, lagra, förbruka 
eller överföra el eller naturgas eller 
LNG-anläggningar samt information som 
rutinmässigt görs tillgänglig för den 
berörda grossistmarknaden för energi 
eller som måste offentliggöras enligt 
nationella lagar och författningar, 
marknadsregler, avtal eller godtagen 
marknadspraxis på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

För tillämpningen av första stycket ska 
informationen anses vara av detaljerad 
art om den anger en rad omständigheter 
som föreligger eller rimligen kan 
förväntas uppkomma eller en händelse 
som har inträffat eller rimligen kan 
förväntas inträffa och om den är specifik 
nog för att man ska kunna dra en slutsats 
om den möjliga effekten av denna rad 
omständigheter eller denna händelse på 
priserna på grossistenergiprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 155
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av det första stycket är 
information på vilken en marknadsaktör 
skulle kunna tänkas delvis grunda sitt 

För tillämpningen av det första stycket är 
insiderinformation
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beslut om att utföra en transaktion som rör 
grossistenergiprodukter information som, 
om den skulle offentliggöras, skulle 
kunna påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter. Sådan 
information omfattar information om 
anläggningars kapacitet att producera, 
lagra, förbruka eller överföra el eller 
naturgas, samt information som måste 
offentliggöras enligt lagar och författningar 
på EU-nivå eller på nationell nivå, 
marknadsregler, avtal eller 
tulldeklarationer på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

(a) information på vilken en professionell
marknadsaktör skulle kunna tänkas delvis 
grunda sitt beslut om att utföra en eller 
flera transaktioner som rör 
grossistenergiprodukter, med hänsyn till de 
lagar eller den praxis som gäller på de 
berörda grossistmarknaderna, eller
(b) information som måste offentliggöras 
enligt lagar och författningar på EU-nivå 
eller på nationell nivå, marknadsregler, 
avtal eller praxis på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

Information om handelsstrategier ska inte 
betraktas som insiderinformation i den 
mening som avses i denna bestämmelse.

Or. de

Ändringsförslag 156
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av det första stycket är 
information på vilken en marknadsaktör 
skulle kunna tänkas delvis grunda sitt 
beslut om att utföra en transaktion som rör 
grossistenergiprodukter information som, 

För tillämpningen av det första stycket är 
information på vilken en marknadsaktör 
skulle kunna tänkas delvis grunda sitt 
beslut om att utföra en transaktion som rör 
grossistenergiprodukter information som, 
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om den skulle offentliggöras, skulle kunna 
påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter. Sådan
information omfattar information om 
anläggningars kapacitet att producera, 
lagra, förbruka eller överföra el eller 
naturgas, samt information som måste 
offentliggöras enligt lagar och författningar 
på EU-nivå eller på nationell nivå, 
marknadsregler, avtal eller 
tulldeklarationer på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

om den skulle offentliggöras, skulle kunna 
påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter.

Detta är information, däribland
information om anläggningars kapacitet att 
producera, lagra, förbruka eller överföra el 
eller naturgas och information med 
anknytning till LNG-anläggningars 
kapacitet på vilken en professionell 
marknadsaktör skulle kunna tänkas delvis 
grunda sitt beslut om att utföra en 
transaktion som rör 
grossistenergiprodukter och som

(a) måste offentliggöras i enlighet med 
förordning (EG) nr 714/2009, förordning 
(EG) nr 715/2009 eller föreliggande 
förordning, inklusive de riktlinjer och 
nätföreskrifter som antas enligt dessa 
förordningar, eller enligt lagar och 
författningar på EU-nivå eller på nationell 
nivå, marknadsregler, avtal eller praxis på 
den berörda grossistmarknaden för energi, 
och
(b) avsevärt skulle kunna påverka 
priserna för dessa grossistprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 157
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av det första stycket är 
information på vilken en marknadsaktör 
skulle kunna tänkas delvis grunda sitt 
beslut om att utföra en transaktion som rör 
grossistenergiprodukter information som, 
om den skulle offentliggöras, skulle kunna 
påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter. Sådan information 
omfattar information om anläggningars 
kapacitet att producera, lagra, förbruka 
eller överföra el eller naturgas, samt 
information som måste offentliggöras 
enligt lagar och författningar på EU-nivå 
eller på nationell nivå, marknadsregler, 
avtal eller tulldeklarationer på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

För tillämpningen av det första stycket är 
information på vilken en marknadsaktör 
skulle kunna tänkas delvis grunda sitt 
beslut om att utföra en transaktion som rör 
grossistenergiprodukter information som, 
om den skulle offentliggöras, skulle kunna 
påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter. Sådan information 
omfattar information om anläggningars 
kapacitet och användning för produktion, 
förbrukning, lagring, överföring av el 
eller naturgas eller om LNG-
anläggningars kapacitet och användning, 
samt information som måste offentliggöras 
enligt lagar och författningar på EU-nivå 
eller på nationell nivå, marknadsregler, 
avtal eller praxis på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

Or. en

Ändringsförslag 158
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av det första stycket är 
information på vilken en marknadsaktör 
skulle kunna tänkas delvis grunda sitt 
beslut om att utföra en transaktion som rör 
grossistenergiprodukter information som, 
om den skulle offentliggöras, skulle kunna 
påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter. Sådan information 
omfattar information om anläggningars 
kapacitet att producera, lagra, förbruka 
eller överföra el eller naturgas, samt 
information som måste offentliggöras 
enligt lagar och författningar på EU-nivå 
eller på nationell nivå, marknadsregler, 

För tillämpningen av det första stycket är 
information på vilken en marknadsaktör 
skulle kunna tänkas delvis grunda sitt 
beslut om att utföra en transaktion som rör 
grossistenergiprodukter information som, 
om den skulle offentliggöras, skulle kunna 
påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter. Sådan information 
omfattar information om anläggningars 
kapacitet och användning för produktion, 
förbrukning, lagring, överföring av el 
eller naturgas, samt information som måste 
offentliggöras enligt lagar och författningar 
på EU-nivå eller på nationell nivå, 
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avtal eller tulldeklarationer på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

marknadsregler, avtal eller praxis på den 
berörda grossistmarknaden för energi.

Or. en

Ändringsförslag 159
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av det första stycket är 
information på vilken en marknadsaktör 
skulle kunna tänkas delvis grunda sitt 
beslut om att utföra en transaktion som rör 
grossistenergiprodukter information som, 
om den skulle offentliggöras, skulle kunna 
påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter. Sådan information 
omfattar information om anläggningars 
kapacitet att producera, lagra, förbruka 
eller överföra el eller naturgas, samt 
information som måste offentliggöras 
enligt lagar och författningar på EU-nivå 
eller på nationell nivå, marknadsregler, 
avtal eller tulldeklarationer på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

För tillämpningen av det första stycket är 
information på vilken en marknadsaktör 
skulle kunna tänkas delvis grunda sitt 
beslut om att utföra en transaktion som rör 
grossistenergiprodukter information som, 
om den skulle offentliggöras, skulle kunna 
påverka priserna för dessa 
grossistenergiprodukter. Sådan information 
omfattar all information om anläggningars 
kapacitet att producera, lagra, förbruka 
eller överföra el eller naturgas, samt 
information som måste offentliggöras 
enligt lagar och författningar på EU-nivå 
eller på nationell nivå, marknadsregler, 
avtal eller praxis på den berörda 
grossistmarknaden för energi.

Or. en

Ändringsförslag 160
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att ta 
fram riktlinjer och ytterligare förtydliga 
definitionen av insiderinformation i form 
av delegerade akter efter samråd med 
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berörda aktörer, i synnerhet byrån.

Or. en

Motivering

Eftersom marknaderna utvecklas och nya former av överträdelser kan uppkomma bör dessa 
täckas av de befintliga definitionerna, omfattas av delegerade akter som utarbetas och senare 
ses över av kommissionen utan att det behövs någon översyn av lagstiftningen som sådan.

Ändringsförslag 161
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska upprätta en kontaktpunkt för 
marknadsaktörer som vill ta reda på om 
en viss uppgift ska betraktas som 
insiderinformation i enlighet med denna 
förordning och den berörda delegerade 
akten.

Or. en

Motivering

Detta är etablerad praxis på handelsplatser, jfr. bestämmelserna om uppförande på 
marknaden 2.2 i Nord Pool Spot Physical Market.

Ändringsförslag 162
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som exempel kan nämnas att den 
information som ska offentliggöras enligt 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009, inklusive de 
riktlinjer och nätföreskrifter som antas 

utgår
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enligt dessa förordningar, kan utgöra 
insiderinformation.

Or. en

Ändringsförslag 163
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som exempel kan nämnas att den
information som ska offentliggöras enligt 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009, inklusive de 
riktlinjer och nätföreskrifter som antas 
enligt dessa förordningar, kan utgöra
insiderinformation.

Som exempel kan nämnas att i synnerhet 
information som är relevant för 
anläggningar för produktion, förbrukning 
eller överföring av el eller gas, däribland

(a) alla planerade driftsstopp, 
begränsningar, utvidgningar eller 
avvecklingar av kapacitet utöver 
trösklarna som ska offentliggöras enligt 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009, inklusive de 
riktlinjer och nätföreskrifter som antas 
enligt dessa förordningar,

(b) alla oplanerade driftsstopp eller 
avbrott utöver trösklarna som ska 
offentliggöras enligt förordning (EG) 
nr 714/2009 och förordning (EG) 
nr 715/2009, inklusive de riktlinjer och 
nätföreskrifter som antas enligt dessa 
förordningar,
(c) all annan information som sannolikt 
skulle kunna påverka priserna på en eller 
flera grossistenergiprodukter om den 
offentliggjordes,
utgör insiderinformation.

Följande information betraktas inte som 
insiderinformation:
(a) Information om marknadsaktörens 
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egna planer och strategier för handel.
(b) Information som en kundrepresentant 
får i egenskap av sådan om en kund, 
liksom all annan information som 
förmedlas av en kund till en 
kundrepresentant.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheter anser att definitionerna av marknadsmissbruk i förordningen bör förbli 
oförändrade för att bibehålla konsekvens med översynen av direktivet om marknadsmissbruk 
och undvika eventuell fragmentering av bestämmelserna om marknadsmissbruk för vissa 
finansiella instrument i enlighet med direktivet om marknadsmissbruk å ena sidan och 
finansiella instrument som avser grossistenergiprodukter i enlighet med förordningen om 
integritet och öppenhet på energimarknaderna å den andra sidan. Endast de sektorsspecifika 
exemplen på tillämpning av dessa definitioner enligt artikel 2 bör ändras för att ytterligare 
förtydliga tillämpningen av denna förordning för marknadsaktörer och tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 164
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som exempel kan nämnas att den 
information som ska offentliggöras enligt 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009, inklusive de 
riktlinjer och nätföreskrifter som antas 
enligt dessa förordningar, kan utgöra 
insiderinformation.

Som exempel kan nämnas att den 
information som ska offentliggöras enligt 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009, inklusive de 
riktlinjer och nätföreskrifter som antas 
enligt dessa förordningar, kan utgöra 
insiderinformation, liksom annat 
otillbörligt agerande som avviker från 
nuvarande och framtida marknadspraxis.

Or. en

Motivering

Eftersom marknaderna utvecklas och nya former av överträdelser kan uppkomma bör dessa 
täckas av de befintliga definitionerna utan att det behövs någon översyn av lagstiftningen som 
sådan.
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Ändringsförslag 165
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led a – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– där falska förespeglingar eller andra slag 
av vilseledande eller manipulationer 
utnyttjas.

– där falska förespeglingar eller andra slag 
av vilseledande eller manipulationer 
utnyttjas, vilka sänder eller sannolikt 
sänder falska eller missvisande signaler 
om tillgången, efterfrågan eller priset på 
en grossistenergiprodukt.

Or. de

Motivering

Denna lydelse återspeglar vad som nåtts i diskussionerna i rådet och ger större klarhet.

Ändringsförslag 166
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Avista- och derivathandel på 
energimarknader som leder till falska 
prissignaler och tillgångsbubblor, 
nämligen när de kontrakterade 
handelsvolymerna frikopplas från den 
fysiskt tillgängliga elen och gasen på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Förordningen måste förhindra spekulation på grossistmarknaderna för energi, som skulle få 
negativa konsekvenser inte bara för deras integritet utan även på konsumentpriserna.
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Ändringsförslag 167
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som exempel kan nämnas att om en person 
får det att framstå som om 
elproduktionskapaciteten, tillgängligheten 
på gas eller överföringskapaciteten är en 
annan den verkliga fysiska tillgängligheten 
eller kapaciteten utgör det otillbörlig 
marknadspåverkan.

Som exempel kan nämnas att om en person
får det att framstå som om 
elproduktionskapaciteten, tillgängligheten 
på gas eller överföringskapaciteten är en 
annan den verkliga fysiska tillgängligheten 
eller kapaciteten utgör det otillbörlig 
marknadspåverkan. Otillbörlig 
marknadspåverkan kan bestå i att en eller 
flera personer agerar gemensamt för att 
säkra en dominerande handelsposition 
avseende leveranser av eller efterfrågan 
på en grossistenergiprodukt, däribland 
genom att inte utnyttja 
produktionskapacitet för el eller gas eller 
vägra tillträde till överföringskapacitet, 
eller genom att frivilligt och väsentligt 
utan legitim ekonomisk eller kommersiell 
motivering minska tillgången till den egna 
kapaciteten, vilket får till effekt att köp-
eller säljpriser påverkas direkt eller 
indirekt eller att andra orättvisa 
handelsvillkor uppstår.

Or. en

Ändringsförslag 168
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. försök till otillbörlig 
marknadspåverkan:

utgår

(a) Utförande av en transaktion eller 
handelsorder eller vidtagande av någon 
annan åtgärd som rör en 
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grossistenergiprodukt i syfte att
– ge falska eller vilseledande signaler om 
tillgång, efterfrågan eller pris på 
grossistenergiprodukter, eller
– låsa fast priset på en eller flera 
grossistenergiprodukter vid en onormal 
eller konstlad nivå, eller
– utnyttja falska förespeglingar eller 
andra slag av vilseledande eller 
manipulationer om en 
grossistenergiprodukt.
(b) Spridning genom medierna, inklusive 
Internet, eller på annat sätt av 
information som ger eller kan förväntas 
ge falska eller vilseledande signaler om 
grossistenergiprodukter.

Or. de

Motivering

Ett försök till otillbörlig marknadspåverkan bör självklart också vara en straffbar gärning, 
men detta täcks redan av artikel 4. Gärningens natur är den samma oavsett om den 
otillbörliga marknadspåverkan lyckas eller inte. Därför behövs ingen separat definition av ett 
försök.

Ändringsförslag 169
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led a – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utnyttja falska förespeglingar eller andra 
slag av vilseledande eller manipulationer 
om en grossistenergiprodukt.

– utnyttja falska förespeglingar eller andra 
slag av vilseledande eller oseriöst 
förfarande avseende en 
grossistenergiprodukt.

Or. en

Ändringsförslag 170
Herbert Reul
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. grossistenergiprodukter: följande avtal 
och derivat, oavsett var och hur de 
handlas:

4. grossistenergiprodukter: följande
produkter, oavsett i vilket 
marknadssegment de handlas:

Or. de

Ändringsförslag 171
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. grossistenergiprodukter: följande avtal 
och derivat, oavsett var och hur de 
handlas:

4. grossistenergiprodukter: följande avtal 
och derivat, oavsett var, hur och i vilket 
marknadssegment de handlas:

Or. en

Ändringsförslag 172
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) avtal som rör försörjning av naturgas 
eller el,

(a) alla avtal som rör försörjning av 
naturgas eller el, oavsett var och hur de 
handlas, inbegripet på marknaden för 
balanseringstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) avtal som rör försörjning av naturgas 
eller el,

(a) avtal som rör försörjning av naturgas 
eller el som ingås i EU mellan 
grossistmarknadsaktörer,

Or. en

Ändringsförslag 174
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) avtal som rör försörjning av naturgas 
eller el,

(a) avtal som rör försörjning av naturgas 
eller el med leverans i EU,

Or. en

Ändringsförslag 175
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) avtal som rör försörjning av naturgas 
eller el,

(a) standardiserade handelsbara avtal som 
rör försörjning av naturgas eller el,

Or. de

Ändringsförslag 176
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) derivat som rör naturgas eller el, (b) standardiserade handelsbara avtal och
derivat som rör transport av naturgas eller 
el,

Or. de

Ändringsförslag 177
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) derivat som rör naturgas eller el, (b) derivat som rör naturgas eller el som 
produceras, handlas eller levereras i EU,

Or. en

Ändringsförslag 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) derivat som rör naturgas eller el, (b) derivat som rör naturgas eller el som 
ingås i EU,

Or. en

Ändringsförslag 179
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) avtal som rör transport av naturgas 
eller el,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 180
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) avtal som rör transport av naturgas 
eller el,

(c) avtal som rör överföring av naturgas 
eller el i EU,

Or. en

Ändringsförslag 181
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) derivat som rör transport av naturgas 
eller el.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 182
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) derivat som rör transport av naturgas (d) derivat som rör överföring av naturgas 
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eller el. eller el i EU.

Or. en

Ändringsförslag 183
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avtal som rör försörjning av naturgas 
eller el som ska användas av 
slutkonsumenterna utgör inte 
grossistenergiprodukter. grossistmarknad 
för energi:

utgår

Or. de

Ändringsförslag 184
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avtal som rör försörjning av naturgas eller 
el som ska användas av slutkonsumenterna
utgör inte grossistenergiprodukter.

Avtal om stora volymer, oavsett var och 
hur de handlas, som rör försörjning av 
naturgas eller el som ska användas av 
slutkonsumenterna ska behandlas som
grossistenergiprodukter.

Or. en

Motivering

Avtal om stora volymer kan påverka grossistenergimarknaden, även om avtalen ingåtts med 
slutkonsumenterna. Därför bör de ingå i denna förordning.
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Ändringsförslag 185
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avtal som rör försörjning av naturgas eller 
el som ska användas av
slutkonsumenterna utgör inte 
grossistenergiprodukter.

Avtal som rör försörjning av naturgas eller 
el som ska användas av slutkonsumenter 
med en förbrukning på mindre än 
100 GWh per år utgör inte 
grossistenergiprodukter.

Or. en

Motivering

Slutkonsumenter såsom stora industriföretag har direkt tillgång till grossistenergimarknaden. 
Därför bör deras försörjningsavtal betraktas som grossistenergiprodukter.

Ändringsförslag 186
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avtal som rör försörjning av naturgas eller 
el som ska användas av slutkonsumenterna 
utgör inte grossistenergiprodukter.

Avtal som rör försörjning och transport av 
naturgas eller el som ska användas av 
slutkonsumenterna utgör inte 
grossistenergiprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 187
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av denna förordning 
ska dock avtal som rör försörjning av 
naturgas och el till slutkonsumenter med 
en kapacitet på mer än xx GWh megawatt 
(de minimis-tak) behandlas som 
grossistenergiprodukter.

Or. en

Motivering

Det finns många småhandlare vars verksamhet inte har någon gränsöverskridande påverkan. 
För att undvika en onödig rapporteringsbörda för dessa företag bör det finnas en 
de minimis-regel, enligt vilken de grossistenergiprodukter som ligger under en viss tröskel 
undantas från rapporteringskravet.

Ändringsförslag 188
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande produkter ska inte betraktas som 
grossistenergiprodukter:
(a) Avtal som rör försörjning med 
naturgas eller el som ska användas av 
slutkonsumenter.
(b) Långtidsavtal som rör fysiska 
leveranser av el eller naturgas.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag medför konsekvens mellan grossistenergiprodukter och 
grossistenergimarknaden. Produkter som inte handlas bör inte omfattas av förordningen. 
Däribland ingår långtidsavtal om leveranser.
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Ändringsförslag 189
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avtal om köp eller försäljning av 
utsläppsrätter är inte 
grossistenergiprodukter.

Or. cs

Motivering

Koldioxidutsläppsrätterna är otvetydigt ett finansiellt instrument. Därför bör handel med dem 
övervakas enligt MiFID-direktivet.

Ändringsförslag 190
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Derivat som hör samman med 
utsläppsrätter är inte 
grossistenergiprodukter.

Or. cs

Motivering

Koldioxidutsläppsrätterna är otvetydigt ett finansiellt instrument. Därför bör handel med dem 
övervakas enligt MiFID-direktivet.

Ändringsförslag 191
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. relaterad produkt: en produkt, 
inklusive derivat, som priset på el eller gas 
vanligen är knutet till, särskilt olja och 
oljeprodukter, eller som används i 
produktionen av el eller som är en 
biprodukt från produktionen av el, eller 
andra enheter som konstaterats uppfylla 
direktiv 2003/87/EG.

Or. cs

Ändringsförslag 192
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. marknadsaktör: en person som deltar i 
transaktioner på en eller flera 
grossistmarknader för el eller gas.

Or. en

Ändringsförslag 193
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. grossistmarknad för energi: en marknad i 
unionen där det bedrivs handel med 
grossistenergiprodukter.

5. grossistmarknad för energi: en marknad i 
unionen där det bedrivs handel med 
grossistenergiprodukter. Däribland ingår 
direkt bilateral handel samt handel som 
utförs genom organiserad börshandel och 
OTC-handel.

Or. en
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Ändringsförslag 194
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. grossistmarknad för energi: en marknad i 
unionen där det bedrivs handel med 
grossistenergiprodukter.

5. grossistmarknad för energi: en marknad i 
unionen där det bedrivs handel med 
grossistenergiprodukter. Detta omfattar 
bland annat reglerade marknader, 
multilaterala handelsplattformar och 
OTC-transaktioner, direkt eller genom 
mäklare.

Or. en

Ändringsförslag 195
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. grossistmarknad för energi: en marknad i 
unionen där det bedrivs handel med 
grossistenergiprodukter.

5. grossistmarknad för energi: en marknad, 
reglerad eller oreglerad samt 
OTC-transaktioner, i unionen där det 
bedrivs handel med 
grossistenergiprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 196
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. marknadsaktör: en fysisk eller juridisk 
person, däribland systemansvariga för 
överföringssystem, som utför en 
transaktion, inklusive handelsorder, på en 
eller flera grossistmarknader för energi.

Or. en

Ändringsförslag 197
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. marknadsaktör: en person, däribland
systemansvariga för överföringssystem, 
som utför en transaktion, inklusive 
handelsorder, på en eller flera 
grossistmarknader för energi.

Or. en

Ändringsförslag 198
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. marknadsaktör: en fysisk eller juridisk 
person, däribland systemansvariga för 
överföringssystem, som deltar i 
grossistenergitransaktioner.

Or. de
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Ändringsförslag 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. marknadsaktör: en person som utför 
transaktioner på en eller flera 
grossistmarknader för energi.

Or. en

Ändringsförslag 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. person: fysisk eller juridisk person.

Or. en

Ändringsförslag 201
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. handelsplatser: organiserade 
handelsplatser för 
grossistenergiprodukter som är finansiella 
instrument, särskilt reglerade marknader 
och multilaterala handelsplattformar 
enligt definitionen i direktiv 2004/39/EG, 
samt avistamarknader, inbegripet gasnav, 
för fysiska grossistenergiprodukter.

Or. en
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Ändringsförslag 202
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. handelsplatser: organiserade 
handelsplatser för 
grossistenergiprodukter som är finansiella 
instrument, särskilt reglerade marknader 
och multilaterala handelsplattformar 
enligt definitionen i direktiv 2004/39/EG, 
samt avistamarknader, inbegripet 
marknadsplatser för gas, för fysiska 
grossistenergiprodukter.

Or. en

Motivering

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 
‘trading venues’.

Ändringsförslag 203
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. byrån: byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter som inrättats 
genom förordning (EG) nr 713/2009. 

Or. en
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Ändringsförslag 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utnyttja denna för att förvärva eller
avyttra, eller försöka förvärva eller
avyttra, grossistenergiprodukter som 
omfattas av denna information, för egen 
eller annans räkning, direkt eller indirekt,

(a) utnyttja denna i samband med förvärv
eller avyttrande, eller försök till förvärv
eller avyttrande, av
grossistenergiprodukter som omfattas av 
denna information, för egen eller annans 
räkning, direkt eller indirekt, för att ägna 
sig åt eller försöka ägna sig åt otillbörlig 
marknadspåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbudet i punkt 1 omfattar följande 
personer som förfogar över 
insiderinformation om en 
grossistenergiprodukt:

2. Förbudet i punkt 1 omfattar enbart
följande personer som förfogar över 
insiderinformation och som vet eller borde 
veta att det är insiderinformation om en 
grossistenergiprodukt:

Or. en

Ändringsförslag 206
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När personen som förfogar över 
insiderinformationen om en 
grossistenergiprodukt är en juridisk person, 
gäller förbudet som avses i punkt 1 också 
de fysiska personer som deltar i beslutet att 
genomföra transaktionen för den juridiska 
personens räkning.

3. När personen som förfogar över 
insiderinformationen om en 
grossistenergiprodukt är en juridisk person, 
gäller förbudet som avses i punkt 1 också 
de fysiska personer som deltar i beslutet att 
genomföra transaktionen i den juridiska 
personens namn och för dess räkning.

Or. pl

Motivering

Fysiska personer som representerar en juridisk person agerar inte bara för dess räkning utan 
också i dess namn.

Ändringsförslag 207
Konrad Szymański

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en kris har tillkännagetts i 
enlighet med artikel 10.3 c i förordning 
(EU) nr 994/2010 ska marknadsaktörer 
som agerar i enlighet med definierade 
ansvarsområden och definierade 
krisplaner inte anses överträda denna 
artikel och beläggas med påföljder i 
enlighet med artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 208
Herbert Reul

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

3a. Om en kris har tillkännagetts i 
enlighet med artikel 10.3 c i förordning 
(EU) nr 994/2010 och marknadsaktörer 
agerar i enlighet med sina 
ansvarsområden och krisplaner får inga 
rättsliga förfaranden inledas mot dem på 
grundval av artikel 13 i denna förordning. 

Or. de

Motivering

Alla motsägelser mellan föreliggande förordning och förordningen om tryggad 
gasförsörjning i händelse av en kris bör uteslutas. I en krissituation måste första prioritering 
vara att bibehålla en tryggad försörjning, inte öppenheten på marknaden.

Ändringsförslag 209
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Marknadsaktörerna ska i god tid och 
effektivt offentliggöra insiderinformation 
om verksamheten eller anläggningarna som 
den berörda aktören, eller moderbolaget 
eller anknytande företag, äger eller 
kontrollerar eller för vilken aktören, eller 
moderbolaget eller anknytande företag,
har driftsansvar, antingen fullständigt eller 
delvis. Offentliggörandet ska innehålla 
uppgifter om anläggningarnas kapacitet
och användning för produktion, 
förbrukning, lagring, överföring av el 
eller naturgas eller om 
LNG-anläggningars kapacitet och 
användning, däribland anläggningarnas 
planerade eller oplanerade driftstopp.

Or. en
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Ändringsförslag 210
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Marknadsaktörerna ska ge allmänheten 
tillgång till insiderinformation om 
verksamheten eller anläggningarna som 
den berörda aktören äger eller kontrollerar, 
eller för vilken aktören har driftsansvar, 
antingen fullständigt eller delvis.
Informationen ska innehålla uppgifter om 
anläggningarnas kapacitet och användning 
för produktion, lagring, förbrukning eller
överföring av el eller naturgas eller om 
LNG-anläggningars kapacitet och 
användning.

Or. en

Ändringsförslag 211
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Marknadsaktörerna ska i god tid och 
effektivt offentliggöra insiderinformation 
om verksamheten eller anläggningarna som 
den berörda aktören äger eller kontrollerar, 
eller för vilken aktören har driftsansvar, 
antingen fullständigt eller delvis.
Informationen ska innehålla uppgifter om 
anläggningarnas kapacitet att producera, 
lagra, förbruka eller överföra el eller 
naturgas.

Or. en
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Ändringsförslag 212
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Insiderinformation måste omedelbart göras tillgänglig för alla marknadsaktörer för att 
förhindra missbruk.

Ändringsförslag 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En marknadsaktör får på eget ansvar 
skjuta upp offentliggörandet av 
insiderinformationen, i syfte att inte skada 
sina egna legitima intressen, under 
förutsättning att det inte är sannolikt att 
den uteblivna informationen vilseleder 
allmänheten, samt att marknadsaktören 
kan säkerställa att informationen förblir 
konfidentiell och inte fattar beslut om 
handel med grossistenergiprodukter 
grundat på informationen. I detta fall ska 

utgår
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marknadsaktören överlämna 
informationen till byrån och till den 
berörda nationella tillsyndsmyndigheten 
enligt bestämmelserna i artikel 7.4.

Or. en

Motivering

Om det har bedömts att information måste offentliggöras bör det inte finnas någon anledning 
för ägaren av denna tillgång att senarelägga offentliggörandet av informationen. Det skulle 
kunna väcka oro över att andra marknadsaktörer ska försöka påverka marknaden på ett 
otillbörligt sätt.

Ändringsförslag 214
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En marknadsaktör får på eget ansvar skjuta 
upp offentliggörandet av 
insiderinformationen, i syfte att inte skada 
sina egna legitima intressen, under 
förutsättning att det inte är sannolikt att den 
uteblivna informationen vilseleder 
allmänheten, samt att marknadsaktören kan 
säkerställa att informationen förblir 
konfidentiell och inte fattar beslut om 
handel med grossistenergiprodukter 
grundat på informationen. I detta fall ska 
marknadsaktören överlämna informationen 
till byrån och till den berörda nationella 
tillsyndsmyndigheten enligt 
bestämmelserna i artikel 7.4.

En marknadsaktör får på eget ansvar skjuta 
upp offentliggörandet av 
insiderinformationen, i syfte att inte skada 
sina egna legitima intressen, under 
förutsättning att det inte är sannolikt att den 
uteblivna informationen vilseleder 
allmänheten, samt att marknadsaktören kan 
säkerställa att informationen förblir 
konfidentiell och inte fattar beslut om 
handel med grossistenergiprodukter 
grundat på informationen. I detta fall ska 
marknadsaktören överlämna informationen 
till byrån och till den berörda nationella 
tillsyndsmyndigheten enligt 
bestämmelserna i artikel 7.4. För att 
uppfylla dessa bestämmelser ska 
marknadsaktörerna upprätta 
öronmärkningsmekanismer som ska 
godkännas av den behöriga myndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 215
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En marknadsaktör får på eget ansvar skjuta 
upp offentliggörandet av 
insiderinformationen, i syfte att inte skada 
sina egna legitima intressen, under 
förutsättning att det inte är sannolikt att den 
uteblivna informationen vilseleder 
allmänheten, samt att marknadsaktören kan 
säkerställa att informationen förblir 
konfidentiell och inte fattar beslut om 
handel med grossistenergiprodukter 
grundat på informationen. I detta fall ska 
marknadsaktören överlämna informationen 
till byrån och till den berörda nationella 
tillsyndsmyndigheten enligt 
bestämmelserna i artikel 7.4.

En marknadsaktör får på eget ansvar skjuta 
upp offentliggörandet av 
insiderinformationen i högst 30 dagar, i 
syfte att inte skada sina egna legitima 
intressen, under förutsättning att det inte är 
sannolikt att den uteblivna informationen 
vilseleder allmänheten, samt att 
marknadsaktören kan säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell och inte 
fattar beslut om handel med 
grossistenergiprodukter grundat på 
informationen. I detta fall ska 
marknadsaktören överlämna informationen 
till byrån och till den berörda nationella 
tillsyndsmyndigheten enligt 
bestämmelserna i artikel 7.4.

Or. pl

Motivering

En oseriös marknadsaktör kan förhala offentliggörandet av informationen.

Ändringsförslag 216
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska även tillämpas på 
transaktioner där marknadsaktören 
använder insiderinformation för att täcka 
öppna positioner även om det är strängt 
begränsat till fysiska förluster till följd av 
oplanerade avbrott.
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Or. en

Motivering

Avsikten med förbudet är just att ingen aktör ska kunna dra nytta av insiderinformation.

Ändringsförslag 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det förbud mot insiderhandel som avses i 
punkt 1 i denna artikel ska inte gälla
(a) transaktioner som utförs för att 
uppfylla ett åtagande att förvärva eller 
avyttra grossistenergiprodukter, när detta 
åtagande följer av ett avtal som ingåtts 
innan personen i fråga kom att förfoga 
över insiderinformationen,
(b) transaktioner som utförts av gas- och 
elproducenter, operatörer av 
gaslagringsanläggningar, operatörer av 
LNG-importanläggningar som täcker 
omedelbara fysiska förluster till följd av 
oplanerade avbrott.

Or. en

Ändringsförslag 218
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en marknadsaktör som innehar 
insiderinformation på eget ansvar ägnar 
sig åt handel för att stänga sina öppna 
positioner i energigrossistprodukter om en 
underlåtenhet att göra det medför 
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betydande skada på systemets tekniska 
eller ekonomiska stabilitet och på 
marknadens funktion, måste 
marknadsaktören omedelbart ge byrån 
och den nationella tillsynsmyndigheten 
informationen och efter att ha stängt sin 
öppna position tillämpa punkt 4. 

Or. en

Ändringsförslag 219
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtliga medlemsstater ska ha ett 
licensieringssystem eller föra ett register 
över alla företag som handlar med 
grossistenergi som godkänts i denna 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 220
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat saknar 
licensieringssystem ska den nationella 
tillsynsmyndigheten upprätta ett 
obligatoriskt registreringssystem för att ha 
ett fullt register över bland annat alla 
grossisthandelsföretag som är verksamma 
på medlemsstatens marknad. Detaljerna 
kring det nya registreringssystemet bör 
fastställas av kommissionen och de 
nationella tillsynsmyndigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 221
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationella tillsynsmyndigheter ska skicka 
relevanta uppgifter om grossisthandlarna 
till byrån. Byrån ska upprätta en databas 
för att göra dessa uppgifter allmänt 
tillgängliga och regelbundet uppdatera 
denna databas.

Or. en

Ändringsförslag 222
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten ska ha befogenhet att 
återkalla registreringen av ett företag som 
handlar med grossistenergi.

Or. en

Ändringsförslag 223
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

försöka bedriva, otillbörlig 
marknadspåverkan på grossistmarknaderna 
för el och gas.

Or. en


