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Ændringsforslag 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17, om 
uddybning af definitionerne i artikel 2, nr. 
1-5.

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne og 
sikre sammenhæng med de andre 
relevante EU-lovgivninger på områderne 
finansielle tjenester og energi vedtager 
Kommissionen efter henstilling fra 
agenturet delegerede retsakter i henhold til 
artikel 15 og under betingelserne i artikel 
16 og 17, om uddybning af definitionerne i 
artikel 2, nr. 1-5. I forbindelse med 
udarbejdelsen af denne henstilling skal 
agenturet gennemføre detaljeret offentlig 
høring, der som minimum er rettet mod de 
nationale regulerende myndigheder, 
markedsdeltagerne, 
transmissionssystemoperatørerne og 
andre interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag 225
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17, om 
uddybning af definitionerne i artikel 2, nr. 
1-5.

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne og 
sikre sammenhæng med de andre 
relevante EU-lovgivninger på områderne 
finansielle tjenester og energi vedtager 
Kommissionen ud fra høring af 
interesserede parter og behørigt 
gennemført konsekvensvurdering, i 
påkommende tilfælde, delegerede retsakter 
i henhold til artikel 15 og under 



PE464.685v02-00 4/74 AM\866419DA.doc

DA

betingelserne i artikel 16 og 17, om 
uddybning af definitionerne i artikel 2, nr. 
1-5.

Or. en

Ændringsforslag 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17, om 
uddybning af definitionerne i artikel 2, nr. 
1-5.

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engroselektricitets- og 
gasmarkederne og sikre sammenhæng 
med de andre relevante EU-lovgivninger 
på områderne finansielle tjenester og 
energi vedtager Kommissionen som følge 
af henstillinger fra agenturet delegerede 
retsakter i henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17, om 
uddybning af definitionerne i artikel 2, nr. 
1-5.

Or. en

Ændringsforslag 227
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17, om 
uddybning af definitionerne i artikel 2, nr. 
1-5.

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne skal
Kommissionen være beføjet til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 15 
om uddybning af definitionerne i artikel 2, 
nr. 1-5. Disse delegerede retsakter skal 
udarbejdes i tæt samarbejde med 
agenturet.
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Or. en

Begrundelse

I begrundelsen til lovgivningsforslaget anfører Kommissionen, at delegerede retsakter om 
dataindsamling (artikel 7) bliver baseret på udkast til retningslinjer udarbejdet af agenturet. 
Det ville være nyttigt at udvide agenturets deltagelse til udarbejdelse af de delegerede 
retsakter, hvis dette er relevant. Endvidere skal det sikres, at alle berørte parters ekspertise –
som nævnt i forordningen om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem 
energireguleringsmyndigheder (nr. 713/2009) – tages i betragtning i udarbejdelsesprocessen.

Ændringsforslag 228
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17, om 
uddybning af definitionerne i artikel 2, nr. 
1-5.

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter inden for 30 dage fra 
ikrafttrædelsen af denne forordning, i 
henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17, om 
uddybning af definitionerne i artikel 2, nr. 
1-5.

Or. pl

Begrundelse

Det er Kommissionens ansvar at klarlægge definitionerne som fastsat i artikel 2, stk. 1, i 
denne forordning ved at vedtage delegerede retsakter. Det er derfor vigtigt for den effektive 
anvendelse af forordningen at angive tidsfristen for vedtagelsen af retsakter.

Ændringsforslag 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Agenturet gennemfører detaljerede 
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offentlige høringer i forbindelse med 
udarbejdelsen af henstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 230
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) engrosenergimarkeders specifikke 
funktionsmåde og samspillet mellem 
råvaremarkeder og derivatmarkeder

a) forskellen i kendetegnene ved naturgas 
og elektricitet, engrosenergimarkeders 
specifikke funktionsmåde og samspillet 
mellem råvaremarkeder og 
derivatmarkeder

Or. en

Ændringsforslag 231
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) engrosenergimarkeders specifikke 
funktionsmåde og samspillet mellem 
råvaremarkeder og derivatmarkeder

a) engrosenergimarkeders specifikke 
funktionsmåde, herunder kendetegnene 
ved elektricitetsmarkeder og gasmarkeder
og samspillet mellem råvaremarkeder og 
derivatmarkeder

Or. en
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Ændringsforslag 232
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) engrosenergimarkeders specifikke 
funktionsmåde og samspillet mellem 
råvaremarkeder og derivatmarkeder

a) engroselektricitets- og -gasmarkeders 
specifikke funktionsmåde og samspillet 
mellem råvaremarkeder og 
derivatmarkeder

Or. en

Ændringsforslag 233
Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) den indbyrdes forbindelse mellem 
udviklinger og misbrug af olie-, 
kulmarkeder og markedet for CO2–kvoter 
og engrosenergimarkederne for 
elektricitet og gas;

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 234
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) behovet for forbedret samarbejde med 
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de kompetente myndigheder, mens der på 
samme tid oprettes et effektivt 
rapporteringssystem med henblik på at 
forhindre dobbeltrapportering;

Or. en

Ændringsforslag 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en udtalelse udsendt af agenturet som 
følge af bred høring af markedsdeltagere 
og interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag 236
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en udtalelse udsendt af agenturet som 
følge af en offentlig høring.

Or. en

Ændringsforslag 237
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de forskellige kendetegn ved naturgas 
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og elektricitet.

Or. de

Begrundelse

Der skal skelnes mellem de to produkter i lyset af de betydelige forskelle i deres kendetegn.

Ændringsforslag 238
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Godkendelse af markedsdeltagere

1. Hvis der ikke foreligger en godkendelse 
som investeringsselskab i henhold til 
direktiv 2004/39/EF, skal hver 
medlemsstat underkastes forudgående 
godkendelse til ydelse af tjenester 
forbundet med salg af energiengrosvarer.
2. Medlemsstaterne opretter et register 
over alle markedsdeltagere, der er 
godkendt i overensstemmelse med denne 
forordning. Dette register gøres 
tilgængeligt for offentligheden. Registret 
skal ajourføres løbende.
3. Godkendelsen gælder i hele EU og 
giver hver markedsdeltager tilladelse til at 
levere de tjenesteydelser eller udøve den 
virksomhed, den har fået tilladelse til, i 
hele EU, i henhold til den frie oprettelse 
eller den frie udveksling af 
tjenesteydelser. En værtsmedlemsstat kan 
ikke kræve en lokal institution eller 
tilstedeværelse af lokalt personale.
4. Den kompetente myndighed meddeler 
ikke tilladelse til en markedsdeltager, 
medmindre og før den er overbevist om, at 
markedsdeltageren opfylder samtlige 
betingelser i de delegerede retsakter, der 
vedtages i medfør af stk. 9 i denne artikel. 
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Medlemsstaterne sørger for:
a) at der findes en juridisk enhed
b) at bestyrelsesmedlemmerne har en ren 
straffeattest
c) at ansøgeren har den tekniske, 
økonomiske og organisatoriske kapacitet 
til at opfylde sine administrative opgaver.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder fører tilsyn med 
markedsdeltagernes virksomhed for at 
kunne vurdere, om disse opfylder de i 
denne forordning omhandlede 
driftsbetingelser.
5. Den kompetente myndighed kan trække 
en markedsdeltagers tilladelse tilbage, 
hvis markedsdeltageren:
a) har opnået tilladelse ved brug af 
urigtige erklæringer eller på anden 
ulovlig vis
b) ikke længere opfylder de betingelser, 
hvorpå tilladelsen blev meddelt
c) har gjort sig skyldig i alvorlig og 
systematisk overtrædelse af 
driftsbetingelserne for markedsdeltagere, 
der er fastsat i denne forordning.
6. Medlemsstaterne sikrer, at 
markedsdeltagere, som kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat har 
godkendt og fører tilsyn med, frit kan 
handle energi på engrosmarkedet inden 
for deres territorier. Medlemsstaterne må 
ikke stille yderligere krav til en sådan 
markedsdeltager på de områder, der er 
omfattet af denne forordning. De må 
navnlig ikke:
a) pålægge yderligere nationale 
tilladelseskrav
b) pålægge engrosenergimarkedsdeltagere 
nationale reguleringsafgifter (hvad enten 
det er engangsafgifter eller 
tilbagevendende afgifter)
c) pålægge nationale 
rapporteringsforpligtelser om at 
rapportere transaktioner/opgørelser eller 
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føre protokol undtagen som bestemt i 
denne forordning
d) kræve forskellige nationale 
aktivitetsrapporter i værtsmedlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen forudser ikke en sektorspecifik tilladelsesordning for energihandlere. Dette 
ville betyde, at energihandelsselskaber, der er dækket af REMIT og som ikke falder ind under 
MiFID-lovgivningen, ikke ville være dækket af registreringskrav for hele EU. REMIT bør 
lukke dette hul og sørge for udvikling af en skræddersyet tilladelsesordning for 
energihandlere, der ville tillade kontrol af markedsdeltageres kapacitet og hensigt om at 
overholde REMIT, og man ville undgå at skulle anvende de byrdefulde krav for finansielle 
aktører, der findes i den finansielle lovgivning.

Ændringsforslag 239
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Godkendelse af markedsdeltagere

1. Hver enkelt medlemsstat skal kræve, at 
markedsdeltagernes resultater, hvis der 
ikke foreligger en godkendelse som 
investeringsselskab i henhold til direktiv 
2004/39/EF, skal underkastes 
forudgående godkendelse.
2. Medlemsstaterne opretter et register 
over alle markedsdeltagere, der er 
godkendt i overensstemmelse med denne 
forordning. Dette register gøres 
tilgængeligt for offentligheden. Registret 
skal ajourføres løbende.
3. Tilladelsen gælder i hele EU og giver 
en markedsdeltager tilladelse til at levere 
de tjenesteydelser eller udøve den 
virksomhed, den har fået tilladelse til, i 
hele EU, enten ved at oprette en filial eller 
som led i den frie udveksling af 
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tjenesteydelser. En værtsmedlemsstat kan 
ikke kræve en lokal institution eller 
tilstedeværelse af lokalt personale.
4. Den kompetente myndighed meddeler
ikke tilladelse til en markedsdeltager, 
medmindre og før den er overbevist om, at 
markedsdeltageren opfylder samtlige 
betingelser i de delegerede retsakter, der 
vedtages i medfør af stk. 9 i denne artikel. 
Medlemsstaterne sørger for:
a) at der findes en juridisk enhed

b) at bestyrelsesmedlemmerne har en ren 
straffeattest
c) at ansøgeren har den tekniske, 
økonomiske og organisatoriske kapacitet 
til at opfylde sine administrative opgaver.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder fører tilsyn med 
markedsdeltagernes virksomhed for at 
kunne vurdere, om disse opfylder de i 
denne forordning omhandlede 
driftsbetingelser.
5. Den udstedende kompetente myndighed 
kan trække en godkendelse tilbage ved at 
give et skriftligt varsel på 30 dage, hvis 
markedsdeltageren:
a) beviseligt har opnået godkendelsen ved 
brug af urigtige erklæringer eller på 
anden ulovlig vis
b) ikke længere opfylder de betingelser, 
hvorpå tilladelsen blev meddelt, og ikke 
har afhjulpet dette inden for 30 dage eller
c) beviseligt har gjort sig skyldig i alvorlig 
og systematisk overtrædelse af 
driftsbetingelserne for markedsdeltagere, 
der er fastsat i denne forordning.
6. Medlemsstaterne sikrer, at 
markedsdeltagere, som kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat har 
godkendt og fører tilsyn med, frit kan 
handle energi på engrosmarkedet inden 
for deres territorier. Medlemsstaterne må 
ikke stille yderligere krav til en sådan 
markedsdeltager på de områder, der er 
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omfattet af denne forordning. De må 
navnlig ikke:
a) pålægge yderligere nationale 
tilladelseskrav
b) pålægge engrosenergimarkedsdeltagere 
nationale reguleringsafgifter (hvad enten 
det er engangsafgifter eller 
tilbagevendende afgifter)
c) pålægge nationale 
rapporteringsforpligtelser om at 
rapportere transaktioner/opgørelser eller 
føre protokol er tilladt undtagen som 
bestemt i denne forordning
d) kræve forskellige nationale 
aktivitetsrapporter i værtsmedlemsstaterne
e) godkende nettakster, der hæmmer 
import og eksport
f) kræve nationale eksaminer for 
engroshandel
g) pålægge rene engroshandlere 
forsyningsrelaterede krav (f.eks. krav om 
at etablere kundecallcentre eller 
målestationer, indlede mæglingstjenester 
for endelige forbrugere, offentliggøre 
generelle vilkår og betingelser for levering 
til de endelige forbrugere).
7. Afgifterne til godkendelse kan kun 
pålægges af den regulerende myndighed i 
oprindelseslandet på grundlag af 
omkostningen til godkendelsesprocessen.
8. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
markedsdeltagere, der handler under en 
vis mængde megawatt.
9. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
15 og med forbehold af betingelserne i 
artikel 16 og 17 med henblik på at 
fastsætte:
a) krav og omfang for tilladelse

b) procedurer for meddelelse af og afslag 
på tilladelse
c) betingelser for inddragelse og
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d) tærsklen for markedsdeltagere 
omhandlet i stk. 8 (de minimis-reglen).

Or. en

Ændringsforslag 240
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Registrering og godkendelse af 

markedsdeltagere
1. De nationale regulerende myndigheder 
på energiområdet skal med støtte fra 
agenturet oprette et register over alle 
markedsdeltagere i henhold til denne 
forordning i et fælles og godkendt format. 
Dette register gøres tilgængeligt for 
offentligheden. Registret skal ajourføres 
løbende.
2. De nationale regulerende 
energimyndigheder skal give en 
handelsgodkendelse til en 
markedsdeltager, uanset om der findes et 
lokalt organ, eller der er lokale 
medarbejdere til stede i medlemsstaten.
3. Denne godkendelse gives ikke, før 
markedsdeltageren opfylder samtlige 
betingelser i de delegerede retsakter, der 
vedtages i medfør af denne artikel. 
Medlemsstaterne sørger for:
a) at der findes en juridisk enhed

b) at bestyrelsesmedlemmerne har en ren 
straffeattest
c) at ansøgeren har den tekniske, 
økonomiske og organisatoriske kapacitet 
til at opfylde sine administrative opgaver.
4. De nationale regulerende myndigheder 
på energiområdet kan trække en 
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markedsdeltagers godkendelse tilbage, 
hvis markedsdeltageren:
a) har opnået tilladelse ved brug af 
urigtige erklæringer eller på anden 
ulovlig vis
b) ikke længere opfylder de betingelser, 
hvorpå tilladelsen blev meddelt
c) har gjort sig skyldig i alvorlig og 
systematisk overtrædelse af 
driftsbetingelserne for markedsdeltagere, 
der er fastsat i denne forordning.
5. Kommissionen vedtager efter høring af 
interesserede parter, navnlig agenturet, 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 15 og med forbehold af 
betingelserne i artikel 16 og 17 med 
henblik på at fastsætte:
a) krav og omfang for tilladelse

b) procedurer for meddelelse af og afslag 
på tilladelse
c) betingelser for inddragelse.

Or. en

Begrundelse

Registrering og godkendelse til handel kan styrke gennemsigtigheden betydeligt på 
engrosenergimarkedet. Det skal tilrettelægges med omhu og må ikke fejle og forpasse målet 
ved at fritage visse aktører eller fritage nationale regulerende myndigheder fra at anvende 
deres redskaber. Agenturet kan spille en rolle i forbindelse med at kontrollere en 
registrerings- og godkendelsesordning og endvidere udvikle dets bestemmelser i delegerede 
retsakter som foreslået af Kommissionen.

Ændringsforslag 241
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet overvåger handelsaktiviteten 
inden for engrosenergiprodukter for at 
afsløre og forhindre handel på grundlag af 

1. Agenturet overvåger handelsaktiviteten 
inden for engrosenergiprodukter, 
emissionshandelscertifikater og olie- og 
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intern viden og kursmanipulation. Det 
indsamler data til vurdering og 
overvågning af engrosenergimarkeder, jf. 
artikel 7.

kulmarkederne for at afsløre og forhindre 
handel på grundlag af intern viden og 
kursmanipulation samt analysere 
forbindelsen mellem denne handel og de 
hændelser, der forekommer på de 
forbundne energiproduktmarkeder. Det 
indsamler data til vurdering og 
overvågning af engrosenergimarkeder, jf. 
artikel 7.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 242
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med henblik på den fuldstændige 
gennemsigtighed og den højest mulige 
integration og likviditet for markederne 
skal inddragelsen af alle relevante 
markeder og aktiviteter indberettes til 
agenturet, herunder bestemmelsen om at 
afbalancere og samle, enten som følge af 
kontrakter, regulerende krav eller 
netkoder.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal have fuldstændigt markedsoverblik over alle markeder, indflydelser og 
restriktioner med henblik på at kunne overvåge og vurdere de data, agenturet modtager, på 
korrekt vis.
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Ændringsforslag 243
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Agenturet skal for effektivt at kunne 
gennemføre sine opgaver have adgang til 
data om den fysiske virkelighed for net, 
rør og lagringsfaciliteter med henblik på 
at tillade det at gennemføre 
markedsdesign, identificere flaskehalse, 
kodificere kapaciteter og godkende 
algoritmer til nettilgængelighed, som vil 
sikre fuldstændigt gennemsigtige 
markedsbetingelser. 

Or. en

Begrundelse

I denne sammenhæng er det ikke tilstrækkeligt at blive informeret om handelsdata, hvis der 
ikke foreligger viden om netvirkeligheden.

Ændringsforslag 244
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale regulerende myndigheder 
samarbejder med agenturet om 
gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede 
overvågning af engrosenergimarkederne. I 
denne forbindelse skal de nationale 
regulerende myndigheder have adgang til 
relevante oplysninger, som agenturet har 
indsamlet i overensstemmelse med stk. 1, 
jf. dog bestemmelserne i artikel 8, stk. 2.

2. De nationale regulerende myndigheder 
samarbejder med agenturet om 
gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede 
overvågning af engrosenergimarkederne. I 
denne forbindelse skal de nationale 
regulerende myndigheder have adgang til 
relevante oplysninger, som agenturet har 
indsamlet i overensstemmelse med stk. 1, 
jf. dog bestemmelserne i artikel 8, stk. 2.
Dette berører ikke nationale 
lovgivningskrav, der bemyndiger 
nationale regulerende myndigheder eller 
andre kompetente nationale organer til at 
indsamle yderligere data om 
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engrosenergimarkeder ud over de data, 
der rapporteres til agenturet.

Or. en

Ændringsforslag 245
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale regulerende myndigheder 
samarbejder med agenturet om 
gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede
overvågning af engrosenergimarkederne. I 
denne forbindelse skal de nationale 
regulerende myndigheder have adgang til 
relevante oplysninger, som agenturet har 
indsamlet i overensstemmelse med stk. 1, 
jf. dog bestemmelserne i artikel 8, stk. 2.

2. De nationale regulerende myndigheder 
samarbejder på regionalt plan med 
hinanden og med agenturet om 
gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede 
overvågning af engrosenergimarkederne. I 
denne forbindelse skal de nationale 
regulerende myndigheder have adgang til 
relevante oplysninger, som agenturet har 
indsamlet i overensstemmelse med stk. 1, 
jf. dog bestemmelserne i artikel 8, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 246
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Kommissionen en rapport om dets 
aktiviteter i henhold til denne forordning. 
Rapporterne skal gøre Kommissionen 
opmærksom på mangler i markedsregler, 
standarder og procedurer, som kunne gøre 

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Europa-Parlamentet og Kommissionen en 
rapport om dets aktiviteter i henhold til 
denne forordning og offentliggør denne 
rapport. Rapporterne skal gøre 
Kommissionen opmærksom på mangler i 
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det lettere at gennemføre insiderhandel og 
kursmanipulation eller undergrave det 
indre marked. Rapporterne kan kombineres 
med den rapport, der er nævnt i artikel 11, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 713/2009.

markedsregler, standarder og procedurer, 
som kunne gøre det lettere at gennemføre 
insiderhandel og kursmanipulation eller 
undergrave det indre marked. Rapporterne 
kan kombineres med den rapport, der er 
nævnt i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 713/2009.

Or. en

Ændringsforslag 247
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Kommissionen en rapport om dets 
aktiviteter i henhold til denne forordning. 
Rapporterne skal gøre Kommissionen 
opmærksom på mangler i markedsregler, 
standarder og procedurer, som kunne gøre 
det lettere at gennemføre insiderhandel og 
kursmanipulation eller undergrave det 
indre marked. Rapporterne kan kombineres 
med den rapport, der er nævnt i artikel 11, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 713/2009.

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Europa-Parlamentet og Kommissionen en 
rapport om dets aktiviteter i henhold til 
denne forordning og offentliggør denne 
rapport. Rapporterne skal gøre 
Kommissionen opmærksom på mangler i 
markedsregler, standarder og procedurer, 
som kunne gøre det lettere at gennemføre 
insiderhandel og kursmanipulation eller 
undergrave det indre marked. Rapporterne 
kan kombineres med den rapport, der er 
nævnt i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 713/2009.

Or. en

Begrundelse

Da hensigten med denne forordning er at øge gennemsigtigheden på engrosenergimarkedet, 
skal resultaterne offentliggøres og give nye aktører, regulatorer, forskere, forbrugere og 
andre interesserede parter mulighed for at blive informeret om situationen på 
energimarkederne.
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Ændringsforslag 248
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Kommissionen en rapport om dets 
aktiviteter i henhold til denne forordning. 
Rapporterne skal gøre Kommissionen 
opmærksom på mangler i markedsregler, 
standarder og procedurer, som kunne gøre 
det lettere at gennemføre insiderhandel og 
kursmanipulation eller undergrave det 
indre marked. Rapporterne kan kombineres 
med den rapport, der er nævnt i artikel 11, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 713/2009.

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Kommissionen en rapport om dets 
aktiviteter i henhold til denne forordning. 
Rapporterne skal gøre Kommissionen 
opmærksom på mangler i markedsregler, 
standarder og procedurer som udarbejdet 
af private og offentlige organer eller af 
nationale regulerende myndigheder, som 
kunne gøre det lettere at gennemføre 
insiderhandel og kursmanipulation eller 
undergrave det indre marked. Rapporterne 
kan kombineres med den rapport, der er 
nævnt i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 713/2009.

Or. en

Ændringsforslag 249
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Kommissionen en rapport om dets 
aktiviteter i henhold til denne forordning. 
Rapporterne skal gøre Kommissionen 
opmærksom på mangler i markedsregler, 
standarder og procedurer, som kunne gøre 
det lettere at gennemføre insiderhandel og 
kursmanipulation eller undergrave det 
indre marked. Rapporterne kan kombineres 
med den rapport, der er nævnt i artikel 11, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 713/2009.

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Europa-Parlamentet og Kommissionen en 
rapport om dets aktiviteter i henhold til 
denne forordning. Rapporterne skal gøre 
Europa-Parlamentet og Kommissionen 
opmærksom på mangler i markedsregler, 
standarder og procedurer, som kunne gøre 
det lettere at gennemføre insiderhandel og 
kursmanipulation eller undergrave det 
indre marked. Rapporterne kan kombineres 
med den rapport, der er nævnt i artikel 11, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 713/2009.

Or. ro
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Begrundelse

Europa-Parlamentet skal underrettes.

Ændringsforslag 250
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Kommissionen en rapport om dets 
aktiviteter i henhold til denne forordning. 
Rapporterne skal gøre Kommissionen 
opmærksom på mangler i markedsregler, 
standarder og procedurer, som kunne gøre 
det lettere at gennemføre insiderhandel og 
kursmanipulation eller undergrave det 
indre marked. Rapporterne kan kombineres 
med den rapport, der er nævnt i artikel 11, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 713/2009.

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Europa-Parlamentet og Kommissionen en 
rapport om dets aktiviteter i henhold til 
denne forordning. Rapporterne skal gøre 
Europa-Parlamentet og Kommissionen 
opmærksom på mangler i markedsregler, 
standarder og procedurer, som kunne gøre 
det lettere at gennemføre insiderhandel og 
kursmanipulation eller undergrave det 
indre marked. Rapporterne kan kombineres 
med den rapport, der er nævnt i artikel 11, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 713/2009.

Or. lt

Ændringsforslag 251
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Kommissionen en rapport om dets 
aktiviteter i henhold til denne forordning. 
Rapporterne skal gøre Kommissionen 
opmærksom på mangler i markedsregler, 
standarder og procedurer, som kunne gøre 
det lettere at gennemføre insiderhandel og 
kursmanipulation eller undergrave det 
indre marked. Rapporterne kan kombineres 
med den rapport, der er nævnt i artikel 11, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 713/2009.

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Kommissionen en rapport om dets 
aktiviteter i henhold til denne forordning. 
Rapporterne skal gøre Kommissionen 
opmærksom på mangler og juridiske 
huller i markedsregler, standarder og 
procedurer, som kunne gøre det lettere at 
gennemføre insiderhandel og 
kursmanipulation eller undergrave det 
indre marked. Rapporterne kan kombineres 
med den rapport, der er nævnt i artikel 11, 
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stk. 2, i forordning (EF) nr. 713/2009.

Or. en

Ændringsforslag 252
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet skal hver måned offentliggøre
landeopdelte rapporter om 
prisudviklingen på engroselektricitets- og 
-gasmarkederne i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 253
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan udarbejde henstillinger 
vedrørende registreringerne af 
transaktioner, herunder handelsordrer, som 
efter agenturets mening er nødvendige for 
at gennemføre en effektiv overvågning af 
engrosenergimarkederne. Før det 
fremsætter henstillingerne bør agenturet 
høre interesserede parter i henhold til 
artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. 
Agenturet hører navnlig ESMA, de 
nationale regulerende myndigheder og 
medlemsstaternes kompetente 
finansmyndigheder.

Agenturet skal i forbindelse med 
udarbejdelsen af sin årlige rapport 
indsende henstillinger til Europa-
Parlamentet og Kommissionen vedrørende 
registreringerne af transaktioner, herunder 
handelsordrer, som efter agenturets mening 
er nødvendige for at gennemføre en 
effektiv overvågning af 
engrosenergimarkederne. Før det 
fremsætter henstillingerne bør agenturet 
høre interesserede parter i henhold til 
artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. 
Agenturet hører navnlig ESMA, de 
nationale regulerende myndigheder og 
medlemsstaternes kompetente 
finansmyndigheder.

Or. ro
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Begrundelse

Agenturet skal sende sine henstillinger og ledsagende dokumentation til Europa-Parlamentet 
og Kommissionen.

Ændringsforslag 254
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan udarbejde henstillinger 
vedrørende registreringerne af 
transaktioner, herunder handelsordrer, som 
efter agenturets mening er nødvendige for 
at gennemføre en effektiv overvågning af 
engrosenergimarkederne. Før det 
fremsætter henstillingerne bør agenturet 
høre interesserede parter i henhold til 
artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. 
Agenturet hører navnlig ESMA, de 
nationale regulerende myndigheder og 
medlemsstaternes kompetente 
finansmyndigheder.

Agenturet kan udarbejde henstillinger 
vedrørende registreringerne af 
transaktioner, herunder handelsordrer, som 
efter agenturets mening er nødvendige for 
at gennemføre en effektiv overvågning af 
engrosenergimarkederne. Før det 
fremsætter henstillingerne bør agenturet 
høre interesserede parter i henhold til 
artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. 
Agenturet hører navnlig ESMA, de 
nationale regulerende myndigheder, 
nationale konkurrencemyndigheder og 
medlemsstaternes kompetente 
finansmyndigheder og interesserede 
parter, såsom organiserede markeder og 
markedsdeltagere.

Or. en

Ændringsforslag 255
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan udarbejde henstillinger 
vedrørende registreringerne af 
transaktioner, herunder handelsordrer, som 
efter agenturets mening er nødvendige for 
at gennemføre en effektiv overvågning af 
engrosenergimarkederne. Før det 

Agenturet skal udarbejde henstillinger 
vedrørende registreringerne af 
transaktioner, herunder handelsordrer og 
bilaterale kontrakter, som efter agenturets 
mening er nødvendige for at gennemføre 
en effektiv overvågning af 
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fremsætter henstillingerne bør agenturet 
høre interesserede parter i henhold til 
artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. 
Agenturet hører navnlig ESMA, de 
nationale regulerende myndigheder og 
medlemsstaternes kompetente 
finansmyndigheder.

engrosenergimarkederne. Før det 
fremsætter henstillingerne bør agenturet 
høre interesserede parter i henhold til 
artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. 
Agenturet hører navnlig ESMA, de 
nationale regulerende myndigheder og 
medlemsstaternes kompetente 
finansmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 256
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan udarbejde henstillinger 
vedrørende registreringerne af 
transaktioner, herunder handelsordrer, som 
efter agenturets mening er nødvendige for 
at gennemføre en effektiv overvågning af 
engrosenergimarkederne. Før det 
fremsætter henstillingerne bør agenturet 
høre interesserede parter i henhold til 
artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. 
Agenturet hører navnlig ESMA, de 
nationale regulerende myndigheder og 
medlemsstaternes kompetente 
finansmyndigheder.

Agenturet kan udarbejde henstillinger 
vedrørende registreringerne af 
transaktioner, herunder handelsordrer og 
bilaterale kontrakter, som efter agenturets 
mening er nødvendige for at gennemføre 
en effektiv overvågning af 
engrosenergimarkederne. Før det 
fremsætter henstillingerne bør agenturet 
høre interesserede parter i henhold til 
artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. 
Agenturet hører navnlig ESMA, de 
nationale regulerende myndigheder og 
medlemsstaternes kompetente 
finansmyndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 257
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af resultaterne skal 
agenturet vurdere, om minimumskravene 
for noteringslokaler kan bidrage til 
oprettelsen af ensartede betingelser 
mellem forskellige markeder og 
kontraktformer. Denne vurdering kan 
ligeledes gennemføres som en rapport 
eller henstillinger.

Or. en

Begrundelse

Forskellige regulerende ordninger vedrørende noteringslokaler kan medføre migration af
transaktionsstrømme til mindre regulerede steder. Derfor kan det være vigtigt med en 
harmonisering af reglerne.

Ændringsforslag 258
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle henstillinger skal stilles til rådighed 
for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen og skal offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Da hensigten med denne forordning er at øge gennemsigtigheden på engrosenergimarkedet, 
skal resultaterne offentliggøres og give nye aktører, regulatorer, forskere, forbrugere og 
andre interesserede parter mulighed for at blive informeret om situationen på 
energimarkederne.
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Ændringsforslag 259
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal have en oversigt over 
transaktioner på engrosenergimarkederne, 
herunder handelsordrer. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter i henhold til 
artikel 15 og under betingelserne i artikel 
16 og 17 om form og indhold af samt 
fristen for rapporteringen om disse 
oplysninger, og i givet fald tærsklerne for 
rapporteringen om transaktioner samt de 
kontrakttyper, for hvilke der skal indsendes 
en rapport om transaktionerne.

1. Agenturet skal af markedsdeltagere 
eller på vegne af disse af en af personerne 
som omtalt i stk. 3, litra b) til e) have en 
oversigt over transaktioner på 
engrosenergimarkederne inden for 
standardiserede produkter. Rene 
intragruppetransaktioner skal ikke 
indberettes. For at kunne opfylde 
markedsdeltagernes rapporteringskrav 
skal den krævede information om muligt 
indberettes af en af personerne som 
omtalt i stk. 3, litra b) til e).
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17 efter en 
omfattende høring af interesserede parter 
samt en konsekvensvurdering: De 
delegerede retsakter skal:
(a) beskrive de engrosenergiprodukter, 
som rapporteringskravene finder 
anvendelse på
(b) fastsætte indholdet i den information, 
der skal rapporteres, herunder 
prisfastsættelse af produktet, den aftalte 
pris og mængden, datoerne og 
tidspunkterne for den aftalte 
gennemførelse, transaktionsparterne og 
modtagerne af transaktionen
(c) fastsætte, hvornår og i hvilken form 
informationen rapporteres
(d) fastsætte passende minimumsgrænser 
for anvendelsen af rapporteringskravene.

Or. de
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Ændringsforslag 260
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal have en oversigt over 
transaktioner på engrosenergimarkederne, 
herunder handelsordrer. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter i henhold til 
artikel 15 og under betingelserne i artikel 
16 og 17 om form og indhold af samt 
fristen for rapporteringen om disse 
oplysninger, og i givet fald tærsklerne for 
rapporteringen om transaktioner samt de 
kontrakttyper, for hvilke der skal 
indsendes en rapport om transaktionerne.

1. Agenturet skal have en adgangsret til 
engrosenergimarkederne, herunder 
handelsordrer. 

Or. en

Ændringsforslag 261
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal have en oversigt over 
transaktioner på engrosenergimarkederne, 
herunder handelsordrer. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter i henhold til 
artikel 15 og under betingelserne i artikel 
16 og 17 om form og indhold af samt 
fristen for rapporteringen om disse 
oplysninger, og i givet fald tærsklerne for 
rapporteringen om transaktioner samt de 
kontrakttyper, for hvilke der skal indsendes 
en rapport om transaktionerne.

1. Agenturet skal have en oversigt over 
transaktioner på engrosenergimarkederne, 
herunder handelsordrer. I henhold til 
høringen af interesserede parter og 
behørigt gennemført 
konsekvensvurdering vedtager 
Kommissionen delegerede retsakter i 
henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17 om form og 
indhold af samt fristen for rapporteringen 
om disse oplysninger, og i givet fald 
tærsklerne for rapporteringen om 
transaktioner samt de kontrakttyper, for 
hvilke der skal indsendes en rapport om 
transaktionerne.

De delegerede retsakter skal:
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(a) angive de engrosenergiprodukter, som 
der skal indberettes transaktioner for
(b) fastsætte indholdet i den information, 
der skal rapporteres, som mindst skal 
omfatte præcis angivelse af 
engrosenergiprodukterne som købt og 
solgt, den aftalte pris og mængde, 
datoerne og tidspunkterne for den aftalte 
gennemførelse, transaktionsparterne og 
modtagerne af transaktionen
(c) fastsætte, hvornår og i hvilken form 
(…) informationen rapporteres
(d) fastsætte passende grænser for 
rapporteringen af transaktioner.

Or. en

Ændringsforslag 262
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal have en oversigt over 
transaktioner på engrosenergimarkederne, 
herunder handelsordrer. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter i henhold til 
artikel 15 og under betingelserne i artikel 
16 og 17 om form og indhold af samt 
fristen for rapporteringen om disse 
oplysninger, og i givet fald tærsklerne for 
rapporteringen om transaktioner samt de 
kontrakttyper, for hvilke der skal indsendes 
en rapport om transaktionerne.

1. Agenturet skal have en oversigt over 
transaktioner på engrosenergimarkederne, 
herunder handelsordrer. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter, inden for 30 
dage fra ikrafttrædelsen af denne 
forordning, i henhold til artikel 15 og 
under betingelserne i artikel 16 og 17 om 
form og indhold af samt fristen for 
rapporteringen om disse oplysninger, og i 
givet fald tærsklerne for rapporteringen om 
transaktioner samt de kontrakttyper, for 
hvilke der skal indsendes en rapport om 
transaktionerne.

Or. pl

Begrundelse

Det er Kommissionens opgave at fastsætte, hvornår og i hvilken form informationen gives i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i forordningen ved at vedtage delegerede retsakter. Det er derfor 
vigtigt for den effektive anvendelse af forordningen at angive tidsfristen for vedtagelsen af 
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retsakter.

Ændringsforslag 263
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal have en oversigt over 
transaktioner på engrosenergimarkederne, 
herunder handelsordrer. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter i henhold til 
artikel 15 og under betingelserne i artikel 
16 og 17 om form og indhold af samt 
fristen for rapporteringen om disse 
oplysninger, og i givet fald tærsklerne for 
rapporteringen om transaktioner samt de 
kontrakttyper, for hvilke der skal indsendes 
en rapport om transaktionerne.

1. Agenturet skal direkte og inden for en 
tidsramme på 24 timer have en oversigt 
over transaktioner på 
engrosenergimarkederne, herunder 
handelsordrer. Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i henhold til artikel 15 
og under betingelserne i artikel 16 og 17 
om form og indhold af samt fristen for 
rapporteringen om disse oplysninger, og i 
givet fald tærsklerne for rapporteringen om 
transaktioner samt de kontrakttyper, for 
hvilke der skal indsendes en rapport om 
transaktionerne.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal have de nødvendige data inden for en dag for effektivt at kunne tilgå dataene 
og indfri sine funktioner i henhold til forordningen.

Ændringsforslag 264
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"De minimis"-grænsen skal fastsættes til 
fritagelse for rapporteringskravene for de 
operatører, der i forhold til deres størrelse 
sandsynligvis ikke har indflydelse på 
energimarkederne.

Or. en
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Ændringsforslag 265
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede delegerede 
retsakter sikrer, at personer, der er nævnt i 
stk. 3, litra a), b) og c), og som har 
indsendt en rapport om transaktioner i 
henhold til direktiv 2004/39/EF eller 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. ---/---- om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre 
[forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)], 
ikke underlægges en forpligtelse til 
rapportering ud over de forpligtelser, der 
er fastsat i den lovgivning.

2. De i stk. 1 omhandlede delegerede 
retsakter sikrer, at personer, der er nævnt i 
stk. 3, litra a), b) og c), og som har 
indsendt en rapport om transaktioner i 
henhold til direktiv 2004/39/EF eller 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. ---/---- om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre 
[forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)] 
skal stille information til rådighed på 
samme tid i henhold til de forpligtelser til 
rapportering, der er fastsat i den 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 266
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at bestemmelsen i første afsnit 
indskrænkes, kan der ved de i stk.1 
omhandlede delegerede retsakter etableres 
ikkebindende regler for, hvordan 
organiserede markeder, handelssystemer 
("trade matching"-systemer) eller 

Uden at bestemmelsen i første afsnit 
indskrænkes, kan der ved de i stk.1 
omhandlede delegerede retsakter etableres 
bindende regler for, hvordan 
handelscentre og organiserede markeder, 
handelssystemer ("trade matching"-
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handelsrapporteringssystemer kan give 
agenturet registrerede oplysninger om 
engrosenergitransaktioner.

systemer) eller handelsrapporterings-
systemer kan give agenturet registrerede 
oplysninger om engrosenergitransaktioner
og/eller grundlæggende data, som de 
råder over.

Or. en

Ændringsforslag 267
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at bestemmelsen i første afsnit 
indskrænkes, kan der ved de i stk.1 
omhandlede delegerede retsakter etableres 
ikkebindende regler for, hvordan 
organiserede markeder, handelssystemer 
("trade matching"-systemer) eller 
handelsrapporteringssystemer kan give 
agenturet registrerede oplysninger om 
engrosenergitransaktioner.

Uden at bestemmelsen i første afsnit 
indskrænkes, skal der ved de i stk.1
omhandlede delegerede retsakter etableres 
bindende regler for, hvordan organiserede 
markeder, handelssystemer ("trade 
matching"-systemer) eller 
handelsrapporteringssystemer kan rettidigt
give agenturet registrerede oplysninger om 
engrosenergitransaktioner.

Or. en

Begrundelse

Kun bindende regler sikrer en harmoniseret tilgang til dataindsamlingen, som er nødvendig 
for sammenligneligheden af dataene.

Ændringsforslag 268
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at bestemmelsen i første afsnit 
indskrænkes, kan der ved de i stk.1 
omhandlede delegerede retsakter etableres 
ikkebindende regler for, hvordan 
organiserede markeder, handelssystemer 

Uden at bestemmelsen i første afsnit 
indskrænkes, kan der ved de i stk.1 
omhandlede delegerede retsakter etableres 
et ikkebindende format for, hvordan 
organiserede markeder, handelssystemer 
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("trade matching"-systemer) eller 
handelsrapporteringssystemer kan give 
agenturet registrerede oplysninger om 
engrosenergitransaktioner.

("trade matching"-systemer) eller 
handelsrapporteringssystemer kan give 
agenturet registrerede oplysninger om 
engrosenergitransaktioner.

Or. ro

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 269
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De delegerede retsakter som omtalt i stk. 1 
skal fastsætte reglerne for frivillig 
indberetning om transaktioner inden for 
relaterede produkter.

Or. en

Ændringsforslag 270
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Markedsdeltagerne giver agenturet og de 
nationale regulerende myndigheder 
oplysninger om kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs- eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas med henblik på at overvåge 
handelen på engrosenergimarkederne.

4. Markedsdeltagerne giver agenturet og de 
nationale regulerende myndigheder 
oplysninger om f.eks. kapaciteten og 
anvendelsen af produktions-, lager-, 
forbrugs- eller transmissionsanlæg for 
elektricitet eller naturgas eller i forbindelse 
med kapaciteten og anvendelsen af LNG-
faciliteter med henblik på at overvåge 
handelen på engrosenergimarkederne.
Denne rapportering begrænses til data og 
oplysninger, der ikke allerede er 
rapporteret til handelscentre, 
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transmissionssystemoperatører eller andre 
enheder til offentliggørelse i henhold til 
forpligtelser vedrørende 
informationsgennemsigtighed. De 
rapporteringsforpligtelser, der er pålagt 
markedsdeltagere, begrænses ved at 
indsamle de krævede oplysninger eller 
dele heraf fra eksisterende kilder, som 
f.eks. eksisterende regional eller national 
rapporteringsinfrastruktur, hvor det er 
muligt. Data, der allerede er rapporteret, 
stilles til rådighed for agenturet af 
transmissionssystemoperatører eller andre 
relevante dataindsamlingsenheder, der er 
ansvarlige for at indsamle data.

Or. en

Ændringsforslag 271
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Markedsdeltagerne giver agenturet og de 
nationale regulerende myndigheder
oplysninger om kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs- eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas med henblik på at overvåge 
handelen på engrosenergimarkederne.

4. Markedsdeltagerne giver agenturet 
relevante oplysninger i overensstemmelse 
med de lovpligtige krav om 
offentliggørelse i henhold til artikel 2, stk. 
1, litra a), og artikel 5 om kapaciteten og 
anvendelsen af produktions-, lager-, 
forbrugs- eller transmissionsanlæg for 
elektricitet eller naturgas eller forbundet 
med kapaciteten og anvendelsen af LNG-
faciliteter, herunder planlagt eller 
utilsigtet utilgængelighed af disse 
faciliteter, med henblik på at overvåge 
handelen på engrosenergimarkederne. De 
rapporteringsforpligtelser, der er pålagt 
markedsdeltagere, begrænses ved at 
indsamle de krævede oplysninger eller 
dele heraf fra eksisterende kilder, hvor det 
er muligt.

Or. en
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Ændringsforslag 272
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Markedsdeltagerne giver agenturet og de 
nationale regulerende myndigheder 
oplysninger om kapaciteten af 
produktions-, lager-, forbrugs- eller 
transmissionsanlæg for elektricitet eller 
naturgas med henblik på at overvåge 
handelen på engrosenergimarkederne.

4. Markedsdeltagerne giver agenturet og de 
nationale regulerende myndigheder 
oplysninger om kapaciteten og 
anvendelsen af produktions-, lager-, 
forbrugs- eller transmissionsanlæg for 
elektricitet eller naturgas eller forbundet 
med kapaciteten og anvendelsen af LNG-
faciliteter, herunder planlagt eller 
utilsigtet utilgængelighed af disse 
faciliteter, med henblik på at overvåge 
handelen på engrosenergimarkederne.
Agenturet skal få direkte adgang til disse 
oplysninger med undtagelse af tilfælde, 
hvor der allerede eksisterer 
rapporteringsstrukturer. Rapporteringen 
kan i sådanne tilfælde ske samtidig med 
sikringen af eksisterende 
rapporteringsstrukturer.

Or. en

Begrundelse

Omfanget af oplysningerne om kapaciteter bør udvides i forhold til anvendelsen af lagring og 
særlige bestemmelser vedrørende LNG-faciliteter. Den administrative byrde for 
markedsdeltagere bør holdes på et lavt niveau, men agenturet skal modtage alle nødvendige 
oplysninger. I en tid med digital kommunikation og avanceret ikt pålægger det ikke 
markedsdeltagerne yderligere omkostninger, hvis de skal rapportere oplysninger på samme 
tid til forskellige myndigheder.
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Ændringsforslag 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet skal udarbejde retningslinjer 
med angivelse af detaljer som krævet i 
transaktionsrapporteringen. I forbindelse 
med udarbejdelsen af disse retningslinjer 
skal agenturet gennemføre detaljeret 
offentlig høring, i det mindste rettet mod 
nationale regulerende myndigheder, 
markedsdeltagere, operatører af 
transmissionssystemer og andre 
interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag 274
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Gennemsigtighed

1. Agenturet skal stille ikkekommercielle 
følsomme oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagere og offentligheden.
2. Agenturet kan udvikle og opretholde en 
metode, som fastsætter, hvordan det vil 
gøre disse oplysninger tilgængelige.

Or. en
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Ændringsforslag 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet etablerer mekanismer til 
udveksling af oplysninger, det modtager i
henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 7, 
med de nationale regulerende 
myndigheder, medlemsstaternes 
kompetente finansmyndigheder, 
medlemsstaternes 
konkurrencemyndigheder og andre 
relevante myndigheder. Agenturet giver 
kun instanser, som har oprettet systemer, 
der sætter agenturet i stand til at opfylde 
kravene i artikel 9, stk. 1, adgang til 
mekanismerne i stk. 1.

1. Agenturet etablerer mekanismer til 
udveksling af oplysninger, det modtager i 
henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 7, 
med de nationale regulerende 
myndigheder, medlemsstaternes 
kompetente finansmyndigheder, 
medlemsstaternes 
konkurrencemyndigheder, ESMA og andre 
relevante myndigheder. Agenturet giver 
kun instanser, som har oprettet systemer, 
der sætter agenturet i stand til at opfylde 
kravene i artikel 9, stk. 1, adgang til 
mekanismerne i stk. 1. Agenturet skal 
forud for indsendelsen af oplysninger 
forsikre sig om, at modtageren har 
passende systemer og procedurer til 
sikring af, at oplysningerne forbliver 
fortrolige.

Or. en

Ændringsforslag 276
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet etablerer mekanismer til 
udveksling af oplysninger, det modtager i 
henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 7, 
med de nationale regulerende 
myndigheder, medlemsstaternes 
kompetente finansmyndigheder, 
medlemsstaternes 
konkurrencemyndigheder og andre 
relevante myndigheder. Agenturet giver 
kun instanser, som har oprettet systemer, 
der sætter agenturet i stand til at opfylde 

1. Agenturet etablerer mekanismer til 
udveksling af oplysninger, det modtager i 
henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 7, 
med de nationale regulerende 
myndigheder, medlemsstaternes 
kompetente finansmyndigheder, 
medlemsstaternes 
konkurrencemyndigheder og andre 
relevante myndigheder. Inden oprettelsen 
af disse mekanismer skal agenturet høre 
disse myndigheder. Agenturet giver kun 
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kravene i artikel 9, stk. 1, adgang til 
mekanismerne i stk. 1.

instanser, som har oprettet systemer, der 
sætter agenturet i stand til at opfylde 
kravene i artikel 9, stk. 1, adgang til 
mekanismerne i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 277
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet etablerer mekanismer til 
udveksling af oplysninger, det modtager i 
henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 7, 
med de nationale regulerende 
myndigheder, medlemsstaternes 
kompetente finansmyndigheder, 
medlemsstaternes 
konkurrencemyndigheder og andre 
relevante myndigheder. Agenturet giver 
kun instanser, som har oprettet systemer, 
der sætter agenturet i stand til at opfylde 
kravene i artikel 9, stk. 1, adgang til 
mekanismerne i stk. 1.

1. Agenturet etablerer mekanismer til 
udveksling af oplysninger, det modtager i 
henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 7, 
med de nationale regulerende 
myndigheder, medlemsstaternes 
kompetente finansmyndigheder, 
medlemsstaternes 
konkurrencemyndigheder, ESMA og andre 
relevante myndigheder. Agenturet giver 
kun instanser, som har oprettet systemer, 
der sætter agenturet i stand til at opfylde 
kravene i artikel 9, stk. 1, adgang til 
mekanismerne i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 278
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transaktionsregistre, som er registreret 
eller anerkendt i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
---/---- [forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)], 
stiller alle oplysninger om 
engrosenergiprodukter, de har indsamlet, 

2. Transaktionsregistre, som er registreret 
eller anerkendt i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
---/---- [forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)], 
stiller alle oplysninger om 
engrosenergiprodukter og derivater af 
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til rådighed for agenturet. emissionshandel, de har indsamlet, til 
rådighed for agenturet.

Or. en

Ændringsforslag 279
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transaktionsregistre, som er registreret 
eller anerkendt i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
---/---- [forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)], 
stiller alle oplysninger om 
engrosenergiprodukter, de har indsamlet, 
til rådighed for agenturet.

2. Transaktionsregistre, som er registreret 
eller anerkendt i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
---/---- [forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)], 
stiller alle oplysninger om 
engrosenergiprodukter, de har indsamlet, 
til rådighed for agenturet rettidigt og i den 
rette form.

Or. en

Ændringsforslag 280
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente finansmyndigheder 
fremsender til agenturet rapporter om 
transaktioner med engrosenergiprodukter, 
som er modtaget i henhold til artikel 25, 
stk. 3, i direktiv 2004/39/EF, og artikel 6, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. ---/---
[forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)].

De kompetente finansmyndigheder, der 
rapporterer til ESMA, fremsender til 
agenturet og til ESMA rapporter om 
transaktioner med engrosenergiprodukter, 
som er modtaget i henhold til artikel 25, 
stk. 3, i direktiv 2004/39/EF, og artikel 6, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. ---/---
[forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)].

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 281
Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tre år efter denne forordnings 
ikrafttræden udarbejder agenturet en 
rapport med udgangspunkt i resultaterne 
og sender den til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen med angivelse af
resultaterne af dets undersøgelse 
vedrørende mulighederne og tidsrammen 
for at migrere OTC-derivater til 
noteringslokaler med henblik på clearing.

Or. en

Begrundelse

Handel med OTC-derivater udgør størstedelen af transaktionerne på 
engrosenergimarkederne i de fleste medlemsstater. Hvis disse transaktioner blev handlet i 
noteringslokaler, ville gennemsigtigheden på markedet muligvis blive øget betydeligt. 
Agenturets resultater kan give yderligere oplysninger om tidsrammen og muligheden.

Ændringsforslag 282
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet og de kompetente myndigheder 
med ansvar for overvågning af 
emissionshandel skal oprette en 
mekanisme, som giver agenturet adgang 
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til oversigter over transaktioner inden for 
emissionshandel og derivater forbundet 
med emissionshandel.

Or. en

Ændringsforslag 283
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De myndigheder, der har ansvar for 
overvågningen af emissionshandel og 
derivater heraf, skal videregive oversigter 
over transaktioner inden for disse 
instrumenter til agenturet.

Or. en

Ændringsforslag 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet sikrer fortrolig behandling og 
beskyttelse af de oplysninger, det modtager 
i henhold til artikel 7, samt oplysningernes 
integritet. Agenturet træffer 
foranstaltninger med henblik på at 
forhindre misbrug af oplysningerne i dets 
systemer.

1. Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder, de kompetente 
finansmyndigheder, 
konkurrencemyndighederne i 
medlemsstaterne og andre relevante 
myndigheder sikrer fortrolig behandling og 
beskyttelse af de oplysninger, det modtager 
i henhold til artikel 7, samt oplysningernes 
integritet. Agenturet træffer 
foranstaltninger med henblik på at 
forhindre misbrug af oplysningerne i dets 
systemer.

Or. en
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Ændringsforslag 285
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet sikrer fortrolig behandling og 
beskyttelse af de oplysninger, det modtager 
i henhold til artikel 7, samt oplysningernes 
integritet. Agenturet træffer 
foranstaltninger med henblik på at 
forhindre misbrug af oplysningerne i dets 
systemer.

1. Agenturet sikrer fortrolig behandling og 
beskyttelse af de oplysninger, det modtager 
i henhold til artikel 7, samt oplysningernes 
integritet. Agenturet træffer 
foranstaltninger med henblik på at 
forhindre misbrug af oplysningerne i dets 
datasystemer.

Or. en

Ændringsforslag 286
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet identificerer kilderne til
driftsrisici og reducerer dem ved at udvikle 
passende systemer, kontroller og 
procedurer.

Agenturet identificerer kilderne til 
driftsrisici og reducerer dem ved at udvikle 
passende systemer, kontroller og 
procedurer. Agenturets it-værktøjer skal 
overholde de bedste tilgængelige 
sikkerhedsstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 287
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale regulerende myndigheder, de 
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kompetente finansmyndigheder, nationale 
konkurrencemyndigheder i 
medlemsstaterne, ESMA og andre 
relevante myndigheder sikrer fortrolig 
behandling og beskyttelse af de 
oplysninger, det/de modtager i henhold til 
artikel 6, stk. 2, eller artikel 8 og skal 
træffe foranstaltninger med henblik på at 
forhindre misbrug af oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 288
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet kan træffe afgørelse om at 
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.

2. I henhold til artikel 12 kan agenturet 
træffe afgørelse om at offentliggøre dele af 
de oplysninger, det er i besiddelse af, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger om individuelle 
markedsdeltagere eller individuelle 
transaktioner eller individuelle markeder 
ikke er omfattet eller kan udledes.

Agenturet og enhver national regulerende 
myndighed, som agenturet har delt disse 
oplysninger med i henhold til artikel 8, 
skal udelukkende offentliggøre 
sammendrag af eller samlede oplysninger 
om transaktionspriser, som vil være til 
gavn for engroselektricitets- og -
gasmarkederne, og hvis offentliggørelse 
ikke skaber forvridning i konkurrencen 
på markederne inden for elektricitet og 
gas eller på anden vis.

Or. en
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Ændringsforslag 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet kan træffe afgørelse om at 
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.

2. Agenturet kan på et samlet og anonymt 
grundlag træffe afgørelse om at 
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives, 
og at oplysningerne påviseligt er 
nødvendige for at forbedre 
gennemsigtigheden af 
engrosenergimarkederne, og at de 
oplysninger, der skal offentliggøres, er 
omfattet af den information, der skal være 
indeholdt i henhold til artikel 3, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 290
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet kan træffe afgørelse om at 
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.

2. Agenturet skal offentliggøre dele af de 
oplysninger, det er i besiddelse af – med 
udgangspunkt i grundlæggende data og 
markedsdata – i et tilgængeligt format, 
herunder oplysninger om bilaterale 
kontrakter, for at øge
markedsgennemsigtigheden og 
pålideligheden, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 291
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet kan træffe afgørelse om at 
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.

2. Agenturet kan træffe afgørelse om at 
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.
Agenturet og alle nationale myndigheder 
(med sådanne oplysninger, som kan være 
blevet udvekslet med agenturet i henhold 
til artikel 8) skal ikke offentliggøre 
aktuelle markedsfølsomme informationer.

Or. en

Ændringsforslag 292
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet kan træffe afgørelse om at 
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.

2. Agenturet skal offentliggøre de 
oplysninger, det er i besiddelse af, forudsat 
at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger om individuelle 
markedsdeltagere eller individuelle 
transaktioner ikke videregives. Agenturet 
skal stille dataene til rådighed for 
forskningscentre i samlet form.
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Or. pl

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden skal agenturet ubetinget stille oplysningerne til rådighed for 
offentligheden. Agenturet skal navnlig stille dataene til rådighed for forskningscentre i samlet 
form. Videnskabelig forskning kan øge energimarkedets effektivitet.

Ændringsforslag 293
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet kan træffe afgørelse om at 
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.

2. Agenturet kan på et samlet og anonymt 
grundlag træffe afgørelse om at 
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke videregives.

Or. en

Ændringsforslag 294
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nationale regulerende myndigheder 
sørger for, at de forbud, der er fastsat i 
artikel 3 og 4, håndhæves.

1. De nationale regulerende myndigheder 
sørger med støtte fra agenturet for, at de 
forbud, der er fastsat i artikel 3 og 4, 
håndhæves.

Or. en

Begrundelse

Nationale regulerende myndigheder skal være i stand til at drage fuld nytte af merværdien af 
et europæisk agentur ved at have det europæiske perspektiv til at bistå dem 
omkostningseffektivt og på en kompetent måde i forbindelse med deres opgaver med henblik 
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på at sikre anvendelsen af forbuddene.

Ændringsforslag 295
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
regulerende myndigheder tillægges alle de 
nødvendige undersøgelsesbeføjelser, for at 
de kan udøve denne funktion. Disse 
beføjelser udøves på en rimelig måde. De 
udøver beføjelserne:

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
regulerende myndigheder tillægges alle de 
nødvendige undersøgelsesbeføjelser, for at 
de kan udøve denne funktion med støtte fra 
agenturet. Disse beføjelser udøves på en 
rimelig måde. De udøver beføjelserne:

Or. en

Ændringsforslag 296
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
regulerende myndigheder tillægges alle de 
nødvendige undersøgelsesbeføjelser, for at 
de kan udøve denne funktion. Disse 
beføjelser udøves på en rimelig måde. De 
udøver beføjelserne:

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
regulerende myndigheder tillægges alle de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser, for at de kan 
udøve denne funktion. Disse beføjelser 
udøves på en rimelig måde. De udøver 
beføjelserne:

Or. en
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Ændringsforslag 297
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med andre myndigheder 
eller med markedsvirksomheder

b) i samarbejde med andre myndigheder 
eller med markedsvirksomheder, herunder 
afdelinger for markedsovervågning i 
handelscentre

Or. en

Ændringsforslag 298
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med andre myndigheder 
eller med markedsvirksomheder

b) i samarbejde med andre myndigheder 
eller med markedsvirksomheder, også fra 
andre medlemsstater

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 299
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) efter anmodning fra agenturet, hvis 
den indledende vurdering har givet solid 
information til støtte for henstillingerne.
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Or. en

Begrundelse

Nationale regulerende myndigheder skal være i stand til at drage fuld nytte af merværdien af 
et europæisk agentur ved at have det europæiske perspektiv til at bistå dem 
omkostningseffektivt og på en kompetent måde i forbindelse med deres opgaver med henblik 
på at sikre anvendelsen af forbuddene.

Ændringsforslag 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede 
undersøgelsesbeføjelser omfatter retten til:

2. Den/de markedsdeltager/-e, som bliver 
undersøgt, skal gøres opmærksom på 
detaljerne i undersøgelsen.
Undersøgelsens formål skal meddeles 
skriftligt af den nationale regulerende 
myndighed og være i overensstemmelse 
med et forbud som fastsat i artikel 3 og 4 i 
forordningen.
De i stk. 1 omhandlede 
undersøgelsesbeføjelser skal begrænses i 
forhold til undersøgelsens formål og de 
handlinger, der er nødvendige for at 
kunne opfylde kravet fra nationale 
regulerende myndigheder i henhold til 
denne forordning, og skal omfatte retten 
til:

Or. en

Ændringsforslag 301
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede 2. De i stk. 1 omhandlede 
undersøgelsesbeføjelser skal begrænses i 
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undersøgelsesbeføjelser omfatter retten til: forhold til undersøgelsens formål og de 
handlinger, der er nødvendige for at 
kunne opfylde kravet fra nationale 
regulerende myndigheder i henhold til 
denne forordning, og skal omfatte retten 
til:

Or. en

Ændringsforslag 302
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at indhente oplysninger hos en hvilken 
som helst person, herunder dem, der senere 
er involveret i afgivelsen af ordrer eller 
udførelse af de pågældende operationer, og 
deres principaler, og eventuelt indkalde 
dem til høring

b) at indhente oplysninger hos en hvilken 
som helst relevant person, herunder dem, 
der senere er involveret i afgivelsen af 
ordrer eller udførelse af de pågældende 
operationer, og deres principaler, og om 
nødvendigt kræve personlig afgivelse af 
oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at indhente oplysninger hos en hvilken 
som helst person, herunder dem, der senere 
er involveret i afgivelsen af ordrer eller 
udførelse af de pågældende operationer, og
deres principaler, og eventuelt indkalde 
dem til høring

b) at indhente oplysninger hos en hvilken 
som helst relevant person, herunder dem, 
der senere er involveret i afgivelsen af 
ordrer eller udførelse af de pågældende 
operationer, og deres principaler, og om 
nødvendigt kræve personlig afgivelse af 
oplysninger

Or. en
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Ændringsforslag 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at gennemføre kontrolundersøgelser på 
stedet

c) at gennemføre kontrolundersøgelser på 
stedet af enheder som dækket af denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at kræve oplysninger om foreliggende 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik

d) at kræve, i hvilke tilfælde der foreligger 
et krav om at bevare oplysninger om 
foreliggende telefonsamtaler og 
foreliggende datatrafik, som har 
forbindelse til engrosenergiprodukter;

Or. en

Ændringsforslag 306
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at kræve oplysninger om foreliggende 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik

d) at kræve oplysninger om foreliggende 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik
som gennemført i henhold til loven

Or. ro
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Begrundelse

For at undgå misbrug.

Ændringsforslag 307
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at kræve nedlagt midlertidigt forbud 
mod erhvervsvirksomhed.

g) at opfordre en domstol eller en 
kompetent myndighed til at nedlægge
midlertidigt forbud mod 
erhvervsvirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 308
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at kræve nedlagt midlertidigt forbud 
mod erhvervsvirksomhed.

g) at opfordre en domstol eller en 
kompetent myndighed til at nedlægge
midlertidigt forbud mod 
erhvervsvirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 309
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Håndhævelsesbeføjelserne skal 
udøves af de nationale regulerende 
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energimyndigheder i overensstemmelse 
med den nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Håndhævelsen af lovgivningen skal tydeligt foregå på medlemsstatsniveau.

Ændringsforslag 310
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet sikrer, at de nationale 
regulerende myndigheder udfører deres 
opgaver i henhold til denne forordning på 
en koordineret måde.

1. Agenturet sikrer, at de nationale 
regulerende myndigheder udfører deres 
opgaver i henhold til denne forordning på 
en koordineret måde. Agenturet modtager 
de yderligere finansielle og menneskelige 
ressourcer, der er nødvendige for, at det
på tilstrækkelig vis kan udføre de 
yderligere opgaver, det er tildelt i henhold 
til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 311
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet sikrer, at de nationale 
regulerende myndigheder udfører deres 
opgaver i henhold til denne forordning på 
en koordineret måde.

1. Agenturet skal sikre, at de nationale 
regulerende myndigheder udfører deres 
opgaver i henhold til denne forordning på 
en koordineret måde.

Or. en
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Ændringsforslag 312
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale regulerende myndigheder 
samarbejder med agenturet og hinanden 
med henblik på at udføre deres opgaver i 
henhold til denne forordning.

De nationale regulerende myndigheder 
samarbejder med agenturet og hinanden 
med henblik på at udføre deres opgaver i 
henhold til denne forordning. Dette 
samarbejde kan ligeledes være i form af 
regionalt samarbejde mellem nationale 
regulerende myndigheder inden for 
agenturets struktur med henblik på at 
afspejle markedsrealiteter.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 313
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en national regulerende myndighed 
har begrundet mistanke om, at der 
gennemføres eller er blevet gennemført 
handlinger i strid med dette direktiv enten i 
den pågældende medlemsstat eller i en 
anden medlemsstat, giver den så nøjagtigt 
som muligt agenturet meddelelse derom.

2. Når en national regulerende myndighed 
har begrundet mistanke om, at der 
gennemføres eller er blevet gennemført 
handlinger i strid med dette direktiv enten i 
den pågældende medlemsstat eller i en 
anden medlemsstat, giver den uden 
forsinkelse agenturet meddelelse derom i 
henhold til den fastsatte procedure.

Or. lt
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Ændringsforslag 314
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en national regulerende myndighed har 
mistanke om, at der gennemføres 
handlinger, som påvirker 
engrosenergimarkeder eller kursen på 
engrosenergiprodukter i den pågældende 
medlemsstat, i en anden medlemsstat, kan 
den anmode agenturet om at træffe 
foranstaltninger i henhold til stk. 4.

Når en national regulerende myndighed har 
mistanke om, eller de indledende
vurderinger og analyser fra agenturet 
antyder, at der gennemføres handlinger, 
som påvirker engrosenergimarkeder eller 
kursen på engrosenergiprodukter i den 
pågældende medlemsstat, i en anden 
medlemsstat, skal den nationale 
regulerende energimyndighed anmode 
agenturet om at træffe foranstaltninger i 
henhold til stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Nationale regulerende myndigheder skal være i stand til at drage fuld nytte af merværdien af 
et europæisk agentur ved at have det europæiske perspektiv til at bistå dem 
omkostningseffektivt og må en kompetent måde i forbindelse med deres opgaver med henblik 
på at sikre anvendelsen af forbuddene.

Ændringsforslag 315
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet modtager de finansielle og 
menneskelige ressourcer, der er 
nødvendige for, at det på tilstrækkelig vis 
kan udføre de yderligere opgaver, det er 
tildelt i henhold til denne forordning. Om 
nødvendigt kan agenturet etablere 
forbindelseskontorer, der er placeret i 
nærheden af væsentlige handelscentre.

Or. en
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Ændringsforslag 316
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis agenturet har mistanke om, at 
bestemmelserne i denne forordning er 
blevet overtrådt, har det med henblik på at 
kunne gennemføre sine opgaver i henhold 
til stk. 1, beføjelse til:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 317
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at anmode en eller flere nationale 
regulerende myndigheder om at give alle 
oplysninger om den formodede 
overtrædelse

a) at anmode en eller flere nationale 
regulerende myndigheder, og i 
påkommende tilfælde alle nationale 
regulerende energimyndigheder i en 
region, om at give alle oplysninger om den 
formodede overtrædelse

Or. en

Begrundelse

Markedsmisbrug i en medlemsstat medfører ofte transaktioner, som har indflydelse på andre 
medlemsstater. Disse bør da samarbejde regionalt under ACER for at gennemføre effektive 
undersøgelser.
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Ændringsforslag 318
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) gennemføre indledende vurderinger, 
der drager nytte af det europæiske 
perspektiv og intern forståelse af data;

Or. en

Begrundelse

Nationale regulerende myndigheder skal være i stand til at drage fuld nytte af merværdien af 
et europæisk agentur ved at have det europæiske perspektiv til at bistå dem 
omkostningseffektivt og må en kompetent måde i forbindelse med deres opgaver med henblik 
på at sikre anvendelsen af forbuddene.

Ændringsforslag 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) personer, der arbejder eller har arbejdet 
for en national regulerende myndighed

c) personer, der arbejder eller har arbejdet 
for en national regulerende myndighed, 
ESMA og kompetente finansmyndigheder

Or. en

Ændringsforslag 320
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) personer, der arbejder eller har arbejdet 
for en national regulerende myndighed

c) personer, der arbejder eller har arbejdet 
for en national regulerende myndighed
eller for andre relevante myndigheder
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Or. en

Ændringsforslag 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) revisorer og eksperter, der har modtaget 
instrukser fra en national regulerende 
myndighed, som modtager oplysninger i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning.

d) revisorer og eksperter, der har modtaget 
instrukser fra en national regulerende 
myndighed, ESMA og kompetente 
finansmyndigheder som modtager 
oplysninger i henhold til bestemmelserne i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 322
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) revisorer og eksperter, der har modtaget 
instrukser fra en national regulerende 
myndighed, som modtager oplysninger i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning.

d) revisorer og eksperter, der har modtaget 
instrukser fra en national regulerende 
myndighed eller fra andre relevante 
myndigheder, som modtager oplysninger i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 323
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fortrolige oplysninger, som de i stk. 2 
omhandlede personer modtager i 
forbindelse med deres hverv, må ikke 
videregives til andre personer eller 
myndigheder, undtagen i summarisk eller 
sammenfattet form, således at de enkelte 
markedsdeltagere eller markeder ikke kan 
identificeres, medmindre der er tale om 
tilfælde, som er omfattet af 
straffelovgivningen eller andre 
bestemmelser i denne forordning eller 
anden relevant EU-lovgivning.

3. Fortrolige oplysninger, som de i stk. 2 
omhandlede personer modtager i 
forbindelse med deres hverv, må ikke 
videregives til andre personer eller 
myndigheder, undtagen i summarisk eller 
sammenfattet form og i henhold til
begrænsningerne i artikel 9, stk. 2, således 
at de enkelte markedsdeltagere eller 
markeder ikke kan identificeres, 
medmindre der er tale om tilfælde, som er 
omfattet af straffelovgivningen eller andre 
bestemmelser i denne forordning eller 
anden relevant EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 324
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fortrolige oplysninger, som de i stk. 2 
omhandlede personer modtager i 
forbindelse med deres hverv, må ikke 
videregives til andre personer eller 
myndigheder, undtagen i summarisk eller 
sammenfattet form, således at de enkelte 
markedsdeltagere eller markeder ikke kan 
identificeres, medmindre der er tale om 
tilfælde, som er omfattet af 
straffelovgivningen eller andre 
bestemmelser i denne forordning eller 
anden relevant EU-lovgivning.

3. Fortrolige oplysninger, som de i stk. 2 
omhandlede personer modtager i 
forbindelse med deres hverv, må ikke 
videregives til andre personer eller 
myndigheder, undtagen i summarisk eller 
sammenfattet form, således at de enkelte 
markedsdeltagere eller markeder eller 
transaktioner ikke kan identificeres, 
medmindre der er tale om tilfælde, som er 
omfattet af straffelovgivningen eller andre 
bestemmelser i denne forordning eller 
anden relevant EU-lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 325
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver senest den… 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Kommissionen skal, idet der tages hensyn 
til høringen om Kommissionens 
meddelelse KOM(2010)0716 om udvidelse 
af sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser, fremsætte 
forslag med henblik på at opnå 
harmoniserede sanktionsordninger i 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne giver 
senest den… Kommissionen meddelelse 
om disse bestemmelser og meddeler 
omgående senere ændringer af betydning 
for bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 326
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver senest den… 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
De skal afspejle alvoren af 
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Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

overtrædelserne og skal i betydelig grad 
overstige den reelle eller potentielle
vinding fra ulovlige operationer. 
Medlemsstaterne skal i tæt samarbejde 
med agenturet og Kommissionen aftale 
minimumstandarder for straffe og 
koordinere deres sanktionsordninger. 
Medlemsstaterne giver senest den… 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 327
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver senest den… 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning og 
afspejle den skade, forbrugerne har 
oplevet. Der bør fastsættes 
minimumstandarder for sanktioner, som 
mindst svarer til det dobbelte af den 
direkte og indirekte potentielle 
økonomiske vinding samt som følge af de 
handlinger, som det er denne forordnings 
formål at forhindre. Medlemsstaterne 
giver senest den… Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 328
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver senest den… 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
De skal afspejle alvoren af 
overtrædelserne og skal i betydelig grad 
overstige den reelle eller potentielle
vinding fra ulovlige operationer. 
Medlemsstaterne giver senest den… 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

Sanktionerne skal veje tungere end den potentielle vinding.

Ændringsforslag 329
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 

Kommissionen skal fastsætte standarder 
for anvendelsen af sanktioner og sikre et 
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forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, 
stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den… Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

harmoniseret system til anvendelse af 
sanktioner i tilfælde af overtrædelse af 
denne forordning. Medlemsstaterne træffer 
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre
gennemførelsen af de fastsatte standarder.
Medlemsstaterne giver senest den… 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. lt

Ændringsforslag 330
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver senest den… 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed, have afskrækkende virkning og 
være ikkediskriminerende. 
Medlemsstaterne giver senest den… 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. pl

Begrundelse

Det bør undgås at få medlemsstaterne til at fastsætte sanktioner på forskellige måder.
Ikkeensartede sanktioner kan føre til transaktioner, der strømmer til de steder, hvor 
sanktionerne er mindre omfattende.
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Ændringsforslag 331
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan, uden at det indskrænker 
EU-institutionernes kompetence, herunder 
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, 
etablere kontakter med tilsynsmyndigheder 
fra tredjelande. Det kan indgå 
administrative aftaler med internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger.

Agenturet kan, uden at det indskrænker 
EU-institutionernes kompetence, herunder 
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, 
etablere kontakter med tilsynsmyndigheder 
fra tredjelande, navnlig dem med 
indvirkning på EU's engrosenergimarked 
med henblik på at fremme 
harmoniseringen af de regulerende 
ordninger. Det kan indgå administrative 
aftaler med internationale organisationer 
og tredjelandes forvaltninger.

Or. en

Begrundelse

Transaktioner skal ikke migrere til mindre regulerede handelsområder. Derfor skal EU 
arbejde på harmoniserede regulerende ordninger, også uden for EU's grænser.

Ændringsforslag 332
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan, uden at det indskrænker 
EU-institutionernes kompetence, herunder 
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, 
etablere kontakter med tilsynsmyndigheder 
fra tredjelande. Det kan indgå 
administrative aftaler med internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger.

Agenturet kan, så vidt nødvendigt med 
henblik på at nå målene som fastsat i 
forordningen, og uden at det indskrænker 
EU-institutionernes kompetence, herunder 
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, 
etablere kontakter med tilsynsmyndigheder 
fra tredjelande. Det kan indgå 
administrative aftaler med internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger.

Or. pl
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Begrundelse

Det er vigtigt tydeligt at angive, at agenturets beføjelser i forhold til at indgå aftaler og 
bevare kontakter med tredjelande bør begrænses til det nødvendige for at kunne nå 
forordningens mål.

Ændringsforslag 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan, uden at det indskrænker 
EU-institutionernes kompetence, herunder 
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, 
etablere kontakter med tilsynsmyndigheder 
fra tredjelande. Det kan indgå 
administrative aftaler med internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger.

Agenturet kan, uden at det indskrænker 
medlemsstaternes og EU-institutionernes 
kompetence, herunder Tjenesten for EU’s 
Optræden Udadtil, udvikle kontakter med 
tilsynsmyndigheder fra tredjelande. Det 
kan indgå administrative aftaler med 
internationale organisationer og 
tredjelandes forvaltninger uden juridiske 
forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 334
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virksomheder fra tredjelande, hvor 
markedsbestemmelserne ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning, skal ikke blive 
godkendt til handel på EU's 
engrosenergimarked.

Or. en

Begrundelse

EU skal udnytte sin indflydelse fuldt ud til at øge gennemsigtigheden og integriteten i 
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engrosenergitransaktionerne, også uden for EU's grænser.

Ændringsforslag 335
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5 og 7, for en 
ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelsen til at 
vedtage de delegerede retsakter i henhold 
til betingelserne som fastsat i denne 
artikel.

Or. en

Ændringsforslag 336
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5 og 7, for en 
ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5 og 7, for en periode
på fem år fra ikrafttrædelsesdatoen for 
denne forordning. Kommissionen 
aflægger en rapport om de delegerede 
beføjelser senest seks måneder inden 
udløbet af perioden på fem år fra 
ikrafttrædelsesdatoen for denne 
forordning. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende med samme periode, 
medmindre Europa-Parlamentet eller 
Rådet modsætter sig forlængelsen senest 
tre måneder før udgangen af hver 
periode.

Or. ro
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Ændringsforslag 337
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når Kommissionen er indstillet på at 
vedtage delegerede retsakter er det særlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder med agenturet, 
operatører på energimarkedet, nationale 
regulerende myndigheder og ESMA. 
Kommissionen bør, når den forbereder og 
udarbejder delegerede retsakter, sikre 
samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet og sikre, at 
Europa-Parlamentet og Rådet nøje 
inddrages i den forberedende fase, især 
ved at blive indbudt til at deltage i 
ekspertmøderne.

Or. en

Ændringsforslag 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når Kommissionen udarbejder og 
udfærdiger delegerede retsakter, skal den 
sikre en samtidig, rettidig og korrekt 
fremsendelse af de relevante dokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet. 
Kommissionen skal ligeledes gennemføre 
passende og gennemsigtige høringer, 
herunder høring af eksperter, god tid i 
forvejen som fastsat i den fælles 
fortolkning af praktiske ordninger 
vedrørende anvendelsen af delegerede 
retsakter.
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Or. en

Ændringsforslag 339
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Inden vedtagelsen af delegerede 
retsakter skal Kommissionen høre 
markedsparter vedrørende indholdet og 
formatet af rapporteringskravene, 
herunder interesserede parter, såsom 
organiserede markeder (f.eks. 
energiudveksling) og markedsdeltagere.

Or. en

Ændringsforslag 340
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

2. Delegationen af beføjelser som omtalt i 
artikel 5, 5a og 7 overdrages til 
Kommissionen i en ubegrænset periode.

Or. en

Ændringsforslag 341
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen med 

3. Den i artikel 5, 5a og 7 omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
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forbehold af betingelserne i artikel 16 og 
17.

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning på dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller på et senere 
tidspunkt, hvis dette er angivet i 
afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning 
for gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 342
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 343
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. En delegeret retsakt, der er vedtaget i 
henhold til artikel 5, 5a og 7 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på to måneder fra underretningen 
om nævnte retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne periode 
begge har meddelt Kommissionen, at de 
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ikke vil gøre indsigelse. Fristen forlænges 
med to måneder på foranledning af 
Europa-Parlamentet eller Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 344
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Tilbagekaldelse af delegationen

1. Den i artikel 5 og 7 omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. En institution, der indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker 
at tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
giver den anden institution og 
Kommissionen meddelelse herom inden 
for et rimeligt tidsrum, inden den træffer 
endelig afgørelse, og oplyser samtidig, 
hvilke delegerede beføjelser der eventuelt 
vil blive tilbagekaldt, samt begrundelsen 
herfor.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får 
virkning øjeblikkeligt eller på et senere 
tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en
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Ændringsforslag 345
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra datoen for meddelelsen 
herom. Fristen forlænges med en måned 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod en 
delegeret retsakt ved fristens udløb, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat i den. Den delegerede 
retsakt kan offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende og træde i 
kraft før udløbet af fristen, hvis Europa-
Parlamentet og Rådet begge har meddelt 
Kommissionen, at de ikke har til hensigt 
at gøre indsigelse.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder den ikke i kraft. Den institution, 
der gør indsigelse mod den delegerede 
retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Or. en

Ændringsforslag 346
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
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to måneder fra datoen for meddelelsen 
herom. Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

to måneder fra datoen for meddelelsen 
herom. Fristen forlænges med to måneder 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra datoen for meddelelsen 
herom. Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra datoen for meddelelsen 
herom. Fristen forlænges med to måneder
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 348
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra datoen for meddelelsen 
herom. Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra datoen for meddelelsen 
herom. Fristen forlænges med to måneder
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.

Or. ro
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Ændringsforslag 349
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra datoen for meddelelsen 
herom. Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra datoen for meddelelsen 
herom. Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. pl

Begrundelse

Ved at anvende konjunktionen "og" antydes det, at begge institutioner samtidig skulle gøre 
indsigelse mod den delegerede retsakt. Dette er ikke i overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde eller artikel 17, stk. 2 og 3.

Ændringsforslag 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen skal i tilfælde af 
indsigelse fra Europa-Parlamentet eller 
Rådet oplyse Europa-Parlamentet og 
Rådet om, hvordan indsigelsen er taget i 
betragtning i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af nye 
delegerede retsakter.

Or. en
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Ændringsforslag 351
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Agenturets personale og ressourcer

Senest den 31. december 2011 foretager 
agenturet et skøn over personale- og 
ressourcebehovene i forbindelse med 
udøvelsen af dens beføjelser og 
varetagelsen af dens opgaver i 
overensstemmelse med denne forordning 
og forelægger en beretning for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 352
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bestemmelserne i denne forordning, 
der kræver delegerede retsakter til 
gennemførelsen heraf, træder først i kraft, 
når de delegerede retsakter træder i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 353
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forbuddene mod insiderhandel i 
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henhold til artikel 3 og 
markedsmanipulation i henhold til artikel 
4 træder i kraft, så snart de relevante 
delegerede retsakter som omtalt i artikel 5 
er vedtaget.

Or. en

Ændringsforslag 354
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kravene om dataindsamling træder i 
kraft, så snart de relevante delegerede 
retsakter som omtalt i artikel 7 er 
vedtaget.

Or. en


