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Módosítás 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nagykereskedelmi energiapiacokon a 
jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele érdekében a Bizottság a 
15. cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján részletesen 
meghatározza a 2. cikk 1–5. pontjában 
meghatározott fogalmakat.

(1) A nagykereskedelmi energiapiacokon a 
jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele és az energiaipari és 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó más 
uniós jogszabályokkal való összhang 
biztosítása érdekében a Bizottság az 
Ügynökség tanácsát követően a 15. cikk 
alapján, a 16. és a 17. cikkben foglalt 
feltételekkel, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján részletesen meghatározza a 
2. cikk 1–5. pontjában meghatározott 
fogalmakat. A tanács előkészítésekor az 
Ügynökség részletes nyilvános 
konzultációt folytat legalább a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a piaci résztvevők, 
az átvitelirendszer-üzemeltetők és más 
érdekelt felek részvételével.

Or. en

Módosítás 225
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nagykereskedelmi energiapiacokon a 
jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele érdekében a Bizottság a 
15. cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján részletesen 
meghatározza a 2. cikk 1–5. pontjában 

(1) A nagykereskedelmi energiapiacokon a 
jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele és az energiaipari és 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó más 
uniós jogszabályokkal való összhang 
biztosítása érdekében a Bizottság az 
érdekeltekkel folytatott konzultáció és 
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meghatározott fogalmakat. adott esetben egy megfelelően végzett 
hatásvizsgálat alapján a 15. cikkel 
összhangban és a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján részletesen 
meghatározza a 2. cikk 1–5 pontjában 
meghatározott fogalmakat.

Or. en

Módosítás 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nagykereskedelmi energiapiacokon
a jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele érdekében a Bizottság a 
15. cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján részletesen 
meghatározza a 2. cikk 1–5. pontjában 
meghatározott fogalmakat.

(1) A nagykereskedelmi villamosenergia-
és gázpiacokon a jövőben bekövetkező 
fejlemények figyelembevétele és az 
energiaipari és pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó más uniós jogszabályokkal való 
összhang biztosítása érdekében a Bizottság
az Ügynökség tanácsát követően a 15. cikk 
alapján, a 16. és a 17. cikkben foglalt 
feltételekkel, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján részletesen meghatározza a 
2. cikk 1–5. pontjában meghatározott 
fogalmakat.

Or. en

Módosítás 227
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nagykereskedelmi energiapiacokon a 
jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele érdekében a Bizottság a 

(1) A nagykereskedelmi energiapiacokon a 
jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele érdekében a Bizottságot 



AM\866419HU.doc 5/80 PE464.685v01-00

HU

15. cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján részletesen 
meghatározza a 2. cikk 1–5. pontjában 
meghatározott fogalmakat.

felhatalmazzák arra, hogy a 15. cikk 
alapján, a 16. és a 17. cikkben foglalt 
feltételekkel, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján részletesen meghatározza a 
2. cikk 1–5. pontjában meghatározott 
fogalmakat. Ezeket a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat az Ügynökséggel 
szoros együttműködésben dolgozzák ki.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási javaslat indokolásában a Bizottság kijelenti, hogy az adatgyűjtésről szóló 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (7. cikk) az Ügynökség által kidolgozott iránymutatás-
tervezeteken alapulnak majd. Adott esetben célszerű lenne az Ügynökség részvételét 
kiterjeszteni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kidolgozására. Ezenkívül biztosítani kell, 
hogy valamennyi érdekelt fél szakmai ismereteit – az ACER létrehozásáról szóló 
(713/2009/EK) rendeletben foglaltak alapján – vegyék figyelembe a folyamat kialakításakor.

Módosítás 228
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nagykereskedelmi energiapiacokon a 
jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele érdekében a Bizottság a 
15. cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján részletesen 
meghatározza a 2. cikk 1–5. pontjában 
meghatározott fogalmakat.

(1) A nagykereskedelmi energiapiacokon a 
jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele érdekében a Bizottság e 
rendelet hatálybalépésétől számított 30 
napon belül a 15. cikk alapján, a 16. és a 
17. cikkben foglalt feltételekkel, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
részletesen meghatározza a 2. cikk 1–5. 
pontjában meghatározott fogalmakat.

Or. pl

Indokolás

A Bizottság feladata, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása révén tisztázza az 
e rendelet 2. cikkének 1. pontjában meghatározott fogalmakat. A rendelet hatékony 
alkalmazása érdekében fontos tehát az aktusok elfogadására határidőt kijelölni.
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Módosítás 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tanács előkészítésekor az 
Ügynökség részletes nyilvános 
konzultációt folytat.

Or. en

Módosítás 230
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nagykereskedelmi energiapiacok 
működésének sajátosságait, az árupiacok és 
a származékos piacok közötti 
kölcsönhatásokat;

a) a földgáz és a villamos energia 
jellemzői közötti különbségeket, a
nagykereskedelmi energiapiacok 
működésének sajátosságait, az árupiacok és 
a származékos piacok közötti 
kölcsönhatásokat;

Or. en

Módosítás 231
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nagykereskedelmi energiapiacok 
működésének sajátosságait, az árupiacok és 
a származékos piacok közötti 

a) a nagykereskedelmi energiapiacok 
működésének sajátosságait a 
villamosenergia- és gázpiacok 
sajátosságaival együtt, és az árupiacok és a 
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kölcsönhatásokat; származékos piacok közötti 
kölcsönhatásokat;

Or. en

Módosítás 232
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nagykereskedelmi energiapiacok
működésének sajátosságait, az árupiacok és 
a származékos piacok közötti 
kölcsönhatásokat;

a) a nagykereskedelmi villamosenergia- és 
gázpiacok működésének sajátosságait, az 
árupiacok és a származékos piacok közötti 
kölcsönhatásokat;

Or. en

Módosítás 233
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a folyamatok közötti 
kölcsönhatásokat, valamint az olaj, a szén 
és a szén-dioxid kibocsátási egységek 
piacán, illetve a nagykereskedelmi 
villamosenergia- és gázpiacon történő 
visszaéléseket;

Or. en

Indokolás

Bár az olaj, a szén és a szén-dioxid kibocsátási egységek piaca különbözik a villamosenergia-
és gázpiactól, hatással vannak egymásra, és a piaci visszaélés és a piaci manipuláció 
hatékony megelőzése csak akkor biztosítható, ha az összes vonatkozó piacot felügyelik.
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Módosítás 234
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az illetékes hatóságokkal folytatott 
megerősített együtműködés 
szükségességét, egyben egy hatékony 
jelentéstételi rendszer létrehozását a kettős 
jelentéstétel megakadályozása érdekében;

Or. en

Módosítás 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az Ügynökség által kibocsátott 
véleményt a piaci résztvevőkkel és az 
érdekelt felekkel folytatott széles körű 
konzultációt követően. 

Or. en

Módosítás 236
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az Ügynökség által kibocsátott 
véleményt nyilvános konzultációt 
követően.

Or. en
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Módosítás 237
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a földgáz és a villamos energia eltérő 
jellemzőit.

Or. de

Indokolás

Fontos a két termék között különbséget tenni, mivel jellemzőik is alapvetően eltérnek.

Módosítás 238
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A piaci szereplők engedélyezése

(1) A 2004/39/EK irányelv szerinti 
befektetési vállalkozásként történő 
engedélyezés hiányában minden egyes 
tagállam előírja, hogy a piaci szereplők 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
folytatott kereskedelemmel kapcsolatos 
szolgáltatásainak nyújtásához előzetes 
engedély szükséges.
(2) A tagállamok létrehozzák az e rendelet 
értelmében engedélyezett valamennyi 
piaci szereplő nyilvántartását. Ez a 
nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető. A 
nyilvántartást rendszeresen frissíteni kell.
(3) Az engedély az Unió egész területére 
érvényes és lehetővé teszi az egyes piaci 
szereplők számára, hogy az engedélyben 
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meghatározott szolgáltatásokat, illetve 
tevékenységeket a letelepedés szabadsága 
vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága 
alapján az Unió egész területén nyújtsák, 
illetve végezzék. A fogadó tagállam nem 
követelhet meg helyi bejegyzést vagy helyi 
alkalmazottak jelenlétét.
(4) Az illetékes hatóság nem adja meg az 
engedélyt egy piaci szereplőnek 
mindaddig, amíg teljes mértékben meg 
nem győződik arról, hogy a piaci szereplő 
eleget tesz az e cikk (9) bekezdése alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus szerinti valamennyi 
kötelezettségnek. A tagállamok biztosítják, 
hogy
a) a jogi személy létezik,
b) az igazgatótanács tagjai nem büntetett 
előéletűek,
c) a kérelmező rendelkezik a 
szabályozásban foglalt kötelezettségeinek 
ellátásához szükséges műszaki, pénzügyi 
és szervezeti kapacitásokkal;
A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok figyelemmel kísérik a piaci 
szereplők tevékenységeit oly módon, hogy 
értékelhessék az e rendeletben előírt 
működési feltételeknek való megfelelést.
(5) Az illetékes hatóság visszavonhatja a 
piaci szereplőnek adott engedélyt, 
amennyiben az:
a) az engedélyt hamis nyilatkozatok 
megtételével vagy más szabálytalan 
eszközök révén szerezte meg,
b) már nem felel meg azoknak a 
feltételeknek, amelyek alapján az 
engedélyt megadták,
c) súlyosan és módszeresen megszegte a 
piaci szereplőkre vonatkozó, e rendeletben 
foglalt működési feltételeket.
(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
valamely másik tagállam illetékes 
hatósága által e rendelet alapján 
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engedélyezett vagy felügyelt piaci 
szereplők szabad energiakereskedelmet 
folytathassanak a nagykereskedelmi 
piacon területükön belül. A tagállamok az 
ezen irányelvben szabályozott kérdések 
tekintetében nem írnak elő további 
követelményeket az ilyen piaci szereplő 
számára. A tagállamok különösen nem:
a) határozhatnak meg további nemzeti 
engedélyezési előírásokat,
b) vethetnek ki a nagykereskedelmi 
energiapiacon részt vevő vállalatokra 
(egyszeri vagy rendszeres) nemzeti 
szabályozói díjakat,
c) írhatnak elő jelentéstételi 
kötelezettségeket 
ügyletekkel/számlakivonatokkal 
kapcsolatos jelentéstételre vagy 
nyilvántartások vezetésére, kivéve az e 
rendeletben foglaltakat,
d) írhatják elő különböző nemzeti 
tevékenységi jelentések készítését a fogadó 
tagállamban,
e) hagyhatnak jóvá olyan hálózati díjakat, 
amelyek akadályozzák az importot és 
exportot,
f) írhatnak elő nemzeti vizsgálatokat a 
nagykereskedelmi kereskedés esetében,
g) határozhatnak meg kínálattal 
kapcsolatos előírásokat tisztán 
nagykerekedők számára (pl. ügyfél 
hívásközpontok vagy mérőállomások 
létrehozása, közvetítői szolgáltatások 
nyújtása végfelhasználók számára, a 
végfelhasználók kiszolgálására vonatkozó 
általános feltételek közzététele).
(7) Engedélyezési díjakat csak a fogadó 
tagállamban lévő szabályozó szabhat ki az 
engedélyezési folyamat költsége alapján.
(8) E cikk nem alkalmazandó azon piaci 
szereplőkre, amelyek kereskedelme évente 
nem halad meg bizonyos 
energiamennyiséget (GWh villamos áram 
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és cm3 gáz esetében).
(9) A Bizottság a 15. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a következők meghatározására:
a) az engedélyezésre vonatkozó 
követelmények és az engedélyezés hatálya,
b) eljárások az engedély megadására, 
illetve az engedélykérelmek elutasítására,
c) visszavonási feltételek, valamint
d) a piaci szereplőkre vonatkozó, (8) 
bekezdésben említett küszöbérték (de 
minimis szabály).

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem tervez ágazaspecifikus engedélyezési rendszert az energiakereskedők 
számára. Ez azt jelentené, hogy a REMIT hatálya alá tartozó és a pénzügyi eszközökről szóló 
2004/39/EK irányelv hatálya alá nem eső energiakereskedelmi vállalatokra nem vonatkoznak 
Unió-szerte érvényes regisztrációs követelmények. A REMIT-nek ezt az űrt kellene pótolnia és 
testre szabott engedélyezési rendszert kellene kidolgoznia az energiakereskedők számára, 
amely lehetővé teszi a piaci szereplők kapacitásainak és a REMIT betartására irányuló 
szándékuknak a vizsgálatát és elkerülhetővé teszi a pénzügyi szabályozás hatálya alá tartozó 
pénzügyi kereskedőkre vonatkozó nehézkes követelmények megállapítását.

Módosítás 239
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A piaci szereplők engedélyezése

(1) Minden egyes tagállam előírja, hogy a 
2004/39/EK irányelv szerinti befektetési 
vállalkozásként történő engedélyezés 
hiányában a piaci szereplők 
tevékenységéhez előzetes engedély 
szükséges.
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(2) A tagállamok létrehozzák az e rendelet 
értelmében engedélyezett valamennyi 
piaci szereplő nyilvántartását. Ez a 
nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető. A 
nyilvántartást rendszeresen frissíteni kell.
(3) Az engedély az Unió egész területére 
érvényes, és lehetővé teszi a piaci szereplő 
számára, hogy az engedélyben 
meghatározott szolgáltatásokat, illetve 
tevékenységeket az Unió egész területén 
nyújtsa, illetve végezze, vagy fióktelep 
létrehozásával, vagy a szolgáltatások 
szabad nyújtása alapján. A fogadó 
tagállam nem követelhet meg helyi 
bejegyzést vagy helyi alkalmazottak 
jelenlétét.
(4) Az illetékes hatóság nem adja meg az 
engedélyt egy piaci szereplőnek 
mindaddig, amíg teljes mértékben meg 
nem győződik arról, hogy a piaci szereplő 
eleget tesz az e cikk (9) bekezdése alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus szerinti valamennyi 
kötelezettségnek. A tagállamok biztosítják, 
hogy
a) a jogi személy létezik,
b) az igazgatótanács tagjai nem büntetett 
előéletűek,
c) a kérelmező rendelkezik a szabályozói 
kötelezettségeinek ellátásához szükséges 
műszaki, pénzügyi és szervezeti 
kapacitásokkal;
A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok figyelemmel kísérik a piaci 
szereplők tevékenységeit oly módon, hogy 
értékelhessék az e rendeletben előírt 
működési feltételeknek való megfelelést.
(5) A kibocsátó illetékes hatóság 
visszavonhatja az engedélyt, 30 napos 
határidőt adva írásban annak a piaci 
szereplőnek, 
a) amelyről bebizonyosodott, hogy az 
engedélyt hamis nyilatkozatok 
megtételével vagy más szabálytalan 
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eszközök révén szerezte meg, vagy
b) amely már nem felel meg azoknak a 
feltételeknek, amelyek alapján az 
engedélyt megadták, és ezt 30 napon belül 
nem korrigálta; vagy
c) amelyről bebizonyosodott, hogy 
súlyosan és módszeresen megszegte a 
piaci szereplőkre vonatkozó, e rendeletben 
foglalt működési feltételeket.
(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
valamely másik tagállam illetékes 
hatósága által e rendelet alapján 
engedélyezett vagy felügyelt piaci 
szereplők szabad energiakereskedelmet 
folytathassanak a nagykereskedelmi 
piacon területükön belül. A tagállamok az 
ezen irányelvben szabályozott kérdések 
tekintetében nem írnak elő további 
követelményeket az ilyen piaci szereplő 
számára. A tagállamok különösen nem:
a) határozhatnak meg további nemzeti 
engedélyezési előírásokat,
b) vethetnek ki a nagykereskedelmi 
energiapiacon részt vevő vállalatokra 
(egyszeri vagy rendszeres) nemzeti 
szabályozói díjakat,
c) írhatnak elő jelentéstételi 
kötelezettségeket 
ügyletekkel/számlakivonatokkal 
kapcsolatos jelentéstételre vagy 
nyilvántartások vezetésére, kivéve az e 
rendeletben foglaltakat,
d) írhatják elő különböző nemzeti 
tevékenységi jelentések készítését a fogadó 
tagállamban,
e) hagyhatnak jóvá olyan hálózati díjakat, 
amelyek akadályozzák az importot és 
exportot,
f) írhatnak elő nemzeti vizsgálatokat a 
nagykereskedelmi kereskedés esetében,
g) határozhatnak meg kínálattal 
kapcsolatos előírásokat tisztán 
nagykerekedők számára (pl. ügyfél 
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hívásközpontok vagy mérőállomások 
létrehozása, közvetítői szolgáltatások 
nyújtása végfelhasználók számára, a 
végfelhasználók kiszolgálására vonatkozó 
általános feltételek közzététele).
(7) Az engedélyezési díjakat csak a hazai 
szabályozó szabhatja ki az engedélyezési 
folyamat alapján.
(8) E cikk nem alkalmazandó azon piaci 
szereplőkre, amelyek kereskedelme nem 
halad meg bizonyos 
megawattmennyiséget.
(9) A Bizottság a 15. cikkel összhangban, 
valamint a 16. és 17. cikk feltételei mellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a következők meghatározása 
érdekében:
a) az engedélyezésre vonatkozó 
követelmények és az engedélyezés hatálya,
b) eljárások az engedély megadására, 
illetve az engedélykérelmek elutasítására,
c) visszavonási feltételek, valamint
d) a piaci szereplőkre vonatkozó, (8) 
bekezdésben említett küszöbérték (de 
minimis szabály).

Or. en

Módosítás 240
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A piaci szereplők nyilvántartásba vétele és 

engedélyezése
(1) A nemzeti energiaügyi szabályozó 
hatóságok az Ügynökség támogatásával 
létrehozzák az e rendelet értelmében 
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engedélyezett valamennyi piaci szereplő 
közösen elfogadott formátumú 
nyilvántartását.  Ez a nyilvántartás 
nyilvánosan hozzáférhető. A 
nyilvántartást rendszeresen frissíteni kell.
(2) A nemzeti energiaügyi szabályozó 
hatóságok attól függetlenül adnak 
kereskedelmi engedélyt egy piaci szereplő, 
hogy van-e helyi bejegyzése vagy vannak-
e jelen helyi alkalmazottai a tagállamban.
(3) Ezt az engedélyt nem adják meg egy 
piaci szereplőnek mindaddig, amíg az 
eleget nem tesz az e cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus szerinti valamennyi 
kötelezettségnek. A tagállamok biztosítják, 
hogy
a) a jogi személy létezik,
b) az igazgatótanács tagjai nem büntetett 
előéletűek,
c) a kérelmező rendelkezik a szabályozói 
kötelezettségeinek ellátásához szükséges 
műszaki, pénzügyi és szervezeti 
kapacitásokkal;
(4) A nemzeti energiaügyi szabályozó 
hatóságok visszavonhatják a piaci 
szereplőnek adott engedélyt, amennyiben 
az:
a) az engedélyt hamis nyilatkozatok 
megtételével vagy más szabálytalan 
eszközök révén szerezte meg,
b) már nem felel meg azoknak a 
feltételeknek, amelyek alapján az 
engedélyt megadták,
c) súlyosan és módszeresen megszegte a 
piaci szereplőkre vonatkozó, e rendeletben 
foglalt működési feltételeket.
(5) A Bizottság az érdekeltekkel, 
nevezetesen az Ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően a 15. cikkel 
összhangban, valamint a 16. és 17. cikk 
feltételei mellett felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a következők 
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meghatározása érdekében:
a) az engedélyezésre vonatkozó 
követelmények és az engedélyezés hatálya,
b) eljárások az engedély megadására, 
illetve az engedélykérelmek elutasítására,
c) visszavonási feltételek.

Or. en

Indokolás

A piaci szereplők nyilvántartásba vétele és engedélyezése jelentősen növeli az átláthatóságot 
a nagykereskedelmi energiapiacon. Ezt körültekintően kell kialakítani és nem szabad célt 
tévesztenie azáltal, hogy bizonyos szereplőket mentesítenek vagy megtiltják a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak, hogy saját eszközeiket használják Az ACER a nyilvántartási és 
engedélyezési rendszer felülvizsgálatában játszhat szerepet és tovább fejlesztheti 
rendelkezéseit a Bizottság által javasolandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban.

Módosítás 241
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség – a bennfentes 
információk alapján folytatott 
kereskedelem és a piaci manipuláció 
eseteinek észlelése és megelőzése 
érdekében – folyamatosan ellenőrzi a 
nagykereskedelmi energiatermékek 
kereskedelmét. Az Ügynökség ennek 
keretében a 7. cikkben meghatározott 
feltételekkel gyűjti a nagykereskedelmi 
energiapiacok elemzéséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges adatokat.

(1) Az Ügynökség ellenőrzi a
nagykereskedelmi energiatermékek 
kereskedelmét, a kibocsátási egységek 
tanúsítványait és az olaj- és szénpiacokat 
a bennfentes információk alapján folytatott 
kereskedelem és a piaci manipuláció 
eseteinek észlelése és megelőzése, 
valamint az ilyen kereskedelem és a 
kapcsolódó energiapiacok eseményei közti 
összefüggések elemzése érdekében. Az 
Ügynökség ennek keretében a 7. cikkben 
meghatározott feltételekkel gyűjti a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
elemzéséhez és ellenőrzéséhez szükséges 
adatokat.

Or. en
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Indokolás

Bár az olaj, a szén és a szén-dioxid kibocsátási egységek piacának jellemzői különböznek a 
földgáz és a villamos energia piacától, hatással vannak egymásra, és a piaci visszaélés és a 
piaci manipuláció hatékony megelőzése csak akkor biztosítható, ha az összes vonatkozó 
piacot felügyelik.

Módosítás 242
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A teljes átláthatóság, valamint a 
piacok lehető legmagasabb fokú 
integrációja és likviditása érdekében 
jelentést kell tenni az Ügynökség részére 
valamennyi releváns piacról és 
tevékenységről, ideértve a kiegyenlítést és 
a visszaküldést is, akár a szerződésekre, a 
szabályozási követelményekre, akár a 
hálózati szabályokra adott válaszként.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek teljes rálátással kell rendelkeznie valamennyi piacra, hatásra és korlátra, 
hogy megfelelő módon tudja az ellenőrzést végezni és a kapott adatokat elemezni.

Módosítás 243
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ahhoz, hogy feladatait hatékonyan el 
tudja látni, az Ügynökség számára 
hozzáférést kell biztosítani az átviteli 
hálózatok, a csővezetékek és tároló 
létesítmények fizikai adottságaival 
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kapcsolatos információkhoz, ezáltal 
lehetővé téve számára a piactervezést, a 
szűk keresztmetszetek azonosítását, a 
kapacitások kodifikálását és a hálózatok 
rendelkezésre állására vonatkozó 
algoritmusok egyeztetés alapján történő 
létrehozását, ami teljes mértékben 
átlátható piaci viszonyokat biztosítana.

Or. en

Indokolás

E célból nem elegendő csupán a kereskedelmi adatok ismerete, amennyiben nem ismerik a 
hálózatok jellemzőit. 

Módosítás 244
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 
együttműködnek az Ügynökséggel a 
nagykereskedelmi energiapiacoknak az (1) 
bekezdés alapján történő ellenőrzésében.
Ennek érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára – a 8. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feltételekkel –
hozzáférést kell biztosítani az Ügynökség 
által az (1) bekezdés alapján összegyűjtött, 
releváns információkhoz.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 
együttműködnek az Ügynökséggel a 
nagykereskedelmi energiapiacoknak az (1) 
bekezdés alapján történő ellenőrzésében.
Ennek érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára – a 8. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feltételekkel –
hozzáférést kell biztosítani az Ügynökség 
által az (1) bekezdés alapján összegyűjtött, 
releváns információkhoz. Ez nem sértheti 
azokat a nemzeti jogi előírásokat, amelyek 
feljogosítják a nemzeti szabályozó 
hatóságokat vagy más illetékes nemzeti 
szervezeteket az Ügynökségnek jelentett 
adatok mellett további adatok gyűjtésére a 
nagykereskedelmi energiapiacokon.

Or. en
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Módosítás 245
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 
együttműködnek az Ügynökséggel a 
nagykereskedelmi energiapiacoknak az (1) 
bekezdés alapján történő ellenőrzésében.
Ennek érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára – a 8. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feltételekkel –
hozzáférést kell biztosítani az Ügynökség 
által az (1) bekezdés alapján összegyűjtött, 
releváns információkhoz.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok
regionális szinten együttműködnek
egymással és az Ügynökséggel a 
nagykereskedelmi energiapiacoknak az (1) 
bekezdés alapján történő ellenőrzésében.
Ennek érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára – a 8. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feltételekkel –
hozzáférést kell biztosítani az Ügynökség 
által az (1) bekezdés alapján összegyűjtött, 
releváns információkhoz.

Or. en

Indokolás

Az egyik tagállamban történő piaci visszaélések gyakran olyan ügyleteket vonhatnak maguk 
után, amelyek más tagállamokra is hatással vannak. Eért ezeknek aztán regionális szinten 
együtt kell működniük az ACER égisze alatt, hogy megfelelően le lehessen folytatni a 
vizsgálatokat. 

Módosítás 246
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be a Bizottságnak az e rendelet 
alapján végzett tevékenységéről. Ebben a 
jelentésben a Bizottság figyelmébe ajánlja 
a piaci szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az e rendelet alapján végzett 
tevékenységéről, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra hozza. Ebben a jelentésben 
a Bizottság figyelmébe ajánlja a piaci 
szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
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cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

Or. en

Módosítás 247
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be a Bizottságnak az e rendelet 
alapján végzett tevékenységéről. Ebben a 
jelentésben a Bizottság figyelmébe ajánlja 
a piaci szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az e rendelet alapján végzett 
tevékenységéről, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra hozza. Ebben a jelentésben 
a Bizottság figyelmébe ajánlja a piaci 
szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

Or. en

Indokolás

E rendelet célja, hogy növekedjen az átláthatóság a nagykereskedelmi energiapiacon, a 
megállapítások nyilvánosságra kerüljenek, és lehetővé váljon, hogy az újonnan piacra lépők, 
a szabályozók, a tudósok, a fogyasztók és a többi érdekelt fél tájékoztatva legyenek a 
villamosenergia-piacok helyzetéről.

Módosítás 248
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés



PE464.685v01-00 22/80 AM\866419HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be a Bizottságnak az e rendelet 
alapján végzett tevékenységéről. Ebben a 
jelentésben a Bizottság figyelmébe ajánlja 
a piaci szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be a Bizottságnak az e rendelet 
alapján végzett tevékenységéről. Ebben a 
jelentésben a Bizottság figyelmébe ajánlja 
a piaci szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban magán- és 
állami szervezetek, illetve nemzeti 
szabályozók által azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

Or. en

Módosítás 249
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be a Bizottságnak az e rendelet 
alapján végzett tevékenységéről. Ebben a 
jelentésben a Bizottság figyelmébe ajánlja 
a piaci szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az e rendelet alapján végzett 
tevékenységéről. Ebben a jelentésben az 
Európai Parlament és a Bizottság 
figyelmébe ajánlja a piaci szabályokkal, a 
szabványokkal és az eljárásokkal 
kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

Or. ro
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Indokolás

Az Európai Parlamentet tájékoztatni kell.

Módosítás 250
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be a Bizottságnak az e rendelet 
alapján végzett tevékenységéről. Ebben a 
jelentésben a Bizottság figyelmébe ajánlja 
a piaci szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az e rendelet alapján végzett 
tevékenységéről. Ebben a jelentésben az 
Európai Parlament és a Bizottság 
figyelmébe ajánlja a piaci szabályokkal, a 
szabványokkal és az eljárásokkal 
kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

Or. lt

Módosítás 251
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be a Bizottságnak az e rendelet 
alapján végzett tevékenységéről. Ebben a 
jelentésben a Bizottság figyelmébe ajánlja 
a piaci szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban azonosított azon 
problémákat, amelyek segíthetik a 
bennfentes kereskedelmet vagy a piaci 
manipulációt, vagy aláássák a belső piacot.
A jelentés a 713/2009/EK rendelet 11. 

(3) Az Ügynökség legalább évente jelentést 
nyújt be a Bizottságnak az e rendelet 
alapján végzett tevékenységéről. Ebben a 
jelentésben a Bizottság figyelmébe ajánlja 
a piaci szabályokkal, a szabványokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatban azonosított azon 
problémákat és joghézagokat, amelyek 
segíthetik a bennfentes kereskedelmet vagy 
a piaci manipulációt, vagy aláássák a belső 
piacot. A jelentés a 713/2009/EK rendelet 
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cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
egységes szerkezetben is benyújtható.

11. cikkének (2) bekezdése szerinti 
jelentéssel egységes szerkezetben is 
benyújtható.

Or. en

Módosítás 252
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség havi rendszerességgel 
országok szerinti jelentést ad ki az 
Európai Unió nagykereskedelmi 
villamosenergia- és gázpiacain észlelhető 
árváltozásokról.

Or. en

Módosítás 253
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a nagykereskedelmi 
energiapiacok hatékony és eredményes 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt körben
ajánlásokat fogalmazhat meg az 
ügyletekre – ideértve a vételi és az eladási 
megbízásokat is – vonatkozó 
nyilvántartásokkal kapcsolatban. Az 
ajánlások megfogalmazása előtt az 
Ügynökség a 713/2009/EK rendelet 10. 
cikkében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően köteles egyeztetni az 
érdekeltekkel. Az Ügynökség köteles 
egyeztetni különösen az ESMA-val, a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 

Éves jelentése elkészítésekor az 
Ügynökség a nagykereskedelmi 
energiapiacok hatékony és eredményes 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt körben
megfogalmazott ajánlásait az ügyletekre –
ideértve a vételi és az eladási megbízásokat 
is – vonatkozó nyilvántartásokkal 
kapcsolatban benyújtja az Európai 
Parlamentnek és a Bizottságnak. Az 
ajánlások megfogalmazása előtt az 
Ügynökség a 713/2009/EK rendelet 10. 
cikkében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően köteles egyeztetni az 
érdekeltekkel. Az Ügynökség köteles 
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tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival.

egyeztetni különösen az ESMA-val, a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival.

Or. ro

Indokolás

Az Ügynökségnek be kell nyújtania ajánlásait és a kísérő dokumentumokat az Európai 
Parlamentnek és a Bizottságnak.

Módosítás 254
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a nagykereskedelmi 
energiapiacok hatékony és eredményes 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt körben 
ajánlásokat fogalmazhat meg az ügyletekre 
– ideértve a vételi és az eladási 
megbízásokat is – vonatkozó 
nyilvántartásokkal kapcsolatban. Az 
ajánlások megfogalmazása előtt az 
Ügynökség a 713/2009/EK rendelet 10. 
cikkében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően köteles egyeztetni az 
érdekeltekkel. Az Ügynökség köteles 
egyeztetni különösen az ESMA-val, a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival.

Az Ügynökség a nagykereskedelmi 
energiapiacok hatékony és eredményes 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt körben 
ajánlásokat fogalmazhat meg az ügyletekre 
– ideértve a vételi és az eladási 
megbízásokat is – vonatkozó 
nyilvántartásokkal kapcsolatban. Az 
ajánlások megfogalmazása előtt az 
Ügynökség a 713/2009/EK rendelet 10. 
cikkében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően köteles egyeztetni az 
érdekeltekkel. Az Ügynökség köteles 
egyeztetni különösen az ESMA-val, a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal, a 
nemzeti versenyhatóságokkal és a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival, valamint az 
érdekeltekkel, mint a szervezett 
kereskedési helyekkel és a piaci 
szereplőkkel.

Or. en
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Módosítás 255
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a nagykereskedelmi 
energiapiacok hatékony és eredményes 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt körben 
ajánlásokat fogalmazhat meg az ügyletekre 
– ideértve a vételi és az eladási 
megbízásokat is – vonatkozó 
nyilvántartásokkal kapcsolatban. Az 
ajánlások megfogalmazása előtt az 
Ügynökség a 713/2009/EK rendelet 10. 
cikkében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően köteles egyeztetni az 
érdekeltekkel. Az Ügynökség köteles 
egyeztetni különösen az ESMA-val, a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival.

Az Ügynökség a nagykereskedelmi 
energiapiacok hatékony és eredményes 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt körben 
ajánlásokat fogalmaz meg az ügyletekre –
ideértve a vételi és az eladási megbízásokat
és a kétoldalú szerződéseket is –
vonatkozó nyilvántartásokkal 
kapcsolatban. Az ajánlások 
megfogalmazása előtt az Ügynökség a 
713/2009/EK rendelet 10. cikkében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően köteles 
egyeztetni az érdekeltekkel. Az Ügynökség 
köteles egyeztetni különösen az ESMA-
val, a nemzeti szabályozó hatóságokkal és 
a tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival.

Or. en

Indokolás

Ennek a rendeletnek a kétoldalú szerződésekre is ki kell terjednie ahhoz, hogy valamennyi 
piaci szereplőt és ügyletet magában foglalja.

Módosítás 256
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a nagykereskedelmi 
energiapiacok hatékony és eredményes 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt körben 
ajánlásokat fogalmazhat meg az ügyletekre 
– ideértve a vételi és az eladási 
megbízásokat is – vonatkozó 
nyilvántartásokkal kapcsolatban. Az 

Az Ügynökség a nagykereskedelmi 
energiapiacok hatékony és eredményes 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt körben 
ajánlásokat fogalmazhat meg az ügyletekre 
– ideértve a vételi és az eladási 
megbízásokat és a kétoldalú szerződéseket
is – vonatkozó nyilvántartásokkal 
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ajánlások megfogalmazása előtt az 
Ügynökség a 713/2009/EK rendelet 10. 
cikkében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően köteles egyeztetni az 
érdekeltekkel. Az Ügynökség köteles 
egyeztetni különösen az ESMA-val, a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival.

kapcsolatban. Az ajánlások 
megfogalmazása előtt az Ügynökség a 
713/2009/EK rendelet 10. cikkében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően köteles 
egyeztetni az érdekeltekkel. Az Ügynökség 
köteles egyeztetni különösen az ESMA-
val, a nemzeti szabályozó hatóságokkal és 
a tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival.

Or. en

Módosítás 257
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megállapításai alapján az Ügynökség 
felméri, hogy a tőzsdék számára előírt 
minimumkövetelmények hozzá tudnak-e 
járulni a különböző piacok és 
szerződésformák közötti egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez. Ez a 
felmérés történhet jelentés vagy ajánlások 
formájában is.

Or. en

Indokolás

A tőzsdékre vonatkozó különböző szabályozási rendszerek a tranzakciós forgalom kevésbé 
szabályozott helyszínek felé történő elmozdulásához vezethetnek. Ezért a szabályok 
összehangolása hasznosnak bizonyulhat.

Módosítás 258
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 b albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi ajánlást az Európai 
Parlament, a Tanács és az Európai 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátani, és 
nyilvánossá kell tenni.

Or. en

Indokolás

E rendelet célja, hogy növekedjen az átláthatóság a nagykereskedelmi energiapiacon, a 
megállapítások nyilvánosságra kerüljenek, és lehetővé váljon, hogy az újonnan piacra lépők, 
a szabályozók, a tudósok, a fogyasztók és a többi érdekelt fél tájékoztatva legyenek a 
villamosenergia-piacok helyzetéről.

Módosítás 259
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökségnek át kell adni a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
megvalósuló ügyletekre vonatkozó 
nyilvántartásokat, ideértve a vételi és az 
eladási megbízásokra vonatkozó 
nyilvántartásokat is. A Bizottság a 15. cikk 
alapján, a 16. és a 17. cikkben foglalt 
feltételekkel, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján megállapítja az 
információszolgáltatás határidőit, 
formátumát és tartalmát, továbbá –
szükség szerint – az 
információszolgáltatás vonatkozásában az 
ügyletek esetében alkalmazandó 
küszöbértékeket, valamint azon 
szerződéstípusok körét, amelyekre az 
ügyletekkel kapcsolatos 
információszolgáltatási kötelezettség 
kiterjed.

(1) A piaci szereplők vagy nevükben a (3) 
bekezdés b)–e) pontjaiban említett 
személyek egyike át kell adja az 
Ügynökségnek a nagykereskedelmi 
energiapiacokon szabványos termékekben
megvalósuló ügyletekre vonatkozó 
nyilvántartásokat. A tisztán csoporton 
belüli ügyleteket nem kell jelenteni. A 
piaci résztvevők jelentéstételi 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében a 
megkívánt információkat, amikor csak 
lehetséges, a (3) bekezdés b)–e) pontjaiban 
említett személyek egyike kell, hogy 
szolgáltassa.  Az érdekelt felekkel 
folytatott széles körű konzultációt és 
hatásvizsgálatot követően a Bizottság a 15.
cikkel összhangban, valamint a 16. és 17.
cikk feltételei mellett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el a 
következők meghatározása érdekében: A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok:
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a) megjelölik a nagykereskedelmi 
energiaterméket, amelyre a jelentéstételi 
kötelezettség vonatkozik;
b) meghatározzák a szolgáltatandó 
információ tartalmát, többek között a 
kereskedés tárgyát képező termék pontos 
azonosítását, a megállapított árat és 
mennyiséget, a megállapított végrehajtás 
dátumát és idejét, az ügylet részes feleit és 
az ügylet kedvezményezettjeit;
c) meghatározzák, hogy mikor és milyen 
formában kell az információt szolgáltatni;
d) meghatározzák a jelentéstételi 
kötelezettség megfelelő alsó küszöbértékét.

Or. de

Módosítás 260
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökségnek át kell adni a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
megvalósuló ügyletekre vonatkozó
nyilvántartásokat, ideértve a vételi és az 
eladási megbízásokra vonatkozó 
nyilvántartásokat is. A Bizottság a 15. 
cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben foglalt 
feltételekkel, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján megállapítja az 
információszolgáltatás határidőit, 
formátumát és tartalmát, továbbá –
szükség szerint – az 
információszolgáltatás vonatkozásában az 
ügyletek esetében alkalmazandó 
küszöbértékeket, valamint azon 
szerződéstípusok körét, amelyekre az 
ügyletekkel kapcsolatos 
információszolgáltatási kötelezettség 
kiterjed.

(1) Az Ügynökségnek át kell adni a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
megvalósuló ügyletekre vonatkozó
hozzáférési jogot, ideértve a vételi és az 
eladási megbízásokra vonatkozóan is.
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Or. en

Módosítás 261
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökségnek át kell adni a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
megvalósuló ügyletekre vonatkozó 
nyilvántartásokat, ideértve a vételi és az 
eladási megbízásokra vonatkozó 
nyilvántartásokat is. A Bizottság a 15. cikk 
alapján, a 16. és a 17. cikkben foglalt 
feltételekkel, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján megállapítja az 
információszolgáltatás határidőit, 
formátumát és tartalmát, továbbá – szükség 
szerint – az információszolgáltatás 
vonatkozásában az ügyletek esetében 
alkalmazandó küszöbértékeket, valamint 
azon szerződéstípusok körét, amelyekre az 
ügyletekkel kapcsolatos 
információszolgáltatási kötelezettség 
kiterjed.

(1) Az Ügynökségnek át kell adni a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
megvalósuló ügyletekre vonatkozó 
nyilvántartásokat, ideértve a vételi és az 
eladási megbízásokra vonatkozó 
nyilvántartásokat is. Az érdekeltekkel 
folytatott konzultáció és egy megfelelően 
végzett hatásvizsgálat alapján a Bizottság 
a 15. cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján megállapítja az 
információszolgáltatás határidőit, 
formátumát és tartalmát, továbbá – szükség 
szerint – az információszolgáltatás 
vonatkozásában az ügyletek esetében 
alkalmazandó küszöbértékeket, valamint 
azon szerződéstípusok körét, amelyekre az 
ügyletekkel kapcsolatos 
információszolgáltatási kötelezettség 
kiterjed.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok:
a) meghatározzák a nagykereskedelmi 
energiatermékeket, amelyek ügyleteit 
jelenteni kell;
b) meghatározzák a szolgáltatandó 
információ tartalmát, amely tartalmazza 
legalább a vásárolt és eladott 
nagykereskedelmi energiatermék pontos 
azonosítását, a megállapított árat és 
mennyiséget, a végrehajtás dátumát és 
idejét, az ügylet részes feleit és az ügylet 
kedvezményezettjeit;
c) meghatározzák, hogy mikor és milyen 
formában kell az információt szolgáltatni;
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d) meghatározzák az ügyletekkel 
kapcsolatos információszolgáltatás 
megfelelő küszöbértékeit;

Or. en

Módosítás 262
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökségnek át kell adni a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
megvalósuló ügyletekre vonatkozó 
nyilvántartásokat, ideértve a vételi és az 
eladási megbízásokra vonatkozó 
nyilvántartásokat is. A Bizottság a 15. cikk 
alapján, a 16. és a 17. cikkben foglalt 
feltételekkel, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján megállapítja az 
információszolgáltatás határidőit, 
formátumát és tartalmát, továbbá – szükség 
szerint – az információszolgáltatás 
vonatkozásában az ügyletek esetében 
alkalmazandó küszöbértékeket, valamint 
azon szerződéstípusok körét, amelyekre az 
ügyletekkel kapcsolatos 
információszolgáltatási kötelezettség 
kiterjed.

(1) Az Ügynökségnek át kell adni a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
megvalósuló ügyletekre vonatkozó 
nyilvántartásokat, ideértve a vételi és az 
eladási megbízásokra vonatkozó 
nyilvántartásokat is. A Bizottság e rendelet 
hatálybalépésétől számított 30 napon belül
a 15. cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján megállapítja az 
információszolgáltatás határidőit, 
formátumát és tartalmát, továbbá – szükség 
szerint – az információszolgáltatás 
vonatkozásában az ügyletek esetében 
alkalmazandó küszöbértékeket, valamint 
azon szerződéstípusok körét, amelyekre az 
ügyletekkel kapcsolatos 
információszolgáltatási kötelezettség 
kiterjed.

Or. pl

Indokolás

A Bizottság feladata, hogy meghatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása révén 
meghatározza az e rendelet 7. cikkének 1. pontjában meghatározott információszolgáltatás 
határidőit és formátumát. A rendelet hatékony alkalmazása érdekében fontos tehát az aktusok 
elfogadására határidőt kijelölni.
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Módosítás 263
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökségnek át kell adni a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
megvalósuló ügyletekre vonatkozó 
nyilvántartásokat, ideértve a vételi és az 
eladási megbízásokra vonatkozó 
nyilvántartásokat is. A Bizottság a 15. cikk 
alapján, a 16. és a 17. cikkben foglalt 
feltételekkel, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján megállapítja az 
információszolgáltatás határidőit, 
formátumát és tartalmát, továbbá – szükség 
szerint – az információszolgáltatás 
vonatkozásában az ügyletek esetében 
alkalmazandó küszöbértékeket, valamint 
azon szerződéstípusok körét, amelyekre az 
ügyletekkel kapcsolatos 
információszolgáltatási kötelezettség 
kiterjed.

(1) Az Ügynökségnek közvetlenül és 24 
órán belül át kell adni a nagykereskedelmi 
energiapiacokon megvalósuló ügyletekre 
vonatkozó nyilvántartásokat, ideértve a 
vételi és az eladási megbízásokra 
vonatkozó nyilvántartásokat is. A Bizottság 
a 15. cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján megállapítja az 
információszolgáltatás határidőit, 
formátumát és tartalmát, továbbá – szükség 
szerint – az információszolgáltatás 
vonatkozásában az ügyletek esetében 
alkalmazandó küszöbértékeket, valamint 
azon szerződéstípusok körét, amelyekre az 
ügyletekkel kapcsolatos 
információszolgáltatási kötelezettség 
kiterjed.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek egy napon belül át kell adni a szükséges adatokat, hogy hatékonyan tudja 
értékelni az adatokat és eleget tudjon tenni az e rendelet értelmében megállapított 
feladatainak.

Módosítás 264
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„De minimis” küszöbérték 
meghatározására kerül sor annak 
érdekében, hogy az energiapiacok 
befolyásolására méretüknél fogva 
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alkalmatlan szereplők mentesüljenek az 
adatszolgáltatási kötelezettség alól.

Or. en

Módosítás 265
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a (3) bekezdés a), 
b) és c) pontjában meghatározott azon 
személyek, akik a 2004/39/EK irányelv 
vagy a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekről, a központi szerződő felekről 
és a kereskedési adattárakról szóló ---/----
/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
[európai piaci infrastruktúra-rendelet –
2010/0250 (COD)] alapján már 
szolgáltattak ügyletekre vonatkozó 
információkat, az említett jogi aktusokban 
előírt információszolgáltatási
kötelezettségen túlmenően ne legyenek 
kötelesek további információkat
szolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdés alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a (3) bekezdés a), 
b) és c) pontjában meghatározott azon 
személyek, akik a 2004/39/EK irányelv 
vagy a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekről, a központi szerződő felekről 
és a kereskedési adattárakról szóló ---/----
/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
[európai piaci infrastruktúra-rendelet –
2010/0250 (COD)] alapján már 
szolgáltattak ügyletekre vonatkozó 
információkat, az említett jogi aktusokban 
előírt információszolgáltatási
kötelezettségnek megfelelően egyidejűleg 
tegyék hozzáférhetővé az információkat.

Or. en

Indokolás

Mivel a piaci résztvevőkre nehezedő adminisztratív terheket alacsonyan kell tartani, az 
Ügynökségnek az összes szükséges információt meg kell kapnia. A digitális kommunikáció és 
a fejlett ikt korában a piaci résztvevőknek nem jelent többletköltséget, ha a különböző 
hatóságok számára egyidejűleg kell adatot szolgáltatniuk.

Módosítás 266
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés sérelme nélkül az (1) 
bekezdés alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
megállapíthatnak kötelező erővel nem
rendelkező keretszabályokat annak 
lehetővé tételére, hogy a szervezett piacok 
és a vételi és az eladási ajánlatok 
egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló 
rendszerek a nagykereskedelmi 
energiatermékekre vonatkozó ügyletekkel 
kapcsolatos nyilvántartásaikat átadhassák 
az Ügynökségnek.

Az első albekezdés sérelme nélkül az (1) 
bekezdés alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
megállapíthatnak kötelező erővel 
rendelkező keretszabályokat annak 
lehetővé tételére, hogy a kereskedési 
helyszínek, a szervezett piacok és a vételi 
és az eladási ajánlatok egyeztetésére vagy 
bejelentésére szolgáló rendszerek a 
nagykereskedelmi energiatermékekre
vonatkozó ügyletekkel kapcsolatos 
nyilvántartásaikat és/vagy a birtokukban 
levő alapvető fontosságú adatokat
átadhassák az Ügynökségnek.

Or. en

Módosítás 267
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés sérelme nélkül az (1) 
bekezdés alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
megállapíthatnak kötelező erővel nem
rendelkező keretszabályokat annak 
lehetővé tételére, hogy a szervezett piacok 
és a vételi és az eladási ajánlatok 
egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló 
rendszerek a nagykereskedelmi 
energiatermékekre vonatkozó ügyletekkel 
kapcsolatos nyilvántartásaikat átadhassák 
az Ügynökségnek.

Az első albekezdés sérelme nélkül az (1) 
bekezdés alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
kötelező erővel rendelkező 
keretszabályokat állapítanak meg annak 
lehetővé tételére, hogy a szervezett piacok 
és a vételi és az eladási ajánlatok 
egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló 
rendszerek a nagykereskedelmi 
energiatermékekre vonatkozó ügyletekkel 
kapcsolatos nyilvántartásaikat időben
átadhassák az Ügynökségnek.

Or. en
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Indokolás

Csak kötelező erővel rendelkező keretszabályok teszik lehetővé az adatok 
összehasonlíthatóságához szükséges adatgyűjtés összehangolt megközelítését. 

Módosítás 268
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés sérelme nélkül az (1) 
bekezdés alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
megállapíthatnak kötelező erővel nem 
rendelkező keretszabályokat annak 
lehetővé tételére, hogy a szervezett piacok 
és a vételi és az eladási ajánlatok 
egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló 
rendszerek a nagykereskedelmi 
energiatermékekre vonatkozó ügyletekkel 
kapcsolatos nyilvántartásaikat átadhassák 
az Ügynökségnek.

Az első albekezdés sérelme nélkül az (1) 
bekezdés alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
megállapíthatnak kötelező erővel nem 
rendelkező formulákat annak lehetővé 
tételére, hogy a szervezett piacok és a 
vételi és az eladási ajánlatok egyeztetésére 
vagy bejelentésére szolgáló rendszerek a 
nagykereskedelmi energiatermékekre 
vonatkozó ügyletekkel kapcsolatos 
nyilvántartásaikat átadhassák az 
Ügynökségnek.

Or. ro

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 269
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
szabályokat kell megállapítaniuk a 
kapcsolódó termékek tranzakcióinak 
önkéntes jelentéstételéről. 



PE464.685v01-00 36/80 AM\866419HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 270
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A piaci szereplők – a nagykereskedelmi 
energiapiacokon zajló kereskedelem 
ellenőrzéséhez – kötelesek információkat 
szolgáltatni az Ügynökségnek a villamos 
energia és a földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére és 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásáról.

(4) A piaci szereplők – a nagykereskedelmi 
energiapiacokon zajló kereskedelem 
ellenőrzéséhez – kötelesek információkat 
szolgáltatni az Ügynökségnek és a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a villamos 
energia és a földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére és 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásáról és használatáról, illetve az 
LNG-létesítmények kapacitásáról és 
használatáról. A tájékoztatásnak azon 
adatokra kell korlátozódnia, amelyeket a 
kereskedési helyszíneknek, az átviteli 
rendszerek üzemeltetőinek vagy más 
szervezeteknek még nem jelentettek az 
információk átláthatóságához kapcsolódó 
kötelezettségek alapján. A piaci szereplők 
jelentéstételi kötelezettségét, amennyiben 
lehetséges, minimalizálni kell a szükséges 
információk vagy információrészek 
meglévő forrásokból, például a meglévő 
regionális vagy nemzeti jelentéstételi 
infrastruktúra révén történő beszerzése 
révén. A már jelentett adatokat az átviteli 
rendszerek üzemeltetőinek vagy más, az 
adatgyűjtésért felelős adatgyűjtő 
szervezetnek elérhetővé kell tenni az 
Ügynökség számára.

Or. en

Módosítás 271
Alejo Vidal-Quadras
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A piaci szereplők – a nagykereskedelmi 
energiapiacokon zajló kereskedelem 
ellenőrzéséhez – kötelesek információkat 
szolgáltatni az Ügynökségnek a villamos 
energia és a földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére és 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásáról.

(4) A 2. cikk első albekezdésének a) 
pontja és az 5. cikk szerinti jogszabályi 
közzétételi követelménynek megfelelően a
piaci szereplők – a nagykereskedelmi 
energiapiacokon zajló kereskedelem 
ellenőrzéséhez – kötelesek a vonatkozó
információkat szolgáltatni az 
Ügynökségnek a villamos energia és a 
földgáz előállítására, tárolására, 
fogyasztására, átvitelére és szállítására 
szolgáló létesítmények kapacitásáról és 
használatáról, illetve az LNG-
létesítmények kapacitásáról és 
használatáról, többek között e 
létesítmények tervezett vagy nem tervezett 
rendelkezésre nem állásáról. A piaci 
résztevők jelentéstételi kötelezettségét, 
amennyiben lehetséges, minimalizálni kell 
a szükséges információk vagy 
információrészek meglévő forrásokból 
történő beszerzése révén.

Or. en

Módosítás 272
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A piaci szereplők – a nagykereskedelmi 
energiapiacokon zajló kereskedelem 
ellenőrzéséhez – kötelesek információkat 
szolgáltatni az Ügynökségnek a villamos 
energia és a földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére és 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásáról.

(4) A piaci szereplők – a nagykereskedelmi 
energiapiacokon zajló kereskedelem 
ellenőrzéséhez – kötelesek információkat 
szolgáltatni az Ügynökségnek és a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a villamos 
energia és a földgáz előállítására, 
tárolására, fogyasztására, átvitelére és 
szállítására szolgáló létesítmények 
kapacitásáról és használatáról, illetve az 
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LNG-létesítmények kapacitásáról és 
használatáról, többek között e 
létesítmények tervezett vagy nem tervezett 
rendelkezésre nem állásáról. Az 
Ügynökségnek ezeket az információkat 
közvetlenül át kell adni, kivéve azokban az 
esetekben, amikor már léteznek 
jelentéstételi struktúrák. Ezekben az 
esetekben a jelentéstétel történhet a 
meglévő jelentéstételi struktúrák 
rendelkezéseivel egyidejűleg.

Or. en

Indokolás

A kapacitással kapcsolatos információk alkalmazási körét szélesíteni kell tekintettel az LNG-
létesítmények tárolási kapacitásának kihasználtságára és a rájuk vonatkozó különleges 
rendelkezésekre. Mivel a piaci szereplőkre nehezedő adminisztratív terheket alacsonyan kell 
tartani, az Ügynökségnek az összes szükséges információt meg kell kapnia. A digitális 
kommunikáció és a fejlett ikt korában a piaci szereplőknek nem jelent többletköltséget, ha a 
különböző hatóságok számára egyidejűleg kell adatot szolgáltatniuk.

Módosítás 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség iránymutatásokat készít, 
meghatározva az ügyletek 
jelentéstételében megkívánt részleteit. Az 
iránymutatások előkészítésekor az 
Ügynökség részletes nyilvános 
konzultációt folytat legalább a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a piaci résztvevők, 
az átvitelirendszer-üzemeltetők és más 
érdekelt felek részvételével.

Or. en



AM\866419HU.doc 39/80 PE464.685v01-00

HU

Módosítás 274
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Átláthatóság

(1) Az Ügynökség a kereskedelmi 
szempontból nem érzékeny információkat 
hozzáférhetővé teszi a piac résztvevői és a 
széles nyilvánosság számára.
(2). Az Ügynökség módszertant dolgozhat 
ki és tarthat fenn ezen információk 
hozzáférhetővé tételének mikéntjére.

Or. en

Módosítás 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség kialakítja azokat a 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik 
a 6. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk alapján 
hozzá beérkező információk megosztását a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal, a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival, a tagállami 
versenyhivatalokkal és más érintett 
hatóságokkal. Az Ügynökség az (1) 
bekezdés alapján kialakított 
mechanizmusokhoz csak azoknak a 
szerveknek ad hozzáférést, amelyek úgy 
alakították ki rendszereiket, hogy az 
Ügynökség képes legyen megfelelni a 9. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
követelményeknek.

(1) Az Ügynökség kialakítja azokat a 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik 
a 6. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk alapján 
hozzá beérkező információk megosztását a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal, a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival, a tagállami 
versenyhivatalokkal, az ESMA-val és más 
érintett hatóságokkal. Az Ügynökség az (1) 
bekezdés alapján kialakított 
mechanizmusokhoz csak azoknak a 
szerveknek ad hozzáférést, amelyek úgy 
alakították ki rendszereiket, hogy az 
Ügynökség képes legyen megfelelni a 9. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
követelményeknek. Bármilyen 
információközlését megelőzően az 
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Ügynökségnek először meg kell 
bizonyosodnia arról, hogy a fogadó félnek 
megfelelő rendszerek és eljárások állnak 
rendelkezésére az információk 
bizalmasságának biztosítására.

Or. en

Módosítás 276
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség kialakítja azokat a 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik 
a 6. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk alapján 
hozzá beérkező információk megosztását a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal, a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival, a tagállami 
versenyhivatalokkal és más érintett 
hatóságokkal. Az Ügynökség az (1) 
bekezdés alapján kialakított 
mechanizmusokhoz csak azoknak a 
szerveknek ad hozzáférést, amelyek úgy 
alakították ki rendszereiket, hogy az 
Ügynökség képes legyen megfelelni a 9. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
követelményeknek.

(1) Az Ügynökség kialakítja azokat a 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik 
a 6. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk alapján 
hozzá beérkező információk megosztását a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal, a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival, a tagállami 
versenyhivatalokkal és más érintett 
hatóságokkal. E mechanizmusok 
kialakítása előtt az Ügynökség konzultál e 
hatóságokkal. Az Ügynökség az (1) 
bekezdés alapján kialakított 
mechanizmusokhoz csak azoknak a 
szerveknek ad hozzáférést, amelyek úgy 
alakították ki rendszereiket, hogy az 
Ügynökség képes legyen megfelelni a 9. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 277
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség kialakítja azokat a 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik 
a 6. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk alapján 
hozzá beérkező információk megosztását a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal, a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival, a tagállami 
versenyhivatalokkal és más érintett 
hatóságokkal. Az Ügynökség az (1) 
bekezdés alapján kialakított 
mechanizmusokhoz csak azoknak a 
szerveknek ad hozzáférést, amelyek úgy 
alakították ki rendszereiket, hogy az 
Ügynökség képes legyen megfelelni a 9. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
követelményeknek.

(1) Az Ügynökség kialakítja azokat a 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik 
a 6. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk alapján 
hozzá beérkező információk megosztását a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal, a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságaival, a tagállami 
versenyhivatalokkal, az ESMA-val és más 
érintett hatóságokkal. Az Ügynökség az (1)
bekezdés alapján kialakított 
mechanizmusokhoz csak azoknak a 
szerveknek ad hozzáférést, amelyek úgy 
alakították ki rendszereiket, hogy az 
Ügynökség képes legyen megfelelni a 9. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 278
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) ---/----/EU rendelet [európai piaci 
infrastruktúra-rendelet – 2010/0250 
(COD)] értelmében nyilvántartásba vett 
vagy elismert kereskedési adattárak az 
Ügynökség rendelkezésére bocsátják a 
nagykereskedelmi energiatermékekre 
vonatkozóan általuk összegyűjtött összes 
információt.

(2) A(z) ---/----/EU rendelet [európai piaci 
infrastruktúra-rendelet – 2010/0250 
(COD)] értelmében nyilvántartásba vett 
vagy elismert kereskedési adattárak az 
Ügynökség rendelkezésére bocsátják a 
nagykereskedelmi energiatermékekre és a 
kibocsátási egységekkel kapcsolatos 
származékos termékekre vonatkozóan 
általuk összegyűjtött összes információt.

Or. en

Módosítás 279
Claude Turmes
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) ---/----/EU rendelet [európai piaci 
infrastruktúra-rendelet – 2010/0250 
(COD)] értelmében nyilvántartásba vett 
vagy elismert kereskedési adattárak az 
Ügynökség rendelkezésére bocsátják a 
nagykereskedelmi energiatermékekre 
vonatkozóan általuk összegyűjtött összes 
információt.

(2) A(z) ---/----/EU rendelet [európai piaci 
infrastruktúra-rendelet – 2010/0250 
(COD)] értelmében nyilvántartásba vett 
vagy elismert kereskedési adattárak 
megfelelő időben és formában az 
Ügynökség rendelkezésére bocsátják a 
nagykereskedelmi energiatermékekre 
vonatkozóan általuk összegyűjtött összes 
információt.

Or. en

Módosítás 280
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatáskörrel rendelkező pénzügyi 
hatóságok átadják az Ügynökségnek azokat 
a jelentéseket, amelyeket a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekről a 2004/39/EK 
irányelv 25. cikkének (3) bekezdése és a(z) 
---/----/EU rendelet [európai piaci 
infrastruktúra-rendelet – 2010/0250 
(COD)] 6. cikkének (2) bekezdése alapján 
kapnak.

Az ESMA-nak beszámoló, hatáskörrel 
rendelkező pénzügyi hatóságok 
egyidejűleg átadják az Ügynökségnek és az 
ESMA-nak azokat a jelentéseket, 
amelyeket a nagykereskedelmi 
energiatermékekkel kapcsolatos 
ügyletekről a 2004/39/EK irányelv 25. 
cikkének (3) bekezdése és a(z) ---/----/EU 
rendelet [európai piaci infrastruktúra-
rendelet – 2010/0250 (COD)] 6. cikkének 
(2) bekezdése alapján kapnak.

Or. en

Indokolás

Mivel a piaci résztvevőkre nehezedő adminisztratív terheket alacsonyan kell tartani, az 
Ügynökségnek az összes szükséges információt meg kell kapnia. A digitális kommunikáció és 
a fejlett ikt korában a piaci résztvevőknek nem jelent többletköltséget, ha a különböző 
hatóságok számára egyidejűleg kell adatot szolgáltatniuk.
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Módosítás 281
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Három évvel e rendelet hatálybalépését 
követően az Ügynökség megállapításai 
alapján jelentést készít a származékos 
tőzsdén kívüli származtatott (OTC) 
ügyletek tőzsdére való bevezetésének 
megvalósíthatóságáról és időzítéséről, 
valamint elszámolásáról folytatott 
vizsgálatainak eredményéről, és azt 
benyújtja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak. 

Or. en

Indokolás

A legtöbb tagállamban az OTC-kereskedelem teszi ki a nagykereskedelmi energiapiac 
tranzakcióinak nagy részét. Amennyiben ezekre a tranzakciókra tőzsdéken kerülne sor, 
jelentősen nőne a piac átláthatósága. Az Ügynökség megállapításai további támpontokat 
adhatnak az időzítéshez és a megvalósíthatósághoz.

Módosítás 282
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség és a 
kibocsátáskereskedelem felügyeletéért 
felelős illetékes hatóság kidolgoz egy 
mechanizmust, amely révén az Ügynökség 
hozzáfér a kibocsátási egységek és az 
azokhoz kapcsolódó származékos 
termékek kereskedelmére vonatkozó 
adatokhoz.
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Or. en

Módosítás 283
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kibocsátási egységek és az azokhoz 
kapcsolódó származékos termékek 
kereskedelmének felügyeletében illetékes 
hatóságok továbbítják az ezen eszközök 
tranzakcióira vonatkozó adatokat az 
Ügynökségnek.

Or. en

Módosítás 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség gondoskodik a 7. cikk 
alapján hozzá beérkező információk 
bizalmas kezeléséről, épségének 
megőrzéséről és védelméről. Az 
Ügynökség lépéseket tesz a rendszereiben 
tárolt információk visszaélésszerű 
felhasználásának megelőzésére.

(1) Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, az illetékes pénzügyi 
hatóságok, a tagállamok versenyhatóságai 
és más érintett hatóságok gondoskodnak a 
7. cikk alapján hozzá beérkező információk 
bizalmas kezeléséről, épségének 
megőrzéséről és védelméről. Az 
Ügynökség lépéseket tesz a rendszereiben 
tárolt információk visszaélésszerű 
felhasználásának megelőzésére.

Or. en

Módosítás 285
Ioan Enciu
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség gondoskodik a 7. cikk 
alapján hozzá beérkező információk 
bizalmas kezeléséről, épségének 
megőrzéséről és védelméről. Az 
Ügynökség lépéseket tesz a rendszereiben
tárolt információk visszaélésszerű 
felhasználásának megelőzésére.

(1) Az Ügynökség gondoskodik a 7. cikk 
alapján hozzá beérkező információk 
bizalmas kezeléséről, épségének 
megőrzéséről és védelméről. Az 
Ügynökség lépéseket tesz az 
adatrendszereiben tárolt információk 
visszaélésszerű felhasználásának 
megelőzésére.

Or. en

Módosítás 286
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség azonosítja a működési 
kockázat forrásait, és a működési 
kockázatot megfelelő rendszerek, 
ellenőrzések és eljárások kidolgozása útján 
minimalizálja.

Az Ügynökség azonosítja a működési 
kockázat forrásait, és a működési 
kockázatot megfelelő rendszerek, 
ellenőrzések és eljárások kidolgozása útján 
minimalizálja. Az Ügynökség informatikai 
eszközeinek eleget kell tenniük a legjobb 
rendelkezésre álló biztonsági 
előírásoknak.

Or. en

Módosítás 287
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóságok, az 
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illetékes pénzügyi hatóságok, a tagállami 
versenyhivatalok, az ESMA és más 
érintett hatóságok biztosítják a 6. cikk (2) 
bekezdése vagy a 8. cikk alapján hozzájuk 
beérkező információk bizalmasságát, 
integritását és védelmét, továbbá lépéseket 
tesznek az ezen információkkal való 
visszaélések megelőzésére. 

Or. en

Módosítás 288
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 
általa birtokolt információkat részlegesen 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek.

(2) A 12. cikk értelmében az Ügynökség 
dönthet úgy, hogy az általa birtokolt 
információkat részlegesen hozzáférhetővé 
teszi a nyilvánosság számára, amennyiben 
gondoskodik arról, hogy ne kerülhessenek 
nyilvánosságra és ne legyenek 
módosíthatók olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre, konkrét 
ügyletekre vagy adott kereskedési 
helyszínekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek.

Az Ügynökség és azon nemzeti szabályozó 
hatóságok, amelyekkel az Ügynökség a 8. 
cikk szerint megoszthatja az ilyen 
információkat, csak olyan, a 
nagykereskedelmi villamosáram- és 
gázpiacokon hasznosítható összefoglaló 
vagy összesített áradatokat tehetnek közzé, 
amelyek közzététele esetén egyetlen 
villamosáram-, gáz- vagy más piacon sem 
torzul a verseny.

Or. en
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Módosítás 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 
általa birtokolt információkat részlegesen 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek.

(2) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 
általa birtokolt információkat összesített és 
névtelen formában részlegesen 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek, és az 
információkra bizonyítottan szükség van a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
átláthatóságának fokozása érdekében, 
valamint ha a nyilvánosságra hozott 
információ bennfentes információ, 
amelyet a 3. cikk (4) bekezdése alapján 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 290
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 
általa birtokolt információkat részlegesen 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek.

(2) Az Ügynökség a piac átláthatóságának 
fokozása és a piacba vetett bizalom 
növelése érdekében az általa birtokolt –
többek között a kétoldalú szerződésekre
vonatkozó – információkat részlegesen, 
elérhető formátumban, alapvető és piaci 
adatok alapján hozzáférhetővé teszi a 
nyilvánosság számára, amennyiben 
gondoskodik arról, hogy ne kerülhessenek 
a nyilvánosság birtokába olyan 
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információk, amelyek konkrét piaci 
szereplőkre vagy konkrét ügyletekre 
vonatkoznak, és üzleti szempontból 
érzékenyek.

Or. en

Indokolás

E rendelet célja, hogy növekedjen az átláthatóság a nagykereskedelmi energiapiacon, a 
megállapítások nyilvánosságra kerüljenek, és lehetővé váljon, hogy az újonnan piacra lépők, 
a szabályozók, a tudósok, a fogyasztók és a többi érdekelt fél tájékoztatva legyenek a 
villamosenergia-piacok helyzetéről.

Módosítás 291
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 
általa birtokolt információkat részlegesen 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek.

(2) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 
általa birtokolt információkat részlegesen 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek. Az Ügynökség és 
a nemzeti hatóságok (amelyekkel a 8. cikk 
alapján az Ügynökség megoszthatja az 
ilyen információkat) nem tesznek közzé 
egyidejű, üzleti szempontból érzékeny 
információkat.

Or. en

Módosítás 292
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 
általa birtokolt információkat részlegesen
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek.

(2) Az Ügynökség az általa birtokolt 
információkat nyilvánosságra hozza és
gondoskodik arról, hogy ne kerülhessenek 
a nyilvánosság birtokába olyan 
információk, amelyek konkrét piaci 
szereplőkre vagy konkrét ügyletekre 
vonatkoznak, és üzleti szempontból 
érzékenyek. Az Ügynökség a 
kutatóközpontok számára összesített 
formában hozzáférhetővé teszi az 
adatokat.

Or. pl

Indokolás

Az átláthatóság érdekében az Ügynökség feltétel nélkül hozzáférhetővé teszi az információkat 
a nagyközönség számára. Adott esetben a kutatóközpontok számára összesített formában 
hozzáférhetővé teszi az információkat. A tudományos kutatás fokozhatja az energiapiacok 
hatékonyságát.

Módosítás 293
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 
általa birtokolt információkat részlegesen 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek.

(2) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 
általa birtokolt információkat összesített és 
névtelen alapon részlegesen 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, amennyiben gondoskodik arról, 
hogy ne kerülhessenek a nyilvánosság 
birtokába olyan információk, amelyek 
konkrét piaci szereplőkre vagy konkrét 
ügyletekre vonatkoznak, és üzleti 
szempontból érzékenyek.

Or. en



PE464.685v01-00 50/80 AM\866419HU.doc

HU

Módosítás 294
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1.)A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják a 3. és a 4. cikkben foglalt 
tilalmak alkalmazását.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok az 
Ügynökség támogatásával biztosítják a 3. 
és a 4. cikkben foglalt tilalmak 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozóknak teljes mértékben ki kell tudniuk használni az európai perspektívával 
rendelkező Európai Ügynökség hozzáadott értékét, segítséget kapva attól feladataik – a 
tiltások alkalmazásának biztosítása – költséghatékony és hozzáértő módon történő 
végrehajtásához.

Módosítás 295
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a nemzeti 
szabályzó hatóságok számára az ehhez
szükséges kivizsgálási hatásköröket.
Ezeket a hatásköröket az arányosság 
elvének szem előtt tartásával kell 
gyakorolni. A szóban forgó hatáskörök 
gyakorolhatók:

A tagállamok biztosítják a nemzeti 
szabályzó hatóságok számára az említett 
funkciónak az Ügynökség támogatásával 
történő ellátásához szükséges kivizsgálási 
hatásköröket. Ezeket a hatásköröket az 
arányosság elvének szem előtt tartásával 
kell gyakorolni. A szóban forgó hatáskörök 
gyakorolhatók:

Or. en

Módosítás 296
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a nemzeti 
szabályzó hatóságok számára az ehhez 
szükséges kivizsgálási hatásköröket. 
Ezeket a hatásköröket az arányosság 
elvének szem előtt tartásával kell 
gyakorolni. A szóban forgó hatáskörök 
gyakorolhatók:

A tagállamok biztosítják a nemzeti 
szabályzó hatóságok számára az ehhez 
szükséges kivizsgálási és jogérvényesítési 
hatásköröket. Ezeket a hatásköröket az 
arányosság elvének szem előtt tartásával 
kell gyakorolni. A szóban forgó hatáskörök 
gyakorolhatók:

Or. en

Módosítás 297
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más hatóságokkal vagy a piaci 
vállalkozásokkal együttműködésben;

b) más hatóságokkal vagy a piaci 
vállalkozásokkal együttműködésben, 
beleértve a kereskedési helyszínek 
piacfelügyeleti részlegeit is;

Or. en

Módosítás 298
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más hatóságokkal vagy a piaci 
vállalkozásokkal együttműködésben;

b) más tagállamokbeli más hatóságokkal 
vagy a piaci vállalkozásokkal is 
együttműködésben;

Or. en



PE464.685v01-00 52/80 AM\866419HU.doc

HU

Indokolás

Az egyik tagállamban történő piaci visszaélések gyakran olyan ügyleteket vonhatnak maguk 
után, amelyek más tagállamokra is hatással vannak. Ezért ezeknek aztán regionális szinten 
együtt kell működniük az ACER égisze alatt, hogy megfelelően le lehessen folytatni a 
vizsgálatokat. 

Módosítás 299
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az Ügynökség kérésére, amennyiben 
eredeti értékeléseinek adatai alaposan 
alátámasztják az erre vonatkozó 
ajánlásokat.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozóknak teljes mértékben ki kell tudniuk használni az európai perspektívával 
rendelkező Európai Ügynökség hozzáadott értékét, segítséget kapva attól feladataik – a 
tiltások alkalmazásának biztosítása – költséghatékony és hozzáértő módon történő 
végrehajtásához.

Módosítás 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt kivizsgálási 
hatáskörök gyakorlója jogosult:

(2) A vizsgálat alatt álló piaci szereplőket 
tájékoztatni kell az ellenük folyó vizsgálat 
részleteiről. A vizsgálat hatáskörét írásban 
ismertetni kell a nemzeti szabályozó 
hatósággal és meg kell felelnie a rendelet 
3. és 4. cikkében megfogalmazott 
tiltásoknak.
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Az (1) bekezdésben előírt kivizsgálási 
hatáskörök a vizsgálat céljára és a nemzeti 
szabályozó hatóságok e rendelet szerinti 
kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges 
tevékenységekre korlátozódnak, és 
gyakorlója jogosult:

Or. en

Módosítás 301
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt kivizsgálási 
hatáskörök gyakorlója jogosult:

(2) Az (1) bekezdésben előírt kivizsgálási 
hatáskörök a vizsgálat céljaira és a 
nemzeti szabályozó hatóságok e rendelet 
szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez 
szükséges tevékenységekre korlátozódnak, 
és gyakorlója jogosult:

Or. en

Módosítás 302
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bárkitől tájékoztatást kérni, ideértve az 
érintett megbízások közvetítésének és az 
érintett ügyletek bonyolításának egyes 
szakaszaiban részt vevő személyeket és e 
személyek munkahelyi elöljáróit is, 
továbbá ezeket a személyeket szükség 
szerint beidézni és kihallgatni;

b) bárki érintettől tájékoztatást kérni, 
ideértve az érintett megbízások 
közvetítésének és az érintett ügyletek 
bonyolításának egyes szakaszaiban részt 
vevő személyeket és e személyek 
munkahelyi elöljáróit is, továbbá adott 
esetben ezektől a személyektől 
személyesen tájékoztatást kérni;

Or. en
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Módosítás 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) bárkitől tájékoztatást kérni, ideértve az 
érintett megbízások közvetítésének és az 
érintett ügyletek bonyolításának egyes 
szakaszaiban részt vevő személyeket és e 
személyek munkahelyi elöljáróit is, 
továbbá ezeket a személyeket szükség 
szerint beidézni és kihallgatni;

b) bárki érintettől tájékoztatást kérni, 
ideértve az érintett megbízások 
közvetítésének és az érintett ügyletek 
bonyolításának egyes szakaszaiban részt 
vevő személyeket és e személyek 
munkahelyi elöljáróit is, továbbá adott 
esetben ezektől a személyektől 
személyesen tájékoztatást kérni;

Or. en

Módosítás 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) helyszíni vizsgálatokat végrehajtani; c) az e rendelet hatálya alá tartozó 
szervezeteknél helyszíni vizsgálatokat 
végrehajtani;

Or. en

Módosítás 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) bekérni a meglévő rögzített 
telefonbeszélgetéseket és a meglévő 

d) bekérni a nagykereskedelmi 
energiatermékekhez kapcsolódóan 
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adatforgalmi nyilvántartásokat; meglévő rögzített telefonbeszélgetéseket és 
a meglévő adatforgalmi nyilvántartásokat, 
amennyiben kötelesek ilyeneket 
megőrizni;

Or. en

Módosítás 306
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) bekérni a meglévő rögzített 
telefonbeszélgetéseket és a meglévő 
adatforgalmi nyilvántartásokat;

d) a legálisan rögzített telefon- és 
adatforgalmi nyilvántartások bekérése;

Or. ro

Indokolás

A visszaélések megelőzése érdekében.

Módosítás 307
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) indítványozni a szakmai tevékenység 
gyakorlásától való ideiglenes eltiltást.

g) indítványozni egy bíróságnál vagy az 
illetékes hatóságnál a szakmai 
tevékenység gyakorlásától való ideiglenes 
eltiltást.

Or. en

Módosítás 308
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) indítványozni a szakmai tevékenység 
gyakorlásától való ideiglenes eltiltást.

g) indítványozni egy bíróságnál vagy az 
illetékes hatóságnál a szakmai 
tevékenység gyakorlásától való ideiglenes 
eltiltást.

Or. en

Módosítás 309
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nemzeti energiapiaci szabályozó 
hatóságok a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban alkalmazzák jogérvényesítési 
hatáskörüket. 

Or. en

Indokolás

A jogszabályok érvényesítése egyértelműen tagállami szintű feladat.

Módosítás 310
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség gondoskodik arról, hogy 
a nemzeti szabályozó hatóságok az e 
rendeletben előírt feladataikat koordinált 
módon hajtsák végre.

(1) Az Ügynökség gondoskodik arról, hogy 
a nemzeti szabályozó hatóságok az e 
rendeletben előírt feladataikat koordinált 
módon hajtsák végre. Az Ügynökség 
számára biztosítani kell az ahhoz 
szükséges további pénzügyi és humán 
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erőforrásokat, hogy megfelelően el tudja 
látni az e rendelet szerinti 
többletfeladatait.

Or. en

Módosítás 311
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség gondoskodik arról, hogy 
a nemzeti szabályozó hatóságok az e 
rendeletben előírt feladataikat koordinált 
módon hajtsák végre.

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. en

Módosítás 312
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóságok e 
rendeletben előírt feladataik ellátása 
céljából az Ügynökséggel és egymással 
együttműködnek.

A nemzeti szabályozó hatóságok e 
rendeletben előírt feladataik ellátása 
céljából az Ügynökséggel és egymással 
együttműködnek. A piaci viszonyok 
tükrözése érdekében ez az együttműködés 
a nemzeti szabályozó hatóságok közti 
regionális, az Ügynökség keretein belül 
megvalósuló együttműködés formáját is 
öltheti.

Or. en

Indokolás

Az egyik tagállamban történő piaci visszaélések gyakran olyan ügyleteket vonhatnak maguk 
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után, amelyek más tagállamokra is hatással vannak. Ezért ezeknek aztán regionális szinten 
együtt kell működniük az ACER égisze alatt, hogy megfelelően le lehessen folytatni a 
vizsgálatokat. 

Módosítás 313
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
lehető legkonkrétabb formában 
tájékoztatják az Ügynökséget minden 
olyan esetben, amikor annak alapos 
gyanúját észlelik, hogy – akár saját 
tagállamukban, akár más tagállamban –
bárki olyan cselekményt hajt vagy hajtott 
végre, amely sérti e rendelet 
rendelkezéseit.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
lehető legkonkrétabb formában, a 
meghatározott eljárásoknak megfelelően 
haladéktalanul tájékoztatják az 
Ügynökséget minden olyan esetben, 
amikor annak alapos gyanúját észlelik, 
hogy – akár saját tagállamukban, akár más 
tagállamban – bárki olyan cselekményt hajt 
vagy hajtott végre, amely sérti e rendelet 
rendelkezéseit.

Or. lt

Módosítás 314
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a nemzeti szabályozó hatóság, amely
annak gyanúját észleli, hogy egy másik 
tagállamban olyan cselekményeket 
hajtanak végre, amelyek az ő tagállamában 
hatással vannak a nagykereskedelmi 
energiapiacokra vagy a nagykereskedelmi 
energiatermékek árára, felkérheti az 
Ügynökséget a (4) bekezdésben előírt 
intézkedések alkalmazására.

Amennyiben egy nemzeti szabályozó 
hatóság annak gyanúját észleli, vagy az 
Ügynökség által elvégzett eredeti értékelés 
vagy elemzés arra enged következtetni, 
hogy egy másik tagállamban olyan 
cselekményeket hajtanak végre, amelyek 
az ő tagállamában hatással vannak a 
nagykereskedelmi energiapiacokra vagy a 
nagykereskedelmi energiatermékek árára, a 
nemzeti energiapiaci szabályozó hatóság 
felkéri az Ügynökséget a (4) bekezdésben 
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előírt intézkedések alkalmazására.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozóknak teljes mértékben ki kell tudniuk használni az európai perspektívával 
rendelkező Európai Ügynökség hozzáadott értékét, segítséget kapva attól feladataik – a 
tiltások alkalmazásának biztosítása – költséghatékony és hozzáértő módon történő 
végrehajtásához.

Módosítás 315
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség számára biztosítani kell az 
ahhoz szükséges további pénzügyi és 
humán erőforrásokat, hogy megfelelően 
el tudja látni az e rendelet szerinti 
többletfeladatait. Adott esetben a 
fontosabb kereskedési helyszínek 
közelében kapcsolattartó irodákat hozhat 
létre.

Or. en

Módosítás 316
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor az e 
rendeletben foglalt rendelkezések 
megsértésének gyanúját észleli, az 
Ügynökség az (1) bekezdésben előírt 
feladatainak ellátása érdekében jogosult:

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)
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Or. en

Módosítás 317
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több nemzeti szabályozó 
hatóságot felkérni a vélt jogsértéssel 
kapcsolatos bármely információ átadására;

a) egy vagy több nemzeti szabályozó 
hatóságot vagy adott esetben egy régió 
valamennyi nemzeti energiapiaci 
szabályozó hatóságát felkérni a vélt 
jogsértéssel kapcsolatos bármely 
információ átadására;

Or. en

Indokolás

Az egyik tagállamban történő piaci visszaélések gyakran olyan ügyleteket vonhatnak maguk 
után, amelyek más tagállamokra is hatással vannak. Ezért ezeknek aztán regionális szinten 
együtt kell működniük az ACER égisze alatt, hogy megfelelően le lehessen folytatni a 
vizsgálatokat. 

Módosítás 318
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) első értékeléseket végez, kihasználva 
európai perspektíváját és belső adatainak 
értelmezését;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozóknak teljes mértékben ki kell tudniuk használni az európai perspektívával 
rendelkező Európai Ügynökség hozzáadott értékét, segítséget kapva attól feladataik – a 
tiltások alkalmazásának biztosítása – költséghatékony és hozzáértő módon történő 
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végrehajtásához.

Módosítás 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti szabályozó hatóságok 
jelenlegi és korábbi dolgozói;

c) a nemzeti szabályozó hatóságok, az 
ESMA és más illetékes pénzügyi 
hatóságok jelenlegi és korábbi dolgozói;

Or. en

Módosítás 320
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti szabályozó hatóságok 
jelenlegi és korábbi dolgozói;

c) a nemzeti szabályozó hatóságok vagy 
más illetékes hatóságok jelenlegi és 
korábbi dolgozói;

Or. en

Módosítás 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nemzeti szabályozó hatóságok 
utasításai szerint eljáró könyvvizsgálók és 
szakértők, amennyiben e rendelet 
rendelkezései alapján bizalmas 

d) a nemzeti szabályozó hatóságok, az 
ESMA és más illetékes pénzügyi 
hatóságok utasításai szerint eljáró 
könyvvizsgálók és szakértők, amennyiben 
e rendelet rendelkezései alapján bizalmas 
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információkat kapnak. információkat kapnak.

Or. en

Módosítás 322
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nemzeti szabályozó hatóságok 
utasításai szerint eljáró könyvvizsgálók és 
szakértők, amennyiben e rendelet 
rendelkezései alapján bizalmas 
információkat kapnak.

d) a nemzeti szabályozó hatóságok vagy 
más illetékes hatóságok utasításai szerint 
eljáró könyvvizsgálók és szakértők, 
amennyiben e rendelet rendelkezései 
alapján bizalmas információkat kapnak.

Or. en

Módosítás 323
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A büntetőjog hatálya alá tartozó esetek, 
valamint e rendelet más rendelkezései és a 
vonatkozó más uniós jogi aktusok sérelme 
nélkül a (2) bekezdésben meghatározott 
személyek a feladataik ellátása keretében 
kapott bizalmas információkat más 
személynek vagy hatóságnak kizárólag 
összefoglaló vagy összesített adatok 
formájában és kizárólag oly módon 
adhatják át, hogy abból konkrét piaci 
résztvevőre vagy kereskedési helyre 
következtetni ne lehessen.

(3) A büntetőjog hatálya alá tartozó esetek, 
valamint e rendelet más rendelkezései és a 
vonatkozó más uniós jogi aktusok sérelme 
nélkül a (2) bekezdésben meghatározott 
személyek a feladataik ellátása keretében 
kapott bizalmas információkat más 
személynek vagy hatóságnak kizárólag 
összefoglaló vagy összesített adatok 
formájában, a 9. cikk (2) bekezdésében 
foglalt korlátozásoknak megfelelően és 
kizárólag oly módon adhatják át, hogy 
abból konkrét piaci résztvevőre vagy 
kereskedési helyre következtetni ne 
lehessen.

Or. en
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Módosítás 324
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A büntetőjog hatálya alá tartozó esetek, 
valamint e rendelet más rendelkezései és a 
vonatkozó más uniós jogi aktusok sérelme 
nélkül a (2) bekezdésben meghatározott 
személyek a feladataik ellátása keretében 
kapott bizalmas információkat más 
személynek vagy hatóságnak kizárólag 
összefoglaló vagy összesített adatok 
formájában és kizárólag oly módon 
adhatják át, hogy abból konkrét piaci 
résztvevőre vagy kereskedési helyre 
következtetni ne lehessen.

(3) A büntetőjog hatálya alá tartozó esetek, 
valamint e rendelet más rendelkezései és a 
vonatkozó más uniós jogi aktusok sérelme 
nélkül a (2) bekezdésben meghatározott 
személyek a feladataik ellátása keretében 
kapott bizalmas információkat más 
személynek vagy hatóságnak kizárólag 
összefoglaló vagy összesített adatok 
formájában és kizárólag oly módon 
adhatják át, hogy abból konkrét piaci 
résztvevőre vagy kereskedési helyre vagy 
tranzakcióra következtetni ne lehessen.

Or. en

Módosítás 325
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [...] -ig bejelentik a 
Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot minden későbbi 
módosításukról.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. 
Figyelembe véve a pénzügyi 
szolgáltatások ágazatában a 
szankciórendszerek megerősítéséről szóló 
bizottsági közleménnyel COM(2010)716 
kapcsolatos konzultációt, a Bizottságnak 
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javaslatokat kell előterjesztenie a 
tagállamokban alkalmazott 
szankciórendszer harmonizálásának 
elősegítésére. A tagállamok ezeket a 
rendelkezéseket legkésőbb [...] -ig 
bejelentik a Bizottságnak, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot 
minden későbbi módosításukról.

Or. en

Módosítás 326
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [...] -ig bejelentik a 
Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot minden későbbi 
módosításukról.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
szankcióknak tükrözniük kell a jogsértés 
súlyosságát, és összegüknek a tiltott 
műveletekből származó potenciális 
haszonnál jelentősen magasabbnak kell 
lennie. A tagállamok, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel és a 
Bizottsággal megállapítják a szankciók 
minimum-előírásait és összehangolják a 
szankciórendszereiket. A tagállamok 
ezeket a rendelkezéseket legkésőbb [...] -ig 
bejelentik a Bizottságnak, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot 
minden későbbi módosításukról.

Or. en
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Módosítás 327
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A
tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [...] -ig bejelentik a 
Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot minden későbbi 
módosításukról.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük, és 
tükrözniük kell a fogyasztóknak okozott 
károk mértékét. A büntetések uniós 
szinten egységes minimális összegét oly 
módon kell megszabni, hogy az e rendelet 
által megelőzni kívánt tevékenységekből 
eredő közvetlen és közvetett potenciális 
pénzügyi nyereség és a fogyasztóknak 
okozott károk legalább kétszeresét tegye 
ki. A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [...] -ig bejelentik a 
Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot minden későbbi 
módosításukról.

Or. en

Indokolás

Nem csak a szabálysértésekből származó közvetlen, hanem a közvetett nyereséget is 
figyelembe kell venni, hiszen azok gyakran a kapcsolódó piacokon hoznak nyereséget, és 
befolyásolhatják a piaci árakat is.

Módosítás 328
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet A tagállamok megállapítják az e rendelet 
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rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [...] -ig bejelentik a 
Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot minden későbbi 
módosításukról.

rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
szankcióknak tükrözniük kell a jogsértés 
súlyosságát, és összegüknek a tiltott 
műveletekből származó potenciális 
haszonnál jelentősen magasabbnak kell 
lennie. A tagállamok ezeket a 
rendelkezéseket legkésőbb [...] -ig 
bejelentik a Bizottságnak, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot 
minden későbbi módosításukról.

Or. en

Indokolás

A szankció összegének a jogsértésből származó lehetséges haszonnál magasabbnak kell 
lennie.

Módosítás 329
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [...] -ig22 bejelentik a 
Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot minden későbbi 
módosításukról.

A Bizottság megállapítja az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén
alkalmazandó szankciók végrehajtására 
vonatkozó szabályokat, és biztosítja a 
szankciók végrehajtásának harmonizált 
rendszerét. A tagállamok minden 
szükséges intézkedést megtesznek, hogy
biztosítsák a meghatározott szabályok 
végrehajtását. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [...] -ig22 bejelentik a 
Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot minden későbbi 
módosításukról.
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Or. lt

Módosítás 330
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [...] -ig22 bejelentik a 
Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot minden későbbi 
módosításukról.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak, 
megkülönböztetéstől mentesnek és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [...] -ig22 bejelentik a 
Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot minden későbbi 
módosításukról.

Or. pl

Indokolás

El kell kerülni, hogy a tagállamok különböző módokon határozzák meg a szankciókat. Az
eltérő szankciók azt okozhatják, hogy a tranzakciók oda fognak irányulni, ahol enyhébbek a 
szankciók.

Módosítás 331
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió intézményei – és 
különösen az Európai Külügyi Szolgálat –
hatásköreinek sérelme nélkül az 

Az Európai Unió intézményei – és 
különösen az Európai Külügyi Szolgálat –
hatásköreinek sérelme nélkül az 
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Ügynökség kapcsolatokat létesíthet 
harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Az Ügynökség igazgatási 
megállapodásokat köthet nemzetközi 
szervezetekkel és harmadik országok 
közigazgatási szerveivel.

Ügynökség a szabályozási keret 
harmonizálásának előmozdítása 
érdekében kapcsolatokat létesíthet 
harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival, különösen azokkal, amelyek 
hatást gyakorolnak az EU 
nagykereskedelmi energiapiacára. Az 
Ügynökség igazgatási megállapodásokat 
köthet nemzetközi szervezetekkel és 
harmadik országok közigazgatási 
szerveivel.

Or. en

Indokolás

A tranzakciók nem áramolhatnak a kevésbé szabályozott kereskedési területekre. Az EU-nak 
ezért határain túl is törekednie kell a harmonizált szabályozási keretre.

Módosítás 332
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió intézményei – és 
különösen az Európai Külügyi Szolgálat –
hatásköreinek sérelme nélkül az 
Ügynökség kapcsolatokat létesíthet 
harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Az Ügynökség igazgatási 
megállapodásokat köthet nemzetközi 
szervezetekkel és harmadik országok 
közigazgatási szerveivel.

Az e rendeletben foglalt célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértékben, az
Európai Unió intézményei – és különösen 
az Európai Külügyi Szolgálat –
hatásköreinek sérelme nélkül az 
Ügynökség kapcsolatokat létesíthet 
harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Az Ügynökség igazgatási 
megállapodásokat köthet nemzetközi 
szervezetekkel és harmadik országok 
közigazgatási szerveivel.

Or. pl

Indokolás

Fontos egyértelműen leszögezni, hogy az Ügynökség arra vonatkozó hatáskörének, hogy 
megállapodásokat kössön és kapcsolatokat tartson fenn harmadik országokkal, csak a 
rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges elemekre kell korlátozódnia.
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Módosítás 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió intézményei – és 
különösen az Európai Külügyi Szolgálat –
hatásköreinek sérelme nélkül az 
Ügynökség kapcsolatokat létesíthet
harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Az Ügynökség igazgatási 
megállapodásokat köthet nemzetközi 
szervezetekkel és harmadik országok 
közigazgatási szerveivel.

A tagállamok és az Európai Unió 
intézményei – és különösen az Európai 
Külügyi Szolgálat – hatásköreinek sérelme 
nélkül az Ügynökség kapcsolatokat 
alakíthat ki harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Az Ügynökség jogi 
kötelezettségek nélkül igazgatási 
megállapodásokat köthet nemzetközi 
szervezetekkel és harmadik országok 
közigazgatási szerveivel.

Or. en

Módosítás 334
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan harmadik országokbeli 
társaságok, ahol a piaci szabályok nem 
felelnek meg az e rendeletben 
foglaltaknak, nem kaphatnak kereskedési 
engedélyt az uniós nagykereskedelmi 
energiapiacon.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak teljes mértékben ki kell használnia erejét a nagykereskedelmi energiatranzakciók 
átláthatóságának és integritásának növelésére, határain túl is.
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Módosítás 335
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap az 5. és a 7. cikkben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának 
feltételeit ez a cikk határozza meg.

Or. en

Módosítás 336
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság határozatlan időre szóló
felhatalmazást kap az 5. és a 7. cikkben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap az 5. 
cikk (7) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. E felhatalmazás az ezen 
irányelv hatálybalépését követő ötéves 
időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb 
hat hónappal az ezen irányelv 
hatálybalépését követő ötéves időszak vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik ugyanilyen időtartamra, 
kivéve, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács három hónappal a kérdéses 
időszak végét megelőzően ellenvetést tesz 
ellene.

Or. ro

Módosítás 337
Hannes Swoboda
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
kíván elfogadni, rendkívül fontos, hogy az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson többek között az 
Ügynökséggel, az energiapiaci 
szereplőkkel, a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal és az ESMA-val. 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak biztosítania kellene a 
vonatkozó dokumentumok egyidejű, kellő 
időben és megfelelő módon történő 
továbbítását az Európai Parlament és a 
Tanács számára, továbbá azt, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács aktívan 
részt vegyen az előkészítő szakaszban 
konkrétan azáltal, hogy rendszeresen 
meghívják őket a szakértői 
megbeszélésekre.

Or. en

Módosítás 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és kidolgozása során 
a Bizottságnak biztosítania kell a 
vonatkozó dokumentumok egyidejű, kellő 
időben és megfelelő módon történő 
továbbítását az Európai Parlament és a 
Tanács számára. A Bizottságnak továbbá 
kellő időben megfelelő és átlátható, 
többek között szakértői szintű 
konzultációkat kell lefolytatnia a 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
alkalmazására vonatkozó gyakorlati 
eljárásokról szóló közös megegyezésben 
előírtaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 339
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadása előtt 
konzultál a piaci szereplőkkel a 
jelentéstételi kötelezettségek tartalmáról és 
formátumáról, beleértve a szervezett
kereskedési helyek (például 
energiatőzsdék) érintettjeit és piaci 
szereplőit is.

Or. en

Módosítás 340
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

(2) Az 5., 5a és 7. cikkben említett 
felhatalmazást a Bizottság határozatlan 
időtartamra kapja meg.

Or. en
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Módosítás 341
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit a 16. és a 17. 
cikk határozza meg.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 5., 5a. és a 7. 
cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat véget vet az 
abban foglalt hatáskör-átruházásnak. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a határozatban megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 342
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

Or. en

Módosítás 343
Jorgo Chatzimarkakis

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

(3b) A 5., az 5a. és a 7. cikknek 
megfelelően elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok csak akkor léphetnek 
hatályba, ha sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emel ellenük kifogást 
az azt követő két hónapon belül, hogy a 
Bizottság értesítette őket a jogi aktusról, 
illetve ha e határidő lejárta előtt mind az 
Európai Parlament, mind pedig a Tanács 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez a határidő két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 344
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 5. és a 7. 
cikkben említett felhatalmazást.
(2) A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belső eljárást indító intézmény 
a végleges határozat meghozatala előtt 
ésszerű határidőn belül tájékoztatja arról 
a másik intézményt és a Bizottságot, 
megjelölve, hogy mely felhatalmazás 
visszavonásáról és milyen lehetséges 
indokok alapján kíván határozni.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
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felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
későbbi napon lép hatályba. A határozat 
nem érinti a már hatályos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot Az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en

Módosítás 345
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus ellen
(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam egy 
hónappal meghosszabbodik.
(2) Ha az említett időtartam leteltéig sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni Az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a 
benne megállapított időpontban hatályba 
lép. Ha az Európai Parlament és a Tanács 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem kíván kifogást emelni, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni Az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az 
az időtartam letelte előtt hatályba léphet.
(3) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, az nem lép 
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hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen kifogást emelő intézmény a 
kifogást megindokolja.

Or. en

Módosítás 346
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam egy
hónappal meghosszabbodik.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam egy
hónappal meghosszabbodik.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két
hónappal meghosszabbodik.

Or. en
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Módosítás 348
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam egy
hónappal meghosszabbodik.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két
hónappal meghosszabbodik.

Or. ro

Módosítás 349
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam egy 
hónappal meghosszabbodik.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben az értesítés 
időpontjától kezdődő két hónapos 
határidőn belül. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ezen 
időtartam egy hónappal meghosszabbodik.

Or. pl

Indokolás

Az és kötőszó használata azt sugallja, hogy egy időben mindkét intézménynek kifogást kell 
emelnie a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.  Ez ellentétes az EUMSZ 290. cikkével és 
ellentmond a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének.

Módosítás 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emel, az új 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot arról, milyen 
módon vették figyelembe a kifogást.

Or. en

Módosítás 351
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Az Ügynökség alkalmazottai és 

erőforrásai
Az Ügynökség legkésőbb 2011. december 
31-ig értékeli az e rendelet értelmében rá 
háruló hatáskörökből és feladatokból 
eredő személyzeti és erőforrásigényeit, és 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 352
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet azon rendelkezései, amelyek 
végrehajtásához felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokra van szükség, csak akkor 
lépnek hatályba, ha a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok hatályba lépnek.

Or. en

Módosítás 353
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bennfentes kereskedelem 3. cikk szerinti 
és a piac befolyásolásának 4. cikk szerinti 
tiltása akkor lép életbe, ha az 5. cikkben 
hivatkozott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust elfogadják.

Or. en

Módosítás 354
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatgyűjtési kötelezettségek akkor 
lépnek életbe, ha a 7. cikkben hivatkozott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
elfogadják.

Or. en
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