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Ändringsförslag 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi ska kommissionen anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, där 
kommissionen specificerar definitionerna i 
artikel 2.1–2.5.

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi och säkra samstämmigheten med 
annan EU-lagstiftning på områdena 
finansiella tjänster och energi, ska 
kommissionen efter att byrån har avgett 
sitt råd anta delegerade akter i enlighet 
med artikel 15, och enligt villkoren i 
artikel 16 och 17, där kommissionen 
specificerar definitionerna i artikel 2.1–2.5. 
För att utarbeta sitt råd ska byrån 
genomföra ett ingående offentligt samråd 
med åtminstone nationella 
tillsynsmyndigheter, marknadsaktörer, 
systemansvariga för överföringssystem 
och andra berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 225
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi ska kommissionen anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, där 
kommissionen specificerar definitionerna i 
artikel 2.1–2.5.

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi och säkra samstämmigheten med 
annan EU-lagstiftning på områdena 
finansiella tjänster och energi ska 
kommissionen på grundval av samråd 
med berörda parter, och när så är 
lämpligt en konsekvensbedömning, anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 15, 
och enligt villkoren i artikel 16 och 17, där 
kommissionen specificerar definitionerna i 
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artikel 2.1–2.5.

Or. en

Ändringsförslag 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi ska kommissionen anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, där 
kommissionen specificerar definitionerna i 
artikel 2.1–2.5.

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för el 
och gas och säkra samstämmigheten med 
annan EU-lagstiftning på områdena 
finansiella tjänster och energi ska 
kommissionen efter att byrån har avgett 
sitt råd anta delegerade akter i enlighet 
med artikel 15, och enligt villkoren i 
artikel 16 och 17, där kommissionen 
specificerar definitionerna i artikel 2.1–2.5.

Or. en

Ändringsförslag 227
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna ta hänsyn till kommande
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi ska kommissionen anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, där 
kommissionen specificerar definitionerna i 
artikel 2.1–2.5.

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 om definitionerna i 
artikel 2.1-2.5. De delegerade akterna ska 
utarbetas i nära samarbete med byrån.

Or. en
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Motivering

I motiveringen till lagstiftningsförslaget anger kommissionen att delegerade akter om 
insamling av uppgifter (artikel 7) ska baseras på utkast till riktlinjer som byrån ska ta fram. 
Det vore lämpligt att öka byråns delaktighet så att den i förekommande fall även deltar i 
utarbetandet av delegerade akter. Under själva utarbetandet måste man dessutom se till att 
alla intressenters sakkunskap utnyttjas – i enlighet med förordning (EG) nr 713/2009 om 
inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer).

Ändringsförslag 228
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi ska kommissionen anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, där 
kommissionen specificerar definitionerna i 
artikel 2.1–2.5.

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi ska kommissionen, inom 30 dagar
efter ikraftträdandet av denna förordning,
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15, och enligt villkoren i artikel 16
och 17, där kommissionen specificerar 
definitionerna i artikel 2.1–2.5.

Or. pl

Motivering

Det blir kommissionens uppgift att genom att anta delegerade akter klargöra de definitioner 
som fastställs i artikel 2.1 i denna förordning. Det är därför viktigt att föreskriva en tidsfrist
för antagande av dessa akter, vilket kommer att bidra till en effektiv tillämpning av 
förordningen.

Ändringsförslag 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att utarbeta sitt råd ska byrån 
genomföra ingående offentliga samråd.
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Or. en

Ändringsförslag 230
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de specifika förhållanden som råder på 
grossistmarknaderna och för energi och 
växelverkan mellan produktmarknaderna 
och derivatmarknaderna,

(a) de olika egenskaper som är 
utmärkande för naturgas och el, de 
specifika förhållanden som råder på 
grossistmarknaderna och för energi och 
växelverkan mellan produktmarknaderna 
och derivatmarknaderna,

Or. en

Ändringsförslag 231
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de specifika förhållanden som råder på 
grossistmarknaderna och för energi och 
växelverkan mellan produktmarknaderna 
och derivatmarknaderna,

(a) de specifika förhållanden som råder på 
grossistmarknaderna och för energi 
inklusive vad som är utmärkande för 
elmarknaderna och gasmarknaderna och 
växelverkan mellan produktmarknaderna 
och derivatmarknaderna,

Or. en
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Ändringsförslag 232
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de specifika förhållanden som råder på 
grossistmarknaderna och för energi och 
växelverkan mellan produktmarknaderna 
och derivatmarknaderna,

(a) de specifika förhållanden som råder på 
grossistmarknaderna för el och gas och 
växelverkan mellan produktmarknaderna 
och derivatmarknaderna,

Or. en

Ändringsförslag 233
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) el- och gasgrossistmarknadernas 
beroende av utveckling och missbruk på 
marknaderna för olja, kol och handel med 
utsläppsrätter,

Or. en

Motivering

Även om marknaderna för olja, kol och handel med utsläppsrätter har olika särdrag påverkar 
de varandra och det går bara att garantera ett effektivt skydd mot marknadsmissbruk och 
manipulering om alla relevanta marknader övervakas.

Ändringsförslag 234
András Gyürk

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

(aa) behovet av fördjupat samarbete 
mellan de behöriga myndigheterna 
samtidigt som det inrättas ett effektivt 
rapporteringssystem i syfte att undvika 
dubbelrapportering,

Or. en

Ändringsförslag 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) ett yttrande från byrån efter 
omfattande samråd med marknadsaktörer 
och berörda parter,

Or. en

Ändringsförslag 236
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) ett yttrande från byrån efter ett 
offentligt samråd,

Or. en
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Ändringsförslag 237
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) de olika egenskaperna hos naturgas 
och el,

Or. de

Motivering

Man bör göra skillnad mellan dessa båda produkter eftersom de har mycket olika egenskaper.

Ändringsförslag 238
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Godkännande av marknadsaktörer

1. Alla marknadsaktörer som inte har 
godkänts som investeringsföretag enligt 
direktiv 2004/39/EG måste inhämta 
medlemsstaternas förhandsgodkännande 
innan de får utföra tjänster som rör 
handel med energigrossistprodukter.
2. Medlemsstaterna ska upprätta ett 
register över samtliga marknadsaktörer 
som godkänts i enlighet med denna 
förordning. Registret ska vara tillgängligt 
för allmänheten. Det ska uppdateras
regelbundet .
3. Godkännandet ska gälla i hela unionen 
och ska ge varje marknadsaktör rätt att i 
hela unionen tillhandahålla tjänster eller 
utföra verksamhet som den har godkänts 
för, i enlighet med etableringsfriheten 
eller friheten att tillhandahålla tjänster. 
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En värdmedlemsstat får inte kräva lokal 
etablering eller närvaro av lokal personal.
4. Den behöriga myndigheten får inte 
godkänna en marknadsaktör innan den är 
helt säker på att marknadsaktören 
uppfyller alla villkor för de delegerade 
akterna enligt punkt 9 i denna artikel. 
Medlemsstaterna ska se till att
(a) det finns en juridisk person,
(b) styrelseledamöterna är ostraffade,
(c) sökanden har den tekniska, finansiella 
och organisatoriska kapacitet som krävs 
för att fullgöra sina tillsynsuppgifter.
Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna granskar 
marknadsaktörernas verksamhet och 
bedömer om de uppfyller de driftsvillkor 
som anges i denna förordning.
5. Den behöriga myndigheten kan 
återkalla ett godkännande som utfärdats 
till en marknadsaktör som
(a) har godkänts på falska grunder eller 
till följd av andra oegentligheter,
(b) inte längre uppfyller de villkor på
vilket godkännandet beviljades,
(c) allvarligt och systematiskt har brutit 
mot de driftsvillkor för marknadsaktörer 
som anges i denna förordning.
6. Medlemsstaterna ska se till att varje 
godkänd marknadsaktör som en annan 
medlemsstats behöriga myndigheter 
utövar tillsyn över i enlighet med denna 
förordning fritt får handla med energi på 
grossistmarknaden på deras territorier. 
Medlemsstaterna får inte införa 
ytterligare villkor för en sådan 
marknadsaktör i fråga om de områden 
som omfattas av denna förordning. De får 
framför allt inte
(a) införa ytterligare nationella 
godkännandekrav,
(b) ta ut nationella tillsynsavgifter (i form 
av engångsavgifter eller återkommande 
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avgifter) från marknadsaktörer på 
grossistmarknaden för energi,
(c) införa nationella rapporteringskrav 
för rapportering av 
transaktioner/räkenskaper eller för att 
styrka att bokföringen är korrekt, förutom 
i enlighet med vad som föreskrivs i denna 
förordning,
(d) kräva olika nationella 
verksamhetsberättelser i 
värdmedlemsstater,
(e) godkänna nättariffer som inte 
uppmuntrar import och export,
(f) kräva nationella examina för 
grossisthandel,
(g) införa leverantörsrelaterade krav för 
rena grossisthandlare (exempelvis krav på 
att inrätta kundtjänstcentraler eller 
installera mätstationer, inrätta 
medlingstjänster för slutkunder eller 
publicera allmänna villkor för leverans 
till slutkunder).
7. Avgifterna för att godkännas som 
marknadsaktör får endast tas ut av 
tillsynsmyndigheten i värdmedlemsstaten 
och måste baseras på kostnaden för 
godkännandeprocessen.
8. Denna artikel ska inte gälla för 
marknadsaktörer som handlar med 
kvantiteter under en viss nivå (GWh för el 
och cm2 för gas) per år.
9. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 15 för att 
fastställa
(a) kraven för godkännandet och dess 
omfattning,
(b) förfarandena för att bevilja och avslå 
ansökningar om att godkännas som 
marknadsaktör,
(c) villkoren för återkallande, och
(d) den tröskel för marknadsaktörer som 
avses i punkt 8 (de minimis-regel).
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Or. en

Motivering

Kommissionen har inga planer på ett sektorspecifikt licenssystem för energibolag. Det 
innebär att energibolag som omfattas av förordningen om integritet och öppenhet på 
energimarknaderna och som inte omfattas av direktivet om marknader för finansiella 
instrument (MiFID) inte kommer att omfattas av ett EU-omfattande registreringskrav. 
Förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna bör täppa till denna lucka 
och skapa ett skräddarsytt licenssystem för energibolag. Detta skulle göra det möjligt att 
granska marknadsaktörernas kapacitet och avsikter i fråga om förordningen om integritet 
och öppenhet på energimarknaderna och undvika att man skapar de betungande krav för 
finansiella aktörer som ingår i lagstiftningen för de finansiella marknaderna.

Ändringsförslag 239
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Godkännande av marknadsaktörer

1. Alla marknadsaktörer som inte har 
godkänts som investeringsföretag enligt 
direktiv 2004/39/EG måste inhämta 
medlemsstaternas förhandsgodkännande 
innan de får utföra tjänster som rör 
handel med energigrossistprodukter.
2. Medlemsstaterna ska upprätta ett 
register över samtliga marknadsaktörer 
som godkänts i enlighet med denna 
förordning. Registret ska vara tillgängligt
för allmänheten. Det ska uppdateras
regelbundet .
3. Godkännandet ska gälla i hela unionen 
och ska ge varje marknadsaktör rätt att i 
hela unionen tillhandahålla tjänster eller 
utföra verksamhet som den har godkänts 
för, antingen genom att etablera en filial 
eller genom friheten att tillhandahålla 
tjänster. En värdmedlemsstat får inte 
kräva lokal etablering eller närvaro av 
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lokal personal.
4. Den behöriga myndigheten får inte 
godkänna en marknadsaktör innan den är 
helt säker på att marknadsaktören 
uppfyller alla villkor för de delegerade 
akterna enligt punkt 9 i denna artikel. 
Medlemsstaterna ska se till att
(a) det finns en juridisk person,
(b) styrelseledamöterna är ostraffade,
(c) sökanden har den tekniska, finansiella 
och organisatoriska kapacitet som krävs 
för att fullgöra sina tillsynsuppgifter.
Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna granskar 
marknadsaktörernas verksamhet och 
bedömer om de uppfyller de driftsvillkor
som anges i denna förordning.
5. Trettio dagar efter en skriftlig 
uppsägning kan den behöriga 
myndigheten återkalla ett godkännande 
som utfärdats till en marknadsaktör som
(a) bevisligen har godkänts på falska 
grunder eller till följd av andra 
oegentligheter,
(b) inte längre uppfyller de villkor på
vilket godkännandet beviljades, och inte 
har åtgärdat dessa brister före utgången 
av uppsägningstiden på 30 dagar,
(c) allvarligt och systematiskt har brutit 
mot de driftsvillkor för marknadsaktörer 
som anges i denna förordning.
6. Medlemsstaterna ska se till att varje 
godkänd marknadsaktör som en annan 
medlemsstats behöriga myndigheter 
utövar tillsyn över i enlighet med denna 
förordning fritt får handla med energi på 
grossistmarknaden på deras territorier. 
Medlemsstaterna får inte införa 
ytterligare villkor för en sådan 
marknadsaktör i fråga om de områden 
som omfattas av denna förordning. De får 
framför allt inte
(a) införa ytterligare nationella 
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godkännandekrav,
(b) ta ut nationella tillsynsavgifter (i form 
av engångsavgifter eller återkommande 
avgifter) från marknadsaktörer på 
grossistmarknaden för energi,
(c) införa nationella rapporteringskrav 
för rapportering av 
transaktioner/räkenskaper eller för att 
styrka att bokföringen är korrekt, förutom
i enlighet med vad som föreskrivs i denna 
förordning,
(d) kräva olika nationella 
verksamhetsberättelser i 
värdmedlemsstater,
(e) godkänna nättariffer som inte 
uppmuntrar import och export,
(f) kräva nationella examina för 
grossisthandel,
(g) införa leverantörsrelaterade krav för 
rena grossisthandlare (exempelvis krav på 
att inrätta kundtjänstcentraler eller 
installera mätstationer, inrätta 
medlingstjänster för slutkunder eller 
publicera allmänna villkor för leverans 
till slutkunder).
7. Avgifterna för att godkännas som 
marknadsaktör får endast tas ut av 
tillsynsmyndigheten i värdmedlemsstaten 
och måste baseras på 
godkännandeprocessen.
8. Denna artikel ska inte gälla för 
marknadsaktörer som handlar med 
kvantiteter under ett visst antal megawatt.
9. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artiklarna 16 och 17, för att 
fastställa
(a) kraven för godkännandet och dess 
omfattning,
(b) förfarandena för att bevilja och avslå 
ansökningar om att godkännas som 
marknadsaktör,
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(c) villkoren för återkallande, och
(d) den tröskel för marknadsaktörer som 
avses i punkt 8 (de minimis-regel).

Or. en

Ändringsförslag 240
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Registrering och godkännande av 

marknadsaktörer
1. Nationella tillsynsmyndigheter på 
energiområdet ska med hjälp av byrån 
upprätta ett register över alla 
marknadsaktörer som har godkänts i 
enlighet med denna förordning i ett 
gemensamt och överenskommet format. 
Detta register ska vara tillgängligt för 
allmänheten. Det ska uppdateras 
regelbundet.
2. Nationella tillsynsmyndigheter på 
energiområdet ska bevilja ett 
godkännande för handel till en 
marknadsaktör oberoende av förekomst 
av en lokal inrättning eller närvaro av 
lokal personal i medlemsstaten.
3. Godkännandet ska inte beviljas om inte 
marknadsaktören uppfyller alla krav 
enligt de delegerade akter som har 
antagits i enlighet med denna artikel. 
Medlemsstaterna ska se till att
(a) det finns en juridisk person,
(b) att styrelseledamöterna är ostraffade,
(c) att den sökande har den tekniska, 
finansiella och organisatoriska kapacitet 
som krävs för att fullgöra sina 
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tillsynsuppgifter.
4. De nationella tillsynsmyndigheterna på 
energiområdet får återkalla det 
godkännande som har beviljats en 
marknadsaktör som
(a) har erhållit godkännandet genom att 
lämna falska uppgifter eller på något annat 
otillbörligt sätt,

(b) inte längre uppfyller de villkor på vilka 
godkännandet beviljades,
(c) allvarligt och systematiskt har brutit 
mot de driftsvillkor för marknadsaktörer 
som anges i denna förordning.
5. Kommissionen ska, efter samråd med 
intressenter, framför allt byrån, anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 15 
och på de villkor som föreskrivs i 
artiklarna 16 och 17, för att fastställa
(a) krav och omfattning för 
godkännandet,
(b) förfaranden för att bevilja och avslå 
ansökningar om godkännande, och
(c) villkor för återtagande av 
godkännande.

Or. en

Motivering

Registrering och godkännande för handel kan avsevärt förbättra transparensen på 
grossistmarknaderna för energi. De måste utformas noggrant och de får inte medföra att 
vissa aktörer undantas eller att nationella tillsynsmyndigheter hindras från att använda sina 
verktyg. Acer kan spela en viktig roll för övervakningen av systemen för registrering och 
godkännande och ytterligare utveckla bestämmelserna för dessa system i delegerade akter 
som föreslås av kommissionen.
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Ändringsförslag 241
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska övervaka handeln med 
grossistenergiprodukter i syfte att försöka 
upptäcka och förhindra handel som bedrivs 
utifrån insiderinformation och otillbörlig 
marknadspåverkan. Den ska samla in 
uppgifter i syfte att analysera och övervaka 
grossistmarknaderna för energi som anges i 
artikel 7.

1. Byrån ska övervaka handeln med 
grossistenergiprodukter, utsläppsrätter och 
olje- och kolmarknader i syfte att försöka 
upptäcka och förhindra handel som bedrivs 
utifrån insiderinformation och otillbörlig 
marknadspåverkan samt analysera 
kopplingar mellan denna typ av handel 
och vad som inträffar på de dithörande 
marknaderna för energiprodukter. Den 
ska samla in uppgifter i syfte att analysera 
och övervaka grossistmarknaderna för 
energi som anges i artikel 7.

Or. en

Motivering

Även om marknaderna för olje-, kol- och koldioxidutsläpp skiljer sig från el- och 
gasmarknaderna påverkar de varandra, och ett effektivt förebyggande av marknadsmissbruk 
och otillbörlig påverkan kan enbart garanteras om alla relevanta marknader övervakas.

Ändringsförslag 242
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att uppnå fullständig öppenhet 
och största möjliga integration och 
likviditet på marknaderna måste 
införandet av alla relevanta marknader 
och verksamheter rapporteras till byrån, 
inklusive tillhandahållande av utjämning 
och återsändande, oavsett om det kan 
hänföras till avtal, lagstadgade krav eller 
nätkoder.
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Or. en

Motivering

Byrån måste ha fullständig överblick över alla marknader, influenser och begränsningar för 
att korrekt kunna kontrollera och bedöma de uppgifter som den mottar.

Ändringsförslag 243
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. För att effektivt kunna utföra sina 
uppgifter ska byrån ha tillgång till 
information om de faktiska förhållandena 
för nät, ledningar och 
lagringsanläggningar för att den ska 
kunna gå vidare till marknadsstruktur, 
fastställa flaskhalsar, kodifiera kapacitet 
och enas om algoritmer för 
nättillgänglighet som skulle garantera 
helt transparenta marknadsförhållanden.

Or. en

Motivering

För detta ändamål räcker det inte med att informeras om handelsstatistik, om man inte har 
någon kännedom om de faktiska förhållandena för nät.

Ändringsförslag 244
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
samarbeta med byrån om att utföra den 
övervakning av grossistmarknaderna för 
energi som avses i punkt 1. I detta syfte ska 

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
samarbeta med byrån om att utföra den 
övervakning av grossistmarknaderna för 
energi som avses i punkt 1. I detta syfte ska 
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de nationella tillsynsmyndigheterna ha 
tillgång till den relevanta information som 
byrån innehar, som byrån har samlat in i 
enlighet med punkt 1 och som omfattas av 
bestämmelserna i artikel 8.2.

de nationella tillsynsmyndigheterna ha 
tillgång till den relevanta information som 
byrån innehar, som byrån har samlat in i 
enlighet med punkt 1 och som omfattas av 
bestämmelserna i artikel 8.2. Detta ska inte 
påverka nationella lagstiftningskrav som 
ger nationella tillsynsmyndigheter eller 
andra behöriga nationella enheter 
befogenhet att samla in andra uppgifter 
om energigrossistmarknaderna än de 
uppgifter som rapporteras till byrån.

Or. en

Ändringsförslag 245
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
samarbeta med byrån om att utföra den 
övervakning av grossistmarknaderna för 
energi som avses i punkt 1. I detta syfte ska 
de nationella tillsynsmyndigheterna ha 
tillgång till den relevanta information som 
byrån innehar, som byrån har samlat in i 
enlighet med punkt 1 och som omfattas av 
bestämmelserna i artikel 8.2.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
samarbeta regionalt sinsemellan och med 
byrån om att utföra den övervakning av 
grossistmarknaderna för energi som avses i 
punkt 1. I detta syfte ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna ha tillgång till den 
relevanta information som byrån innehar, 
som byrån har samlat in i enlighet med 
punkt 1 och som omfattas av 
bestämmelserna i artikel 8.2.

Or. en

Motivering

Marknadsmissbruk i en medlemsstat kan ofta leda till transaktioner som påverkar andra 
medlemsstater. Medlemsstaterna bör därför samarbeta regionalt under Acer för att 
genomföra lämpliga undersökningar.

Ändringsförslag 246
András Gyürk
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till kommissionen om dess 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning. I dessa rapporter ska byrån 
underrätta kommissionen om brister i 
bestämmelser, normer och förfaranden på 
marknaden som kan främja insiderhandel 
och otillbörlig marknadspåverkan, eller 
som kan försvaga den inre marknaden. 
Rapporterna kan kombineras med den 
rapport som avses i artikel 11.2 i 
förordning (EG) nr 713/2009.

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till parlamentet och 
kommissionen om dess verksamhet som 
omfattas av denna förordning och 
offentliggöra denna rapport. I dessa 
rapporter ska byrån underrätta 
kommissionen om brister i bestämmelser, 
normer och förfaranden på marknaden som 
kan främja insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, eller som kan försvaga 
den inre marknaden. Rapporterna kan 
kombineras med den rapport som avses i 
artikel 11.2 i förordning (EG) nr 713/2009. 

Or. en

Ändringsförslag 247
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till kommissionen om dess 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning. I dessa rapporter ska byrån 
underrätta kommissionen om brister i 
bestämmelser, normer och förfaranden på 
marknaden som kan främja insiderhandel 
och otillbörlig marknadspåverkan, eller 
som kan försvaga den inre marknaden. 
Rapporterna kan kombineras med den 
rapport som avses i artikel 11.2 i 
förordning (EG) nr 713/2009. 

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till parlamentet och 
kommissionen om dess verksamhet som 
omfattas av denna förordning och 
offentliggöra denna rapport. I dessa 
rapporter ska byrån underrätta 
kommissionen om brister i bestämmelser, 
normer och förfaranden på marknaden som 
kan främja insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, eller som kan försvaga 
den inre marknaden. Rapporterna kan 
kombineras med den rapport som avses i 
artikel 11.2 i förordning (EG) nr 713/2009. 

Or. en
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Motivering

Syftet med denna förordning är att öka transparensen på grossistmarknaderna för energi och 
därför måste resultaten offentliggöras så att nya aktörer, tillsynsmyndigheter, forskare, 
konsumenter och andra intressenter kan få information om situationen på 
energimarknaderna.

Ändringsförslag 248
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till kommissionen om dess 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning. I dessa rapporter ska byrån 
underrätta kommissionen om brister i 
bestämmelser, normer och förfaranden på 
marknaden som kan främja insiderhandel 
och otillbörlig marknadspåverkan, eller 
som kan försvaga den inre marknaden. 
Rapporterna kan kombineras med den 
rapport som avses i artikel 11.2 i 
förordning (EG) nr 713/2009. 

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till kommissionen om dess 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning. I dessa rapporter ska byrån 
underrätta kommissionen om brister i 
bestämmelser, normer och förfaranden på 
marknaden som har inrättats av offentliga 
och privata organ eller av nationella 
tillsynsmyndigheter, som kan främja 
insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, eller som kan försvaga 
den inre marknaden. Rapporterna kan 
kombineras med den rapport som avses i 
artikel 11.2 i förordning (EG) nr 713/2009. 

Or. en

Ändringsförslag 249
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till kommissionen om dess 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning. I dessa rapporter ska byrån 
underrätta kommissionen om brister i 

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till parlamentet och 
kommissionen om dess verksamhet som 
omfattas av denna förordning. I dessa 
rapporter ska byrån underrätta parlamentet 
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bestämmelser, normer och förfaranden på 
marknaden som kan främja insiderhandel 
och otillbörlig marknadspåverkan, eller 
som kan försvaga den inre marknaden. 
Rapporterna kan kombineras med den 
rapport som avses i artikel 11.2 i 
förordning (EG) nr 713/2009. 

och kommissionen om brister i 
bestämmelser, normer och förfaranden på 
marknaden som kan främja insiderhandel 
och otillbörlig marknadspåverkan, eller 
som kan försvaga den inre marknaden. 
Rapporterna kan kombineras med den 
rapport som avses i artikel 11.2 i 
förordning (EG) nr 713/2009. 

Or. ro

Motivering

Europaparlamentet måste informeras.

Ändringsförslag 250
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till kommissionen om dess 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning. I dessa rapporter ska byrån 
underrätta kommissionen om brister i 
bestämmelser, normer och förfaranden på 
marknaden som kan främja insiderhandel 
och otillbörlig marknadspåverkan, eller 
som kan försvaga den inre marknaden. 
Rapporterna kan kombineras med den 
rapport som avses i artikel 11.2 i 
förordning (EG) nr 713/2009. 

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till parlamentet och 
kommissionen om dess verksamhet som 
omfattas av denna förordning. I dessa 
rapporter ska byrån underrätta parlamentet 
och kommissionen om brister i 
bestämmelser, normer och förfaranden på 
marknaden som kan främja insiderhandel 
och otillbörlig marknadspåverkan, eller 
som kan försvaga den inre marknaden. 
Rapporterna kan kombineras med den 
rapport som avses i artikel 11.2 i 
förordning (EG) nr 713/2009. 

Or. lt

Ändringsförslag 251
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till kommissionen om dess 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning. I dessa rapporter ska byrån 
underrätta kommissionen om brister i 
bestämmelser, normer och förfaranden på 
marknaden som kan främja insiderhandel 
och otillbörlig marknadspåverkan, eller 
som kan försvaga den inre marknaden. 
Rapporterna kan kombineras med den 
rapport som avses i artikel 11.2 i 
förordning (EG) nr 713/2009. 

3. Byrån ska minst en gång årligen lägga 
fram en rapport till kommissionen om dess 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning. I dessa rapporter ska byrån 
underrätta kommissionen om brister och 
juridiska luckor i bestämmelser, normer 
och förfaranden på marknaden som kan 
främja insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, eller som kan försvaga 
den inre marknaden. Rapporterna kan 
kombineras med den rapport som avses i 
artikel 11.2 i förordning (EG) nr 713/2009. 

Or. en

Ändringsförslag 252
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska lägga fram månadsrapporter 
uppdelade per land om prisutvecklingen 
på grossistmarknaderna för el och gas i 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 253
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån kan ge rekommendationer som rör 
transaktionsregistren, inklusive 
handelsorder, om den anser det vara 

I samband med utarbetandet av sin årliga 
rapport ska byrån förse parlamentet och 
kommissionen med sina 
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nödvändigt för att kunna övervaka 
grossistmarknaderna för energi på ett 
effektivt sätt. Innan byrån ger dessa 
rekommendationer ska den samråda med 
berörda parter i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EG) nr 713/2009. Byrån ska i 
synnerhet samråda med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter i medlemsstaterna.

rekommendationer som rör 
transaktionsregistren, inklusive 
handelsorder, om den anser det vara 
nödvändigt för att kunna övervaka 
grossistmarknaderna för energi på ett 
effektivt sätt. Innan byrån ger dessa 
rekommendationer ska den samråda med 
berörda parter i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EG) nr 713/2009. Byrån ska i 
synnerhet samråda med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter i medlemsstaterna.

Or. ro

Motivering

Byrån måste förse parlamentet och kommissionen med sina rekommendationer och den 
medföljande dokumentationen.

Ändringsförslag 254
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån kan ge rekommendationer som rör 
transaktionsregistren, inklusive 
handelsorder, om den anser det vara 
nödvändigt för att kunna övervaka 
grossistmarknaderna för energi på ett
effektivt sätt. Innan byrån ger dessa 
rekommendationer ska den samråda med 
berörda parter i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EG) nr 713/2009. Byrån ska i 
synnerhet samråda med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter i medlemsstaterna.

Byrån kan ge rekommendationer som rör 
transaktionsregistren, inklusive 
handelsorder, om den anser det vara 
nödvändigt för att kunna övervaka 
grossistmarknaderna för energi på ett 
effektivt sätt. Innan byrån ger dessa 
rekommendationer ska den samråda med 
berörda parter i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EG) nr 713/2009. Byrån ska i 
synnerhet samråda med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter, nationella 
konkurrensmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter i medlemsstaterna samt 
intressenter som organiserade marknader 
och marknadsaktörer.
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Or. en

Ändringsförslag 255
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån kan ge rekommendationer som rör 
transaktionsregistren, inklusive 
handelsorder, om den anser det vara 
nödvändigt för att kunna övervaka 
grossistmarknaderna för energi på ett 
effektivt sätt. Innan byrån ger dessa 
rekommendationer ska den samråda med 
berörda parter i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EG) nr 713/2009. Byrån ska i 
synnerhet samråda med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter i medlemsstaterna.

Byrån ska ge rekommendationer som rör 
transaktionsregistren, inklusive 
handelsorder och bilaterala avtal, om den 
anser det vara nödvändigt för att kunna 
övervaka grossistmarknaderna för energi 
på ett effektivt sätt. Innan byrån ger dessa 
rekommendationer ska den samråda med 
berörda parter i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EG) nr 713/2009. Byrån ska i 
synnerhet samråda med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Bilaterala avtal måste också omfattas av den aktuella förordningen så att alla 
marknadsaktörer och transaktioner inkluderas.

Ändringsförslag 256
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån kan ge rekommendationer som rör 
transaktionsregistren, inklusive 
handelsorder, om den anser det vara 
nödvändigt för att kunna övervaka 
grossistmarknaderna för energi på ett 
effektivt sätt. Innan byrån ger dessa 

Byrån kan ge rekommendationer som rör 
transaktionsregistren, inklusive 
handelsorder och bilaterala avtal, om den 
anser det vara nödvändigt för att kunna 
övervaka grossistmarknaderna för energi 
på ett effektivt sätt. Innan byrån ger dessa 
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rekommendationer ska den samråda med 
berörda parter i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EG) nr 713/2009. Byrån ska i 
synnerhet samråda med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter i medlemsstaterna.

rekommendationer ska den samråda med 
berörda parter i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EG) nr 713/2009. Byrån ska i 
synnerhet samråda med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 257
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mot bakgrund av sina resultat bör byrån 
utvärdera huruvida minimikrav för 
handelsplatser kan bidra till att skapa lika 
villkor för olika marknadsplatser och 
avtalsformer. Denna utvärdering kan 
också ske i form av en rapport eller 
rekommendation.

Or. en

Motivering

Olika tillsynssystem för marknadsplatser kan leda till en migration av transaktionsflöden till 
mindre reglerade platser. Därför kan en samordning av reglerna visa sig vara lämplig.

Ändringsförslag 258
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla rekommendationer bör ställas till 
parlamentets, rådets och kommissionens 
förfogande samt offentliggöras.
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Or. en

Motivering

Syftet med denna förordning är att öka transparensen på grossistmarknaderna för energi och 
därför måste resultaten offentliggöras så att nya aktörer, tillsynsmyndigheter, forskare, 
konsumenter och andra intressenter kan få information om situationen på 
energimarknaderna.

Ändringsförslag 259
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska förses med ett register om
transaktioner som rör grossistmarknaderna 
för energi, inklusive handelsorder. 
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, i vilka 
kommissionen fastställer tidpunkten och 
formen för samt innehållet i denna 
information och, där detta är lämpligt, 
anger tidsfrister för när transaktionerna 
ska ha rapporterats, samt anger för vilka 
typer av kontrakt transaktioner ska 
rapporteras.

1. Marknadsaktörerna, eller en av de 
personer som anges i punkt 3 b–e, ska i 
sitt namn förse byrån med ett register över 
transaktioner för standardiserade 
produkter på grossistmarknaderna för 
energi. Rent koncerninterna transaktioner 
behöver inte rapporteras. För att uppfylla 
marknadsaktörens 
rapporteringsskyldighet ska de uppgifter 
som krävs när så är möjligt lämnas av en 
av de personer som anges i punkt 3 b–e. 
Kommissionen ska efter att ha genomfört 
ett omfattande samråd med berörda parter 
och en konsekvensbedömning anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 15, 
och enligt villkoren i artiklarna 16 och 17.
De delegerade akterna ska
(a) ange vilka energiprodukter på 
grossistmarknaderna som omfattas av 
rapporteringsskyldigheten,
(b) fastställa innehållet i den information 
som ska lämnas, bland annat produktens 
exakta benämning, överenskommet pris 
och mängd, datum och klockslag för det 
avtalade utförandet samt 
transaktionsparter och 
betalningsmottagare,
(c) fastställa tidpunkt och form för hur 
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rapporteringen ska ske,
(d) fastställa vilka minimitidsfrister som 
ska gälla för rapporteringsskyldigheten.

Or. de

Ändringsförslag 260
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska förses med ett register om
transaktioner som rör grossistmarknaderna 
för energi, inklusive handelsorder. 
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, i vilka 
kommissionen fastställer tidpunkten och 
formen för samt innehållet i denna 
information och, där detta är lämpligt, 
anger tidsfrister för när transaktionerna 
ska ha rapporterats, samt anger för vilka 
typer av kontrakt transaktioner ska 
rapporteras.

1. Byrån ska förses med tillträdesrätt till
transaktioner som rör grossistmarknaderna 
för energi, inklusive handelsorder. 

Or. en

Ändringsförslag 261
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska förses med ett register om 
transaktioner som rör grossistmarknaderna 
för energi, inklusive handelsorder. 
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, i vilka 

1. Byrån ska förses med ett register om 
transaktioner som rör grossistmarknaderna 
för energi, inklusive handelsorder. Mot 
bakgrund av samråd med intressenter och 
en korrekt genomförd 
konsekvensbedömning ska kommissionen 



AM\866419SV.doc 29/75 PE464.685v02-00

SV

kommissionen fastställer tidpunkten och 
formen för samt innehållet i denna 
information och, där detta är lämpligt, 
anger tidsfrister för när transaktionerna ska 
ha rapporterats, samt anger för vilka typer 
av kontrakt transaktioner ska rapporteras.

anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15, och enligt villkoren i 
artiklarna 16 och 17, i vilka kommissionen 
fastställer tidpunkten och formen för samt 
innehållet i denna information och, där 
detta är lämpligt, anger tidsfrister för när 
transaktionerna ska ha rapporterats, samt 
anger för vilka typer av kontrakt 
transaktioner ska rapporteras.

De delegerade akterna ska
(a) ange vilka grossistenergiprodukter 
som transaktioner ska rapporteras för,
(b) förtydliga innehållet i den information 
som ska rapporteras, vilken åtminstone 
måste innehålla en exakt identifiering av 
köpta och sålda grossistenergiprodukter, 
överenskommet pris och överenskommen 
kvantitet, datum och tidpunkt för 
verkställande, transaktionsparterna och 
transaktionens mottagare,
(c) fastställa vid vilken tidpunkt och i 
vilken form … denna information ska 
rapporteras, och
(d) fastställa lämpliga tidsfrister för när 
transaktionerna ska rapporteras.

Or. en

Ändringsförslag 262
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska förses med ett register om 
transaktioner som rör grossistmarknaderna 
för energi, inklusive handelsorder. 
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, i vilka 
kommissionen fastställer tidpunkten och 
formen för samt innehållet i denna 

1. Byrån ska förses med ett register om 
transaktioner som rör grossistmarknaderna 
för energi, inklusive handelsorder. 
Kommissionen ska inom 30 dagar efter
ikraftträdandet av denna förordning anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 15, 
och enligt villkoren i artiklarna 16 och 17, 
i vilka kommissionen fastställer tidpunkten 
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information och, där detta är lämpligt, 
anger tidsfrister för när transaktionerna ska 
ha rapporterats, samt anger för vilka typer 
av kontrakt transaktioner ska rapporteras.

och formen för samt innehållet i denna 
information och, där detta är lämpligt, 
anger tidsfrister för när transaktionerna ska 
ha rapporterats, samt anger för vilka typer 
av kontrakt transaktioner ska rapporteras.

Or. pl

Motivering

Det blir kommissionens uppgift att genom att anta delegerade akter bestämma datum och
form för den kommunikation som avses i artikel 7.1. Det är därför viktigt att föreskriva en 
tidsfrist för antagande av dessa akter, vilket kommer att säkerställa en effektiv tillämpning av 
förordningen.

Ändringsförslag 263
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska förses med ett register om 
transaktioner som rör grossistmarknaderna 
för energi, inklusive handelsorder. 
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, i vilka 
kommissionen fastställer tidpunkten och 
formen för samt innehållet i denna 
information och, där detta är lämpligt, 
anger tidsfrister för när transaktionerna ska 
ha rapporterats, samt anger för vilka typer 
av kontrakt transaktioner ska rapporteras.

1. Byrån ska direkt och inom 24 timmar 
förses med ett register om transaktioner 
som rör grossistmarknaderna för energi, 
inklusive handelsorder. Kommissionen ska 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15, och enligt villkoren i 
artiklarna 16 och 17, i vilka kommissionen 
fastställer tidpunkten och formen för samt 
innehållet i denna information och, där 
detta är lämpligt, anger tidsfrister för när 
transaktionerna ska ha rapporterats, samt 
anger för vilka typer av kontrakt 
transaktioner ska rapporteras.

Or. en

Motivering

Byrån måste förses med nödvändiga uppgifter inom en dag för att effektivt kunna bedöma 
uppgifterna och fullgöra sina uppgifter i enlighet med förordningen.
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Ändringsförslag 264
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En ”de minimis-tröskel” ska inrättas för 
att undanta aktörer som på grund av sin 
ringa storlek sannolikt inte kan påverka 
energimarknaderna, från 
informationskraven.

Or. en

Ändringsförslag 265
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de delegerade akterna som avses i 
punkt 1 ska rapporteringskrav utöver vad 
som anges i den lagstiftningen undvikas
för de personer som avses i punkt 3 led a, b 
och c som har rapporterat transaktioner i 
enlighet med direktiv 2004/39/EG, eller 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) ---/---- om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister 
[förordningen om Europas 
marknadsinfrastrukturer –
2010/0250(COD)].

2. I de delegerade akterna som avses i 
punkt 1 ska de personer som avses i punkt 
3 led a, b och c som har rapporterat 
transaktioner i enlighet med 
direktiv 2004/39/EG, eller 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) …/… om OTC_derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister 
(förordningen om Europas 
marknadsinfrastrukturer –
2010/0250(COD)) samtidigt ställa 
information till förfogande i enlighet med 
de rapporteringskrav som anges i den 
lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Samtidigt som de administrativa bördorna bör vara så små som möjligt för 
marknadsaktörerna måste byrån få all information som behövs. I den digitala 
kommunikationens och avancerade informations- och kommunikationsteknikens tidsålder 
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medför det inte ytterligare kostnader för marknadsaktörerna om de måste rapportera 
uppgifter samtidigt till olika myndigheter.

Ändringsförslag 266
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar första punkten kan de 
delegerade akter som avses i punkt 1 leda 
till icke-bindande ramar som gör det 
möjligt för organiserade marknader och 
system för ordermatchning eller 
rapportering av handel att förse byrån med 
dokumentation om grossisttransaktioner 
avseende energi.

Utan att det påverkar första punkten kan de 
delegerade akter som avses i punkt 1 leda 
till bindande ramar som gör det möjligt för 
handelsplatser och organiserade 
marknader och system för ordermatchning 
eller rapportering av handel att förse byrån 
med dokumentation om 
grossisttransaktioner avseende energi 
och/eller grundläggande uppgifter som de 
har.

Or. en

Ändringsförslag 267
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar första punkten kan de 
delegerade akter som avses i punkt 1 leda 
till icke-bindande ramar som gör det 
möjligt för organiserade marknader och 
system för ordermatchning eller 
rapportering av handel att förse byrån med 
dokumentation om grossisttransaktioner 
avseende energi.

Utan att det påverkar första punkten ska de 
delegerade akter som avses i punkt 1 leda 
till bindande ramar som gör det möjligt för 
organiserade marknader och system för 
ordermatchning eller rapportering av 
handel att i rätt tid förse byrån med 
dokumentation om grossisttransaktioner 
avseende energi.

Or. en
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Motivering

Endast genom bindande ramar kan man tillämpa en samordnad strategi för att samla in de
uppgifter som behövs för att kunna jämföra olika uppgifter.

Ändringsförslag 268
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar första punkten kan de 
delegerade akter som avses i punkt 1 leda 
till icke-bindande ramar som gör det 
möjligt för organiserade marknader och 
system för ordermatchning eller 
rapportering av handel att förse byrån med 
dokumentation om grossisttransaktioner 
avseende energi.

Utan att det påverkar första punkten kan de 
delegerade akter som avses i punkt 1 leda 
till icke-bindande format som gör det 
möjligt för organiserade marknader och 
system för ordermatchning eller 
rapportering av handel att förse byrån med 
dokumentation om grossisttransaktioner 
avseende energi.

Or. ro

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 269
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De delegerade akter som avses i punkt 1 
ska fastställa regler för frivillig 
rapportering om transaktioner som rör 
relaterade produkter.

Or. en
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Ändringsförslag 270
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Marknadsaktörerna ska förse byrån och 
de nationella tillsynsmyndigheterna med 
uppgifter om anläggningarnas kapacitet
att producera, lagra, förbruka eller överföra 
el eller naturgas så att handeln på 
grossistmarknaderna för energi kan 
övervakas.

4. Marknadsaktörerna ska förse byrån och 
de nationella tillsynsmyndigheterna med 
uppgifter som kapaciteten hos och 
användningen av anläggningarna för att 
producera, lagra, förbruka eller överföra el 
eller naturgas eller uppgifter om 
kapaciteten hos och användningen av 
LNG-anläggningar så att handeln på 
grossistmarknaderna för energi kan
övervakas. Denna rapportering ska vara 
begränsad till uppgifter som inte redan 
har rapporterats till handelsplatser, 
operatörer av överföringssystem eller 
andra enheter för offentliggörande enligt 
skyldigheter som hör samman med 
öppenhet kring uppgifter. 
Rapporteringskraven för 
marknadsaktörer ska minimeras genom 
att den nödvändiga informationen eller en 
del av den inhämtas från befintliga källor, 
exempelvis befintlig regional eller 
nationell redovisningsinfrastruktur, när 
så är möjligt. Uppgifter som redan har 
rapporterats ska ställas till byråns 
förfogande genom operatörer av 
överföringssystem eller andra relevanta 
enheter för insamling av uppgifter vilka 
är ansvariga för att samla in uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 271
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Marknadsaktörerna ska förse byrån och 
de nationella tillsynsmyndigheterna med 
uppgifter om anläggningarnas kapacitet 
att producera, lagra, förbruka eller överföra 
el eller naturgas så att handeln på 
grossistmarknaderna för energi kan 
övervakas.

4. Marknadsaktörerna ska förse byrån med 
relevanta uppgifter i enlighet med 
lagstadgade krav om information enligt 
artikel 2, stycke 1a och artikel 5 om 
kapaciteten hos och användningen av 
anläggningarna för att producera, lagra, 
förbruka eller överföra el eller naturgas 
eller uppgifter som rör kapaciteten hos 
och användningen av LNG-anläggningar, 
inklusive planerad eller oplanerad 
otillgänglighet hos dessa anläggningar så 
att handeln på grossistmarknaderna för 
energi kan övervakas. 
Rapporteringskraven för 
marknadsaktörer ska minimeras genom 
att den nödvändiga informationen eller en 
del av den inhämtas från befintliga källor 
när så är möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 272
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Marknadsaktörerna ska förse byrån och 
de nationella tillsynsmyndigheterna med 
uppgifter om anläggningarnas kapacitet
att producera, lagra, förbruka eller överföra 
el eller naturgas så att handeln på 
grossistmarknaderna för energi kan 
övervakas.

4. Marknadsaktörerna ska förse byrån och 
de nationella tillsynsmyndigheterna med 
uppgifter om kapaciteten hos och 
användningen av anläggningarna för att 
producera, lagra, förbruka eller överföra el 
eller naturgas eller om kapaciteten hos och 
användningen av LNG-anläggningar, 
inklusive planerad eller oplanerad 
otillgänglighet hos dessa anläggningar så 
att handeln på grossistmarknaderna för 
energi kan övervakas. Byrån ska förses 
direkt med dessa uppgifter med undantag 
för de fall då det redan finns 
rapporteringssystem. I dessa fall kan 
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rapporteringen göras samtidigt till de 
befintliga rapporteringssystemen.

Or. en

Motivering

Uppgifterna om kapacitet bör utvidgas när det gäller användning av lagring och särskilda 
prognoser för LNG-anläggningar. Samtidigt som de administrativa bördorna bör vara så små 
som möjligt för marknadsaktörerna måste byrån få all information som behövs. I den digitala 
kommunikationens och avancerade informations- och kommunikationsteknikens tidsålder 
medför det inte ytterligare kostnader för marknadsaktörerna om de måste rapportera 
uppgifter samtidigt till olika myndigheter.

Ändringsförslag 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska upprätta riktlinjer om vilka 
uppgifter transaktionsrapporteringen ska 
innehålla. Vid utarbetandet av 
riktlinjerna ska byrån genomföra ett 
uttömmande offentligt samråd, som 
åtminstone riktar sig till nationella 
tillsynsmyndigheter, marknadsaktörer, 
operatörer av överföringssystem och 
andra intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 274
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Öppenhet
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1. Byrån ska göra uppgifter som inte är 
kommersiellt känsliga tillgängliga för 
marknadsaktörer och för allmänheten.
2. Byrån får utveckla och upprätthålla en 
metod för att fastställa hur den kommer 
att göra dessa uppgifter tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska inrätta mekanismer i syfte att 
utbyta den information den tar emot enligt 
artikel 6.1 och 7 med nationella 
tillsynsmyndigheter, medlemsstaternas 
behöriga finansmyndigheter, 
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter 
och andra berörda myndigheter. Tillgång 
till de mekanismer som avses i punkt 1 ska 
byrån endast ge till myndigheter som har 
inrättat system som gör att byrån kan 
uppfylla kraven i artikel 9.1.

1. Byrån ska inrätta mekanismer i syfte att 
utbyta den information den tar emot enligt 
artiklarna 6.1 och 7 med nationella 
tillsynsmyndigheter, medlemsstaternas 
behöriga finansmyndigheter, 
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och andra berörda 
myndigheter. Tillgång till de mekanismer 
som avses i punkt 1 ska byrån endast ge till 
myndigheter som har inrättat system som 
gör att byrån kan uppfylla kraven i artikel 
9.1. Innan byrån tillhandahåller några 
uppgifter ska den först försäkra sig om att 
mottagaren har lämpliga system och 
förfaranden för att se till att 
informationen förblir konfidentiell.

Or. en

Ändringsförslag 276
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska inrätta mekanismer i syfte att 
utbyta den information den tar emot enligt 
artikel 6.1 och 7 med nationella 
tillsynsmyndigheter, medlemsstaternas 
behöriga finansmyndigheter, 
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter 
och andra berörda myndigheter. Tillgång 
till de mekanismer som avses i punkt 1 ska 
byrån endast ge till myndigheter som har 
inrättat system som gör att byrån kan 
uppfylla kraven i artikel 9.1.

1. Byrån ska inrätta mekanismer i syfte att 
utbyta den information den tar emot enligt 
artiklarna 6.1 och 7 med nationella 
tillsynsmyndigheter, medlemsstaternas 
behöriga finansmyndigheter, 
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter 
och andra berörda myndigheter. Före 
inrättandet av dessa mekanismer ska 
kommissionen samråda med dessa 
myndigheter. Tillgång till de mekanismer 
som avses i punkt 1 ska byrån endast ge till 
myndigheter som har inrättat system som 
gör att byrån kan uppfylla kraven i 
artikel 9.1.

Or. en

Ändringsförslag 277
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska inrätta mekanismer i syfte att 
utbyta den information den tar emot enligt 
artikel 6.1 och 7 med nationella 
tillsynsmyndigheter, medlemsstaternas 
behöriga finansmyndigheter, 
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter 
och andra berörda myndigheter. Tillgång 
till de mekanismer som avses i punkt 1 ska 
byrån endast ge till myndigheter som har 
inrättat system som gör att byrån kan 
uppfylla kraven i artikel 9.1.

1. Byrån ska inrätta mekanismer i syfte att 
utbyta den information den tar emot enligt 
artiklarna 6.1 och 7 med nationella 
tillsynsmyndigheter, medlemsstaternas 
behöriga finansmyndigheter, 
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och andra berörda 
myndigheter. Tillgång till de mekanismer 
som avses i punkt 1 ska byrån endast ge till 
myndigheter som har inrättat system som 
gör att byrån kan uppfylla kraven i artikel 
9.1.

Or. en
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Ändringsförslag 278
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. All information om 
grossistenergiprodukter som har samlats in 
i transaktionsregister som har registrerats 
eller godkänts i enlighet med förordning 
(EG) ---/---- [förordningen om Europas 
marknadsinfrastrukturer –
2010/0250(COD)] ska göras tillgänglig för 
byrån.

2. All information om 
grossistenergiprodukter och derivat som 
hör samman med utsläppsrätter som har 
samlats in i transaktionsregister som har 
registrerats eller godkänts i enlighet med 
förordning (EG) …/… (förordningen om 
Europas marknadsinfrastrukturer –
2010/0250(COD)) ska göras tillgänglig för 
byrån.

Or. en

Ändringsförslag 279
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. All information om 
grossistenergiprodukter som har samlats in 
i transaktionsregister som har registrerats 
eller godkänts i enlighet med förordning 
(EG) ---/---- [förordningen om Europas 
marknadsinfrastrukturer –
2010/0250(COD)] ska göras tillgänglig för 
byrån.

2. All information om 
grossistenergiprodukter som har samlats in 
i transaktionsregister som har registrerats 
eller godkänts i enlighet med förordning 
(EG) …/… (förordningen om Europas 
marknadsinfrastrukturer –
2010/0250(COD)) ska göras tillgänglig för 
byrån i rätt tid och i lämplig form.

Or. en

Ändringsförslag 280
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga finansmyndigheterna ska till 
byrån överlämna de rapporter om 
transaktioner som rör 
grossistenergiprodukter som de har tagit 
emot i enlighet med artikel 25.3 i 
direktiv 2004/39/EG och artikel 6.2 i 
förordning (EG) …/… [förordningen om 
Europas marknadsinfrastrukturer –
2010/0250(COD)].

De behöriga finansmyndigheterna som 
rapporterar till värdepappers- och 
marknadsmyndigheten ska samtidigt till 
byrån och till Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten överlämna de 
rapporter om transaktioner som rör 
grossistenergiprodukter som de har tagit 
emot i enlighet med artikel 25.3 i 
direktiv 2004/39/EG och artikel 6.2 i 
förordning (EG) …/… (förordningen om 
Europas marknadsinfrastrukturer –
2010/0250(COD)).

Or. en

Motivering

Samtidigt som de administrativa bördorna bör vara så små som möjligt för 
marknadsaktörerna måste byrån få all information som behövs. I den digitala 
kommunikationens och avancerade informations- och kommunikationsteknikens tidsålder 
medför det inte ytterligare kostnader för marknadsaktörerna om de måste rapportera 
uppgifter samtidigt till olika myndigheter.

Ändringsförslag 281
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tre år efter att denna förordning har trätt 
i kraft ska byrån utarbeta en rapport 
grundad på sina resultat och överlämna 
den till parlamentet, rådet och 
kommissionen samt lägga fram resultat 
från sin undersökning av 
genomförbarheten och tidsplanen för 
OTC-derivatens övergång till 
handelsplatser med clearing.

Or. en
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Motivering

OTC-handel utgör merparten av transaktionerna på grossistmarknaderna för energi i de 
flesta medlemsstater. Om dessa transaktioner skedde på handelplatser skulle transparensen
på marknaden sannolikt öka avsevärt. Byråns resultat kan ge ytterligare anvisningar om 
tidsplanen och genomförbarheten.

Ändringsförslag 282
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån och de behöriga myndigheter som 
är ansvariga för kontrollen av handel med 
utsläppsrätter ska inrätta en mekanism 
som ger byrån tillgång till 
transaktionsuppgifter för handeln med 
utsläppsrätter och med derivat som hör 
samman med utsläppsrätter.

Or. en

Ändringsförslag 283
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De myndigheter som är behöriga i 
fråga om tillsyn av handel med 
utsläppsrätter och dithörande derivat ska 
förse byrån med uppgifter om 
transaktioner med dessa instrument.

Or. en

Ändringsförslag 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska säkerställa sekretess, 
tillförlitlighet och skydd för de uppgifter 
som mottas enligt artikel 7. Byrån ska vidta 
åtgärder för att förhindra att informationen 
i dess system missbrukas.

1. Byrån, de nationella 
tillsynsmyndigheterna, de behöriga 
finansmyndigheterna, medlemsstaternas 
behöriga myndigheter och de andra 
relevanta myndigheterna ska säkerställa 
sekretess, tillförlitlighet och skydd för de 
uppgifter som mottas enligt artikel 7. 
Byrån ska vidta åtgärder för att förhindra 
att informationen i dess system missbrukas.

Or. en

Ändringsförslag 285
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska säkerställa sekretess, 
tillförlitlighet och skydd för de uppgifter 
som mottas enligt artikel 7. Byrån ska vidta 
åtgärder för att förhindra att informationen 
i dess system missbrukas.

1. Byrån ska säkerställa sekretess, 
tillförlitlighet och skydd för de uppgifter 
som mottas enligt artikel 7. Byrån ska vidta 
åtgärder för att förhindra att informationen 
i dess uppgiftssystem missbrukas.

Or. en

Ändringsförslag 286
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska identifiera hot mot 
driftssäkerheten och minimera dem genom 
att utveckla lämpliga system, kontroller 

Byrån ska identifiera hot mot 
driftssäkerheten och minimera dem genom 
att utveckla lämpliga system, kontroller 
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och förfaranden. och förfaranden. Byråns IT-verktyg måste 
uppfylla bästa tillgängliga 
säkerhetsnormer.

Or. en

Ändringsförslag 287
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella tillsynsmyndigheterna, de 
behöriga finansmyndigheterna, 
medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter, värdepappers-
och marknadsmyndigheten och de andra 
relevanta myndigheterna ska säkerställa 
sekretess, tillförlitlighet och skydd för de 
uppgifter som de mottar enligt artikel 6.2 
eller artikel 8 och vidta åtgärder för att 
förhindra att informationen missbrukas.

Or. en

Ändringsförslag 288
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra 
en del av de uppgifter den besitter, under 
förutsättning att den inte röjer
kommersiellt känsliga uppgifter om 
enskilda marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner.

2. I enlighet med artikel 12 kan byrån 
besluta om att offentliggöra en del av de 
uppgifter den besitter, under förutsättning 
att den inte avslöjar kommersiellt känsliga 
uppgifter om enskilda marknadsaktörer 
eller enskilda transaktioner eller enskilda 
marknadsplatser eller att det inte går att 
sluta sig till sådana uppgifter.
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Byrån och alla nationella 
tillsynsmyndigheter, vilka denna 
information kan ha utbytts med enligt 
artikel 8, ska enbart offentliggöra 
prisinformation i form av sammandrag 
eller sammanställningar om det gynnar 
grossistmarknaderna för el och gas och 
om offentliggörandet av informationen 
inte leder till snedvridning av 
konkurrensen på någon marknad som rör 
el, gas eller annat.

Or. en

Ändringsförslag 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra 
en del av de uppgifter den besitter, under 
förutsättning att den inte röjer kommersiellt 
känsliga uppgifter om enskilda 
marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner.

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra 
en del av de uppgifter den besitter i form 
av sammanställning och på anonym basis, 
under förutsättning att den inte röjer 
kommersiellt känsliga uppgifter om 
enskilda marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner och att det kan visas att 
informationen är nödvändig för att 
förbättra transparensen på 
grossistmarknaderna för energi samt att 
den information som ska offentliggöras är 
insiderinformation som måste avslöjas 
enligt artikel 3.4.

Or. en

Ändringsförslag 290
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra 
en del av de uppgifter den besitter, under 
förutsättning att den inte röjer kommersiellt 
känsliga uppgifter om enskilda 
marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner.

2. Byrån ska offentliggöra en del av de 
uppgifter den besitter – mot bakgrund av 
grundläggande uppgifter och uppgifter 
om marknaden – i ett åtkomligt format, 
inklusive uppgifter som rör bilaterala 
avtal, för att öka marknadens öppenhet 
och tillförlitlighet, under förutsättning att 
den inte röjer kommersiellt känsliga 
uppgifter om enskilda marknadsaktörer 
eller enskilda transaktioner.

Or. en

Motivering

Syftet med denna förordning är att öka transparensen på grossistmarknaderna för energi och 
därför måste resultaten offentliggöras så att nya aktörer, tillsynsmyndigheter, forskare, 
konsumenter och andra intressenter kan få information om situationen på 
energimarknaderna.

Ändringsförslag 291
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra 
en del av de uppgifter den besitter, under 
förutsättning att den inte röjer kommersiellt 
känsliga uppgifter om enskilda 
marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner.

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra 
en del av de uppgifter den besitter, under 
förutsättning att den inte röjer kommersiellt 
känsliga uppgifter om enskilda 
marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner. Byrån och alla nationella 
myndigheter (med sådan information som 
kan ha utbytts med byrån enligt artikel 8) 
ska inte offentliggöra samtida känslig 
marknadsinformation.

Or. en
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Ändringsförslag 292
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra
en del av de uppgifter den besitter, under 
förutsättning att den inte röjer kommersiellt 
känsliga uppgifter om enskilda 
marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner.

2. Byrån offentliggör en del av de 
uppgifter den besitter, under förutsättning 
att den inte röjer kommersiellt känsliga 
uppgifter om enskilda marknadsaktörer 
eller enskilda transaktioner. Byrån ska 
tillhandahålla data i sammanställd form
till forskningscentrum på deras begäran.

Or. pl

Motivering

I transparensens namn bör byrån ovillkorligen lämna information till allmänheten och i 
synnerhet tillhandahålla uppgifter i sammanställd form till forskningscentrum. Vetenskaplig
forskning kan förbättra effektiviteten på energimarknaden.

Ändringsförslag 293
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra 
en del av de uppgifter den besitter, under 
förutsättning att den inte röjer kommersiellt 
känsliga uppgifter om enskilda 
marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner.

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra 
en del av de uppgifter den besitter i form 
av en sammanställning och på anonym 
basis, under förutsättning att den inte röjer 
kommersiellt känsliga uppgifter om 
enskilda marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 294
Claude Turmes
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
se till att förbuden i artiklarna 3 och 4 
tillämpas.

1. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
med stöd av byrån se till att förbuden i 
artiklarna 3 och 4 tillämpas.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna ska fullt ut kunna dra nytta av det mervärde som en 
europeisk byrå med ett europeiskt perspektiv kan ge genom att kostnadseffektivt och 
kompetent bistå dem i deras arbete med att se till att förbuden tillämpas.

Ändringsförslag 295
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har de 
utredningsbefogenheter som den behöver 
för att utföra sina uppgifter. 
Befogenheterna ska utövas på ett 
proportionerligt sätt. Dessa befogenheter 
får utövas

Varje medlemsstat ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har de 
utredningsbefogenheter som den behöver 
för att utföra sina uppgifter med stöd av 
byrån. Befogenheterna ska utövas på ett 
proportionerligt sätt. Dessa befogenheter 
får utövas

Or. en

Ändringsförslag 296
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har de 

Varje medlemsstat ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har de 
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utredningsbefogenheter som den behöver 
för att utföra sina uppgifter. 
Befogenheterna ska utövas på ett 
proportionerligt sätt. Dessa befogenheter 
får utövas:

utredningsbefogenheter och 
verkställandebefogenheter som den 
behöver för att utföra sina uppgifter. 
Befogenheterna ska utövas på ett 
proportionerligt sätt. Dessa befogenheter 
får utövas

Or. en

Ändringsförslag 297
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med andra myndigheter 
eller marknadsföretag, eller 

(b) i samarbete med andra myndigheter 
eller marknadsföretag, inklusive 
marknadsövervakningsavdelningar på 
handelsplatser, eller 

Or. en

Ändringsförslag 298
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med andra myndigheter 
eller marknadsföretag, eller 

(b) i samarbete med andra myndigheter 
eller marknadsföretag, även från andra 
medlemsstater, eller 

Or. en

Motivering

Marknadsmissbruk i en medlemsstat kan ofta leda till transaktioner som påverkar andra 
medlemsstater. Medlemsstaterna bör därmed samarbeta regionalt under Acer för att 
genomföra lämpliga undersökningar.
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Ändringsförslag 299
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) på begäran av byrån om dess 
ursprungliga bedömningar har gett 
gedigen information som stöder 
rekommendationerna att göra det.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör kunna dra full nytta av mervärdet av en europeisk 
byrå som har ett europeiskt perspektiv och som på ett kostnadseffektivt och kompetent sätt kan 
hjälpa dem i deras uppgift att säkerställa tillämpningen av förbuden.

Ändringsförslag 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De utredningsbefogenheter som avses i 
punkt 1 omfattar rätten att

2. Den eller de marknadsaktörer som är 
föremål för utredning ska underrättas om 
detaljerna i utredningen mot dem. 
Utredningens omfattning ska meddelas 
skriftligen av den nationella 
tillsynsmyndigheten och motsvara något 
av förbuden i artiklarna 3 eller 4 i 
förordningen. De utredningsbefogenheter 
som avses i punkt 1 ska begränsas till 
syftet med utredningen och nödvändiga 
åtgärder för att uppfylla de nationella 
tillsynsmyndigheternas skyldighet enligt 
denna förordning och ska omfatta rätten 
att
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Or. en

Ändringsförslag 301
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De utredningsbefogenheter som avses i 
punkt 1 omfattar rätten att

2. De utredningsbefogenheter som avses i 
punkt 1 ska begränsas till syftet med 
utredningen och nödvändiga åtgärder för 
att uppfylla de nationella 
tillsynsmyndigheternas skyldighet enligt 
denna förordning, och ska omfatta rätten 
att

Or. en

Ändringsförslag 302
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) begära upplysningar av vem som helst, 
även av de personer som efter varandra 
verkar för att vidarebefordra order eller 
utföra de berörda operationerna samt deras 
huvudmän, och om nödvändigt kalla en 
person till förhör,

(b) begära upplysningar av vilken berörd 
person som helst, även av de personer som 
efter varandra verkar för att vidarebefordra 
order eller utföra de berörda operationerna 
samt deras huvudmän, och om så är 
lämpligt, kräva att de personligen lämnar 
information,

Or. en

Ändringsförslag 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b



AM\866419SV.doc 51/75 PE464.685v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) begära upplysningar av vem som helst, 
även av de personer som efter varandra 
verkar för att vidarebefordra order eller 
utföra de berörda operationerna samt deras 
huvudmän, och om nödvändigt kalla en 
person till förhör,

(b) begära upplysningar av vilken berörd 
person som helst, även av de personer som 
efter varandra verkar för att vidarebefordra 
order eller utföra de berörda operationerna 
samt deras huvudmän, och om så är 
lämpligt, kräva att de personligen lämnar 
information,

Or. en

Ändringsförslag 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) utföra inspektioner på plats, (c) utföra inspektioner på plats av de 
enheter som avses i förordningen,

Or. en

Ändringsförslag 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) begära befintliga register över tele- och 
datatrafik,

(d) när det finns en skyldighet att bevara 
befintliga register över tele- och datatrafik 
begära sådana som rör 
grossistenergiprodukter,

Or. en
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Ändringsförslag 306
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) begära befintliga register över tele- och 
datatrafik,

(d) begära lagligt upprättade befintliga 
register över tele- och datatrafik,

Or. ro

Motivering

För att förhindra missbruk.

Ändringsförslag 307
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) begära tillfälligt förbud mot utövande 
av yrkesverksamhet.

(g) begära att en domstol eller någon 
behörig myndighet inför tillfälligt förbud 
mot utövande av yrkesverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 308
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) begära tillfälligt förbud mot utövande 
av yrkesverksamhet.

(g) begära att en domstol eller någon 
behörig myndighet inför tillfälligt förbud 
mot utövande av yrkesverksamhet.

Or. en



AM\866419SV.doc 53/75 PE464.685v02-00

SV

Ändringsförslag 309
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genomförandebefogenheterna ska 
utövas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna på energiområdet i 
enlighet med nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Tillämpningen av lagstiftningen bör helt klart skötas på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 310
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska se till att de nationella 
tillsynsmyndigheterna utför sina uppgifter 
enligt denna förordning på ett enhetligt 
sätt.

1. Byrån ska se till att de nationella 
tillsynsmyndigheterna utför sina uppgifter 
enligt denna förordning på ett enhetligt 
sätt. Byrån ska förses med de ytterligare 
finansiella resurser och personalresurser 
som behövs för att utföra de ytterligare 
uppgifter som tilldelas den enligt denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 311
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska se till att de nationella 
tillsynsmyndigheterna utför sina uppgifter 
enligt denna förordning på ett enhetligt 
sätt.

1. Byrån måste se till att de nationella 
tillsynsmyndigheterna utför sina uppgifter 
enligt denna förordning på ett enhetligt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 312
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
samarbeta med byrån och med varandra i 
syfte att utföra sina skyldigheter enligt 
denna förordning.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
samarbeta med byrån och med varandra i 
syfte att utföra sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Detta samarbete kan 
också ta formen av regionalt samarbete 
mellan nationella tillsynsmyndigheter 
inom byråns ramar för att återspegla de 
faktiska förhållandena på marknaden.

Or. en

Motivering

Marknadsmissbruk i en medlemsstat kan ofta leda till transaktioner som påverkar andra 
medlemsstater. Medlemsstaterna bör därför samarbeta regionalt under Acers tak för att 
genomföra utredningarna på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 313
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
underrätta byrån så noggrant som möjligt

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
utan dröjsmål och i enlighet med det 
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om de har rimliga skäl att anta att 
handlingar som strider mot 
bestämmelserna i detta direktiv utförs eller 
har utförts, antingen i den egna 
medlemsstaten eller i en annan 
medlemsstat.

föreskrivna förfarandet underrätta byrån 
om de har rimliga skäl att anta att 
handlingar som strider mot 
bestämmelserna i detta direktiv utförs eller 
har utförts, antingen i den egna 
medlemsstaten eller i en annan 
medlemsstat.

Or. lt

Ändringsförslag 314
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En nationell tillsynsmyndighet kan begära 
att byrån vidtar åtgärder i enlighet med 
punkt 4, om tillsynsmyndigheten 
misstänker att handlingar utförs i en annan 
medlemsstat som påverkar en 
grossistmarknad för energi eller priset på 
grossistenergiprodukterna i den egna 
medlemsstaten.

Den nationella tillsynsmyndigheten ska
begära att byrån vidtar åtgärder i enlighet 
med punkt 4, om tillsynsmyndigheten 
misstänker, eller byråns ursprungliga 
bedömningar och undersökningar tyder 
på, att handlingar utförs i en annan 
medlemsstat som påverkar en 
grossistmarknad för energi eller priset på 
grossistenergiprodukterna i den egna 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör kunna dra full nytta av mervärdet av en europeisk 
byrå som har ett europeiskt perspektiv och som på ett kostnadseffektivt och kompetent sätt kan 
hjälpa dem i deras uppgift att säkerställa tillämpningen av förbuden.

Ändringsförslag 315
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska förses med de ytterligare 
finansiella resurser och personalresurser 
som behövs för att utföra de ytterligare 
uppgifter som tilldelas den enligt denna 
förordning. Om det krävs, får byrån 
inrätta sambandskontor i närheten av 
viktiga handelsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 316
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den misstänker att ett brott mot 
bestämmelserna i denna förordning har 
inträffat ska byrån ha befogenhet att

4. Om den misstänker att ett brott mot 
bestämmelserna i denna förordning har 
inträffat har byrån befogenhet att

Or. en

Ändringsförslag 317
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) begära att en eller flera nationella 
tillsynsmyndigheter ska lämna uppgifter 
om det misstänkta brottet,

(a) begära att en eller flera nationella 
tillsynsmyndigheter, och vid behov, 
samtliga nationella tillsynsmyndigheter i 
regionen, ska lämna uppgifter om det 
misstänkta brottet,

Or. en
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Motivering

Marknadsmissbruk i en medlemsstat kan ofta leda till transaktioner som påverkar de andra 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör därför samarbeta regionalt under Acers tak för att 
genomföra utredningarna på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 318
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) genomföra ursprungliga 
bedömningar och utnyttja sitt europeiska 
perspektiv och sin egen kunskap om
uppgifterna,

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör kunna dra full nytta av mervärdet av en europeisk 
byrå som har ett europeiskt perspektiv och som på ett kostnadseffektivt och kompetent sätt kan 
hjälpa dem i deras uppgift att säkerställa tillämpningen av förbuden.

Ändringsförslag 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) personer som arbetar eller har arbetat 
för de nationella tillsynsmyndigheterna,

(c) personer som arbetar eller har arbetat 
för de nationella tillsynsmyndigheterna,
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och de behöriga 
finansmyndigheterna,

Or. en
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Ändringsförslag 320
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) personer som arbetar eller har arbetat 
för de nationella tillsynsmyndigheterna,

(c) personer som arbetar eller har arbetat 
för de nationella tillsynsmyndigheterna
eller andra berörda myndigheter,

Or. en

Ändringsförslag 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) revisorer och sakkunniga som arbetar 
på de nationella tillsynsmyndigheternas 
uppdrag, och som tar emot konfidentiell 
information i enlighet med bestämmelserna 
i denna förordning.

(d) revisorer och sakkunniga som arbetar 
på de nationella tillsynsmyndigheternas, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndighetens och de behöriga 
finansmyndigheternas uppdrag, och som 
tar emot konfidentiell information i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 322
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) revisorer och sakkunniga som arbetar 
på de nationella tillsynsmyndigheternas 
uppdrag, och som tar emot konfidentiell 
information i enlighet med bestämmelserna 

(d) revisorer och sakkunniga som arbetar 
på de nationella tillsynsmyndigheternas
eller andra berörda myndigheters
uppdrag, och som tar emot konfidentiell 
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i denna förordning. information i enlighet med bestämmelserna 
i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 323
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Konfidentiell information som 
personerna i punkt 2 tar emot i tjänsten får 
inte röjas till någon annan person eller 
myndighet, utom i sammandrag eller i 
sammanställning och på ett sådant sätt att 
en enskild marknadsaktör eller marknad 
inte kan identifieras, utan att det påverkar 
fall som omfattas av straffrättsliga 
bestämmelser eller bestämmelserna i denna 
förordning, eller annan tillämplig 
unionslagstiftning.

3. Konfidentiell information som 
personerna i punkt 2 tar emot i tjänsten får 
inte röjas till någon annan person eller 
myndighet, utom i sammandrag eller i 
sammanställning och enligt de 
begränsningar som fastställs i artikel 9.2,
och på ett sådant sätt att en enskild 
marknadsaktör eller marknad inte kan 
identifieras, utan att det påverkar fall som 
omfattas av straffrättsliga bestämmelser 
eller bestämmelserna i denna förordning, 
eller annan tillämplig unionslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 324
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Konfidentiell information som 
personerna i punkt 2 tar emot i tjänsten får 
inte röjas till någon annan person eller 
myndighet, utom i sammandrag eller i 
sammanställning och på ett sådant sätt att 
en enskild marknadsaktör eller marknad 
inte kan identifieras, utan att det påverkar 
fall som omfattas av straffrättsliga 

3. Konfidentiell information som 
personerna i punkt 2 tar emot i tjänsten får 
inte röjas till någon annan person eller 
myndighet, utom i sammandrag eller i 
sammanställning och på ett sådant sätt att 
en enskild marknadsaktör eller marknad
eller transaktion inte kan identifieras, utan 
att det påverkar fall som omfattas av 
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bestämmelser eller bestämmelserna i denna 
förordning, eller annan tillämplig 
unionslagstiftning.

straffrättsliga bestämmelser eller 
bestämmelserna i denna förordning, eller 
annan tillämplig unionslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 325
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska senast den22 ... 
underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. Med 
beaktande av samrådet om 
kommissionens meddelande 
(KOM(2010)0716) om att förstärka 
sanktionssystemen i den finansiella 
tjänstesektorn ska kommissionen 
fastställa rekommendationer i syfte att 
sträva mot ett samordnat påföljdssystem i 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska
senast den22 ... underrätta kommissionen 
om bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Or. en

Ändringsförslag 326
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska senast den ...22

underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. De ska 
återspegla överträdelsens 
allvarlighetsgrad och väga avsevärt tyngre 
än de reella eller potentiella vinster som 
kan uppnås genom de olagliga 
handlingarna. Medlemsstaterna bör i 
nära samarbete med byrån och 
kommissionen komma överens om 
miniminormer för påföljder, och 
samordna sina sanktionssystem.  
Medlemsstaterna ska senast den22 ... 
underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Or. en

Ändringsförslag 327
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska senast den22 ... 
underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande och 
återspegla den skada som åsamkats 
konsumenterna. EU-övergripande 
miniminormer för påföljder bör fastställas 
till dubbelt så mycket som den totala 
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ändringar av dem. direkta och indirekta potentiella 
ekonomiska vinningen från de handlingar 
som man försöker förhindra i detta 
direktiv. Medlemsstaterna ska senast den22

... underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Or. en

Motivering

Förutom den direkta vinningen bör även den indirekta vinningen från överträdelser beaktas 
eftersom den ofta leder till vinster på de anknutna marknaderna och så småningom även 
påverkar konsumentpriserna.

Ändringsförslag 328
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska senast den22 ... 
underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. De ska 
återspegla överträdelsens 
allvarlighetsgrad och väga avsevärt tyngre 
än de reella eller potentiella vinster som 
kan uppnås genom de olagliga 
handlingarna. Medlemsstaterna ska senast 
den22 ... underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Or. en
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Motivering

Påföljderna måste väga tyngre än de potentiella fördelarna.

Ändringsförslag 329
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska senast den22 ... 
underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Kommissionen ska införa normer för 
tillämpningen av påföljder och garantera 
ett samordnat system för tillämpning av 
påföljder vid överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning. 
Medlemsstaterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att de
fastställda normerna tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska senast den22 ...
underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Or. lt

Ändringsförslag 330
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga, avskräckande och icke-
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Medlemsstaterna ska senast den22 ... 
underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

diskriminerande. Medlemsstaterna ska
senast den22 ... underrätta kommissionen 
om bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Or. pl

Motivering

Situationer där påföljder på olika sätt bestäms av medlemsstaterna bör undvikas. Skillnader i
påföljder kan leda till ett utflöde av transaktioner till platser där påföljderna är måttligare.

Ändringsförslag 331
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar behörigheten hos 
unionens institutioner, inklusive 
Europeiska utrikestjänsten, får byrån ta 
kontakt med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer. Den får inleda administrativa 
förfaranden med internationella 
organisationer och myndigheter i 
tredjeländer.

Utan att det påverkar behörigheten hos 
unionens institutioner, inklusive 
Europeiska utrikestjänsten, får byrån ta 
kontakt med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer, framför allt de som påverkar 
EU:s grossistmarknad för energi för att 
främja en samordning av regelverken. 
Den får inleda administrativa förfaranden 
med internationella organisationer och 
myndigheter i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Transaktioner bör inte migrera till mindre reglerade handelsområden. Därför bör EU sträva 
efter ett samordnat regelverk även utanför sina gränser.

Ändringsförslag 332
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar behörigheten hos 
unionens institutioner, inklusive 
Europeiska utrikestjänsten, får byrån ta 
kontakt med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer. Den får inleda administrativa 
förfaranden med internationella 
organisationer och myndigheter i 
tredjeländer.

I den utsträckning som är nödvändig för 
att uppnå målen i denna förordning
och utan att det påverkar behörigheten hos 
unionens institutioner, inklusive 
Europeiska utrikestjänsten, får byrån ta 
kontakt med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer. Den får inleda administrativa 
förfaranden med internationella 
organisationer och myndigheter i 
tredjeländer.

Or. pl

Motivering

Det är viktigt att tydligt understryka att byråns behörighet att ingå avtal och upprätthålla 
förbindelser med tredjeländer bör begränsas till vad som krävs för att uppnå målen för denna
förordning.

Ändringsförslag 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar behörigheten hos 
unionens institutioner, inklusive 
Europeiska utrikestjänsten, får byrån ta 
kontakt med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer. Den får inleda administrativa 
förfaranden med internationella 
organisationer och myndigheter i 
tredjeländer.

Utan att det påverkar behörigheten hos 
medlemsstaterna och unionens 
institutioner, inklusive Europeiska 
utrikestjänsten, får byrån utveckla 
kontakter med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer. Den får inleda administrativa 
förfaranden med internationella 
organisationer och myndigheter i 
tredjeländer utan några rättsliga 
skyldigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 334
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Företag från tredjeländer där 
marknadsreglerna inte uppfyller kraven i 
denna förordning ska inte ges 
godkännande för handel på EU:s 
grossistmarknad för energi.

Or. en

Motivering

EU borde använda hela sitt inflytande för att öka insynen och integriteten i 
grossisttransaktioner avseende energi även utanför sina gränser.

Ändringsförslag 335
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tilldelas 
befogenheter att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 5 och 7 på 
obestämd tid.

1. Kommissionen tilldelas befogenheten
att anta delegerade akter med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 336
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tilldelas 1. Kommissionen ska tilldelas 
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befogenheter att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 5 och 7 på obestämd 
tid.

befogenheter att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 5 och 7 för en period 
på fem år från den dag då förordningen 
träder i kraft. Kommissionen ska lägga 
fram en rapport om de delegerade 
befogenheterna senast sex månader innan 
perioden på fem år från ikraftträdandet 
av förordningen löpt ut. Delegeringen ska 
automatiskt förlängas med samma period, 
om inte Europaparlamentet eller rådet gör 
några invändningar tre månader innan 
perioden i fråga löpt ut.

Or. ro

Ändringsförslag 337
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt är det särskilt viktigt att den 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, bland annat med 
byrån, energimarknadens aktörer, 
nationella tillsynsmyndigheter och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. I framställningen 
och upprättandet av delegerade akter bör 
kommissionen säkerställa en samtidig och 
relevant överföring i rätt tid av aktuella 
dokument till Europaparlamentet och 
rådet och se till att Europaparlamentet 
och rådet är tätt involverade i den 
förberedande fasen och regelbundet bjuds 
in att delta vid expertmötena.

Or. en

Ändringsförslag 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I framställningen och upprättandet av 
delegerade akter ska kommissionen 
säkerställa en samtidig och relevant 
överföring i rätt tid av aktuella dokument 
till Europaparlamentet och rådet. 
Kommissionen ska dessutom genomföra 
lämpliga och öppna samråd, även på 
expertnivå, i god tid i enlighet med 
samförståndet om det praktiska upplägget 
runt användandet av delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 339
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Innan en delegerad akt antas bör 
kommissionen samråda med marknadens 
parter, bland annat med intressenter 
såsom organiserade marknader (t.ex. 
energibörser) och marknadsaktörer, om 
rapporteringsskyldigheternas form och 
innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 340
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den underrätta 
Europaparlamentet och rådet samtidigt. 

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 5, 5a och 7 ska tilldelas
kommissionen på obestämd tid. 

Or. en

Ändringsförslag 341
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Befogenheterna att anta delegerade 
akter tilldelas kommissionen enligt 
villkoren i artiklarna 16 och 17.

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 5, 5a och 7 kan när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallande 
innebär att delegeringen av de 
befogenheter som anges i beslutet inte 
längre är giltig. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett datum som anges i beslutet. 
Beslutet påverkar inte sådana delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 342
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt
underrätta Europaparlamentet och rådet.
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Or. en

Ändringsförslag 343
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. En delegerad akt som antagits i 
enlighet med artiklarna 5, 5a och 7 ska 
träda i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har 
gjort några invändningar inom två 
månader efter det att akten delgivits
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av denna period, underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända. Perioden ska förlängas med 
två månader på initiativ av 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 344
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Återkallande av delegeringen

1. Befogenhetsdelegeringen enligt 
artiklarna 5 och 7 kan när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet.
2. Den institution som har påbörjat ett 
internt förfarande för att fastställa om 
befogenhetsdelegeringen ska återkallas 
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ska underrätta den andra institutionen 
samt kommissionen inom rimlig tid innan 
beslutet fattas, där de delegerade 
befogenheter som kan komma att 
återkallas och de möjliga skälen till 
återkallandet ska anges.
3. Genom beslutet om återkallande 
upphävs delegeringen av de befogenheter 
som anges i beslutet. Beslutet ska börja 
gälla omedelbart eller vid ett senare 
datum som anges i beslutet. Det ska inte 
påverka giltigheten för de delegerade 
akter som redan har trätt i kraft. Det ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. 

Or. en

Ändringsförslag 345
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet och rådet får 
invända mot en delegerad akt inom två 
månader från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets och rådets initiativ 
kan tidsperioden utökas med en månad. 
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet har invänt mot den delegerade akten 
när denna tidsperiod är slut ska akten
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft på det 
datum som anges i tidningen. Den 
delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan tidsperioden har 
gått ut om både Europaparlamentet och 
rådet har underrättat kommissionen om 
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att de inte avser komma med 
invändningar
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska akten 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot akten ska ange skälen till att 
den invänder mot den delegerade akten.

Or. en

Ändringsförslag 346
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets och rådets initiativ kan 
tidsperioden utökas med en månad.

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets och rådets initiativ kan 
tidsperioden utökas med två månader.

Or. en

Ändringsförslag 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets och rådets initiativ kan 
tidsperioden utökas med en månad.

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets och rådets initiativ kan 
tidsperioden utökas med två månader.

Or. en
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Ändringsförslag 348
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets och rådets initiativ kan 
tidsperioden utökas med en månad.

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets och rådets initiativ kan 
tidsperioden utökas med två månader.

Or. ro

Ändringsförslag 349
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets och rådets initiativ kan 
tidsperioden utökas med en månad.

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom två 
månader från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets och rådets initiativ kan 
tidsperioden utökas med en månad.

Or. pl

Motivering

Konjunktionen ”och” skulle tyda på att det krävs invändning mot delegerade akter från båda
institutionerna samtidigt. Detta är oförenligt med artikel 290 i EUF-fördraget och strider mot
artikel 17.2 och 17.3.

Ändringsförslag 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om parlamentet eller rådet invänder 
ska kommissionen när den förbereder och 
utarbetar nya delegerade akter informera 
parlamentet och rådet om hur 
invändningen beaktats.

Or. en

Ändringsförslag 351
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Byråns personal och resurser

Senast den 31 december 2011 ska byrån 
bedöma personal- och resursbehovet till 
följd av de befogenheter och uppgifter den 
har i enlighet med denna förordning, och 
förelägga Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen en rapport.

Or. en

Ändringsförslag 352
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De bestämmelser i förordningen vars 
genomförande kräver delegerade akter 
ska träda i kraft först när de delegerade 
akterna träder i kraft.
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Or. en

Ändringsförslag 353
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förbuden mot insiderhandel enligt 
artikel 3 och otillbörlig 
marknadspåverkan enligt artikel 4 ska 
träda i kraft först när de relevanta 
delegerade akter som avses i artikel 5 har 
antagits.

Or. en

Ändringsförslag 354
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kraven på insamling av uppgifter ska 
träda i kraft först när de relevanta 
delegerade akter som avses i artikel 7 har 
antagits.

Or. en


