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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og 
gennemsigtighed på energimarkederne
(KOM(2010)0726 – C7–0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0726),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0407/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som formanden har modtaget fra de nationale 
parlamenter, om, hvorvidt udkastet til retsakt overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af xx xxxx 
xxxx1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af x xxxxxx xxxx2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og til udtalelser 
fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A7–0000/2011),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er nødvendigt at definere intern 
viden og kursmanipulation nærmere under 
hensyntagen til de særlige kendetegn ved 
engrosenergimarkederne, som er 
dynamiske og under forandring. 
Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. traktatens 
artikel 290, vedrørende sådanne detaljerede 
bestemmelser.

(11) Det er nødvendigt at definere intern 
viden og kursmanipulation nærmere under 
hensyntagen til de særlige kendetegn ved 
engrosenergimarkederne, som er 
dynamiske og under forandring. 
Hovedelementerne i definitionerne bør 
anføres i denne forordning. 
Kommissionen bør imidlertid have 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, 
vedrørende sådanne detaljerede 
bestemmelser. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
bl.a. på ekspertniveau. Der kunne navnlig 
leveres ekspertise bl.a. af eksperter fra 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder, Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg (CESR), det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas og 
for elektricitet, Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), 
nationale regulerende myndigheder, 
nationale konkurrencemyndigheder, 
kompetente finansmyndigheder i 
medlemsstaterne og markedsdeltagere. 
Kommissionen bør, når den forbereder og 
udarbejder delegerede retsakter, sikre 
samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet og sikre, at 
Europa-Parlamentet og Rådet nøje 
inddrages i den forberedende fase og 
regelmæssigt indbydes til at deltage i 
ekspertmøderne.

Or. en
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Begrundelse

I denne forordning foreslås det at uddelegere vigtige beføjelser til Kommissionen, der giver 
den et betydeligt spillerum til at træffe beslutninger om meget vigtige, men tekniske 
anliggender. Delegerede retsakter forekommer at være de egnede instrumenter med hensyn til 
at give tilstrækkelig fleksibilitet til hurtigt at tilpasse reglerne til ny udvikling. Det er 
imidlertid vigtigt at sikre bred og gennemsigtig høring af forskellige eksperter og 
interessenter og at give den lovgivende magt mulighed for at følge beslutningsprocessen tæt.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til at 
indsende sådanne oplysninger til agenturet.

(14) En effektiv markedsovervågning 
kræver regelmæssig adgang til registre 
over transaktioner. Derfor skal 
markedsdeltagere, som handler med 
engrosenergiprodukter, have pligt til at 
indsende sådanne oplysninger til agenturet. 
Agenturet kan etablere 
forbindelseskontorer, der er placeret i 
nærheden af væsentlige handelscentre.

Or. en

Begrundelse

Det kunne være nyttigt for agenturet i Ljubljana at etablere forbindelseskontorer, der er 
placeret i nærheden af væsentlige markeder og handelssteder, for at fremme regelmæssig 
kontakt med markedsdeltagerne og for at råde over alle nødvendige oplysninger.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i indsamlingen af oplysninger 
om transaktioner med 
engrosenergiprodukter bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage delegerede 

(15) For at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i indsamlingen af oplysninger 
om transaktioner med 
engrosenergiprodukter bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage delegerede 
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retsakter i henhold til traktatens artikel 290, 
som fastsætter formen og indholdet af samt 
fristen for de oplysninger, som 
markedsdeltagerne skal indsende. 
Indberetningskravet bør ikke skabe 
unødvendige omkostninger for 
markedsdeltagerne. Personer, som har 
indberettet transaktioner i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter og til 
transaktionsregistre og kompetente 
myndigheder i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
---/---- om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre, bør ikke 
underlægges yderligere
rapporteringsforpligtelser i denne 
forordning.

retsakter i henhold til traktatens artikel 290, 
som fastsætter formen og indholdet af samt 
fristen for de oplysninger, som 
markedsdeltagerne skal indsende. 
Indberetningskravet bør ikke skabe 
unødvendige omkostninger eller 
administrative byrder for 
markedsdeltagerne, og bør derfor 
underkastes en forudgående cost-benefit-
analyse. Personer, som har indberettet 
transaktioner i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter og til 
transaktionsregistre og kompetente 
myndigheder i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
---/---- om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre, bør ikke 
underlægges dobbelte
rapporteringsforpligtelser. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
passende høringer under sit forberedende 
arbejde, bl.a. på ekspertniveau. 
Kommissionen bør, når den forbereder og 
udarbejder delegerede retsakter, sikre 
samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet og sikre, at 
Europa-Parlamentet og Rådet nøje 
inddrages i den forberedende fase, især 
ved at blive indbudt til at deltage i 
ekspertmøderne.

Or. en

Begrundelse

I denne forordning foreslås det at uddelegere vigtige beføjelser til Kommissionen, der giver 
den et betydeligt spillerum til at træffe beslutninger om meget vigtige, men tekniske 
anliggender. Delegerede retsakter forekommer at være de egnede instrumenter med hensyn til 
at give tilstrækkelig fleksibilitet til hurtigt at tilpasse reglerne til ny udvikling. Det er 
imidlertid vigtigt at sikre bred og gennemsigtig høring af forskellige eksperter og 
interessenter og at give den lovgivende magt mulighed for at følge beslutningsprocessen tæt.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) I den udstrækning 
markedsovervågning og gennemsigtighed 
er baseret på den samme samling af data, 
bør agenturet sikre, at der kan anvendes 
rapporteringsinfrastruktur til begge 
formål. Med disse data sikres der 
sammenhæng, og dobbeltrapportering 
undgås. I denne forbindelse bør der være 
en sammenhæng mellem denne 
forordning og komitologiretningslinjerne 
vedrørende grundlæggende 
gennemsigtighed i forbindelse med data 
om elektricitet i Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og 
Gas (ERGEG).

Or. en

Begrundelse

Der bør være en fælles samling af data med henblik på gennemsigtighed og overvågning: 
Samtidig med at overvågningsmyndigheder bør have fuld adgang også til følsomme data, 
tjener gennemsigtighed det formål at sikre lige vilkår for alle markedsdeltagere. Mens 
forordningen om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne (REMIT) vedrører 
overvågning, vedrører forslaget til ERGEG-retningslinjer for grundlæggende 
gennemsigtighed i forbindelse med data om elektricitet gennemsigtighedsspørgsmål. Selv om 
der af overvågningsgrunde kan være behov for et bredere spektrum af data, er der behov for 
en stor mængde data (f.eks. installeret, planlagt, faktisk el-produktion) til begge dele, 
overvågning og gennemsigtighed.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Agenturet bør sikre den operationelle 
sikkerhed for de data, som det modtager, 
forhindre uautoriseret adgang til de 

(17) Agenturet bør sikre den operationelle 
sikkerhed for de data, som det modtager, 
forhindre uautoriseret adgang til de 
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oplysninger, som agenturet opbevarer, og 
etablere procedurer, som sikrer, at de data, 
det indsamler, ikke misbruges af personer 
med autoriseret adgang til dem. Agenturet 
bør også sikre sig, at de myndigheder, som 
har adgang til de data, agenturet opbevarer, 
er i stand til at opretholde et lige så højt 
sikkerhedsniveau.

oplysninger, som agenturet opbevarer, og 
etablere procedurer, som sikrer, at de data, 
det indsamler, ikke misbruges af personer 
med autoriseret adgang til dem. Agenturet 
bør også sikre sig, at de myndigheder, som 
har adgang til de data, agenturet opbevarer, 
er i stand til at opretholde et lige så højt 
sikkerhedsniveau. Den operationelle 
sikkerhed ved de IT-systemer, der 
anvendes til behandling og videregivelse 
af dataene, skal derfor også sikres. Til 
oprettelse af et IT-system, der sikrer det 
højest mulige niveau af datafortrolighed, 
bør agenturet opmuntres til at arbejde tæt 
sammen med Det Europæiske Agentur for 
Net- og Informationssikkerhed (ENISA).

Or. en

Begrundelse

IT-systemet er det afgørende til sikring af et højt operationelt sikkerhedsniveau og 
fortrolighed. Derfor bør der lægges særlig vægt på sikkerhedskravene til IT-systemet. I denne 
sammenhæng kunne samarbejde med ENISA vise sig nyttigt og bør fremmes.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) De nationale regulerende 
myndigheder bør have ansvaret for, at 
denne forordning håndhæves i 
medlemsstaterne. Med henblik herpå bør 
de have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser til, at de kan 
udføre denne opgave på en effektiv måde.

(19) De nationale regulerende 
myndigheder bør have ansvaret for, at 
denne forordning håndhæves i 
medlemsstaterne. Med henblik herpå bør 
de have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser til, at de kan 
udføre denne opgave på en effektiv måde. 
Agenturet bør sikre, at disse 
undersøgelsesbeføjelser udøves 
konsekvent på en ens og rimelig måde. 
Kommissionen kan med henblik herpå 
yde vejledning til de nationale 
regulerende myndigheder eller til den 
udpegede myndighed.
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Or. en

Begrundelse

ACER er ikke ansvarlig for at udføre undersøgelser. Dette falder klart ind under de 
kompetente nationale myndigheders ansvar. For at sikre lige vilkår for markedsdeltagere og 
undgå uoverensstemmelser i anvendelsen af REMIT i hele EU bør Kommissionen eller ACER 
yde rådgivning med hensyn til anvendelsen af disse undersøgelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) De nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder bør samarbejde om at 
følge en koordineret strategi for 
afhjælpning af problemet med 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, 
som omfatter både råvare- og 
derivatmarkeder.

(21) De nationale regulerende 
myndigheder, de nationale 
konkurrencemyndigheder og de
kompetente finansmyndigheder bør 
samarbejde om at følge en koordineret 
strategi for afhjælpning af problemet med 
markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, 
som omfatter både råvare- og 
derivatmarkeder.

Or. en

Begrundelse

Kursmanipulation på engrosenergimarkederne er navnlig relevant for kartellovgivningen, 
hvis det drejer sig om kapacitetsbegrænsninger. Undersøgelsen om formodet overtrædelse 
falder - hvis det drejer sig om markedsdeltagere, der dominerer markedet - inden for de 
nationale konkurrencemyndigheders ansvarsområde (overtrædelse af artikel 102 i TEUF).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det er vigtigt, at sanktionerne for 
overtrædelse af denne forordning står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har 

(23) Det er vigtigt, at sanktionerne for 
overtrædelse af denne forordning står i et 
rimeligt forhold til, har afskrækkende 
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afskrækkende virkning samt afspejler 
overtrædelsernes grovhed og den 
eventuelle fortjeneste ved at handle på 
grundlag af intern viden og 
kursmanipulation. I erkendelse af det 
samspil, der er mellem handel med afledte 
elektricitets- og gasprodukter og handel 
med elektricitet og gas som sådan, bør 
sanktionerne for overtrædelse af denne 
forordning rettes ind efter de sanktioner, 
medlemsstaterne vedtager til 
gennemførelse af direktiv 2003/6/EF. 
Målet for denne forordning, nemlig at 
indføre harmoniserede bestemmelser, som 
sikrer gennemsigtighed og integritet på 
energimarkederne, kan ikke i tilstrækkelig 
grad kun opfyldes af medlemsstaterne, men 
kan bedre nås på EU-plan;

virkning og er harmoniseret i alle 
medlemsstater for at undgå en situation, 
hvor de, der overtræder denne forordning, 
flytter til den medlemsstat, der er mindst 
streng, samt afspejler overtrædelsernes 
grovhed og den eventuelle fortjeneste ved 
at handle på grundlag af intern viden og 
kursmanipulation. I erkendelse af det 
samspil, der er mellem handel med afledte 
elektricitets- og gasprodukter og handel 
med elektricitet og gas som sådan, bør 
sanktionerne for overtrædelse af denne 
forordning rettes ind efter de sanktioner, 
medlemsstaterne vedtager til 
gennemførelse af direktiv 2003/6/EF. 
Målet for denne forordning, nemlig at 
indføre harmoniserede bestemmelser, som 
sikrer gennemsigtighed og integritet på 
energimarkederne, kan ikke i tilstrækkelig 
grad kun opfyldes af medlemsstaterne, men 
kan bedre nås på EU-plan; Kommissionen 
bør, idet der tages hensyn til høringen om 
Kommissionens meddelelse af ...med titlen 
"Udvidelse af sanktionsordningerne i 
sektoren for finansielle tjenesteydelser", 
fremsætte forslag om yderligere at 
harmonisere medlemsstaternes 
sanktionsordning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre lige vilkår og undgå, at de erhvervsdrivende udnytter svagheden ved 
overtrædelsesprocedurer og sanktioner i mindre strenge medlemsstater. Dette ville være i 
modstrid med hensigten om at skabe et integreret energimarked i EU.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter bestemmelser, 
der forbyder markedsmisbrug på 

Denne forordning fastsætter bestemmelser, 
der forbyder markedsmisbrug på 



PR\860344DA.doc 13/44 PE460.835v01-00

DA

engrosenergimarkeder, og som er i 
overensstemmelse med bestemmelserne for 
finansmarkeder. Den pålægger agenturet at 
overvåge engrosenergimarkederne.

engrosenergimarkeder under hensyntagen 
til disse markeders specifikke egenskaber,
og som er i overensstemmelse med 
bestemmelserne for finansmarkeder. Den 
pålægger agenturet at overvåge 
engrosenergimarkederne.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at REMIT bør gælde som "lex specialis" for alle engrosenergimarkeder 
og derved dækker alle engrosenergiprodukter. Dette skaber retssikkerhed og forbedrer 
klarheden for markedsdeltagerne. REMIT bør tage hensyn til engrosenergimarkeders 
specifikke egenskaber, hvilket vil gøre det muligt at fremme yderligere udvikling af det indre 
energimarked.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
handel med engrosenergiprodukter. 
Bestemmelserne i artikel 3 og artikel 4 
finder ikke anvendelse på 
engrosenergiprodukter, som er finansielle 
instrumenter, og som er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF. Denne forordning 
indskrænker ikke anvendelsen af direktiv 
2003/6/EF, direktiv 2004/39/EF eller den 
europæiske konkurrencelovgivning på 
den praksis, som er omfattet af denne 
forordning.

Denne forordning finder anvendelse på 
handel med engrosenergiprodukter. 
Bestemmelserne i artikel 3 og artikel 4 
finder ikke anvendelse på finansielle 
instrumenter, som ikke er 
engrosenergiprodukter.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at REMIT bør gælde som "lex specialis" for alle engrosenergimarkeder 
og derved dækker alle engrosenergiprodukter. Dette skaber retssikkerhed og forbedrer 
klarheden for markedsdeltagerne. REMIT bør tage hensyn til engrosenergimarkedernes 
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specifikke egenskaber, hvilket vil gøre det muligt at fremme yderligere udvikling af det indre 
energimarked.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder og de kompetente 
finansmyndigheder samarbejder om at 
sikre, at der følges en koordineret strategi 
for håndhævelse af de relevante 
bestemmelser, hvor foranstaltningerne 
vedrører såvel et eller flere finansielle 
instrumenter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 
2003/6/EF, som et eller flere 
engrosenergiprodukter, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3 og 4.

Agenturet, de nationale regulerende 
myndigheder, eventuelt nationale 
konkurrencemyndigheder og de 
kompetente finansmyndigheder 
samarbejder om at sikre, at der følges en 
koordineret strategi for håndhævelse af de 
relevante bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at REMIT bør gælde som "lex specialis" for alle engrosenergimarkeder 
og derved dækker alle engrosenergiprodukter. Dette skaber retssikkerhed og forbedrer 
klarheden for markedsdeltagerne. REMIT bør tage hensyn til engrosenergimarkedernes 
specifikke egenskaber, hvilket vil gøre det muligt at fremme yderligere udvikling af det indre 
energimarked.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor agenturet udfører opgaver i henhold 
til denne forordning, skal agenturets 
handlinger, herunder de i artikel 11, stk. 
4, omhandlede anmodninger og 
henstillinger, vedtages af direktøren. 
Direktøren skal tage højde for den 
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vejledning, der gives af 
repræsentantskabet i overensstemmelse 
med artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 713/2009.

Or. en

Begrundelse

Direktøren for ACER skal sikres uafhængighed og autonomi for at garantere, at ACER kan 
handle i Europas interesse som en stærk tilsynsmyndighed. Ikke desto mindre er det vigtigt, at 
direktøren for ACER udøver agenturets opgave i tæt samarbejde med repræsentantskabet og 
drager fordel af råd fra dette. Dette afspejler bestemmelserne og ånden i ACER-forordningen, 
som giver de regulerende myndigheder en rådgivende rolle med hensyn til de opgaver, der 
udføres af ACER.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksempelvis udgør det kursmanipulation, 
såfremt en person eller personer i 
fællesskab med henblik på at sikre en 
dominerende handelsposition over 
udbuddet af eller efterspørgslen efter et 
engrosenergiprodukt, herunder ved at 
tilbageholde elproduktionskapacitet eller 
gas, eller den transmissionskapacitet, der 
er til rådighed, eller ved frivilligt og 
væsentligt uden legitim økonomisk eller 
kommerciel begrundelse at reducere den 
kapacitet, som vedkommende selv har til 
rådighed, hvilket bevirker, at det direkte 
eller indirekte fastsætter købs- eller 
salgspriser eller skaber andre urimelige 
forretningsbetingelser.

Or. en



PE460.835v01-00 16/44 PR\860344DA.doc

DA

Begrundelse

Det er væsentligt for regulerende myndigheders anvendelse af forordningen at give eksempler 
på anvendelsen af definitionerne på markedsmisbrug. Yderligere eksempler vil præcisere 
omfanget af REMIT både for regulerende myndigheder og markedsdeltagere. Der bør gives 
mindst et yderligere eksempel til artikel 2, stk. 2, litra a), for også at give eksempler på 
manipulerende adfærd som urimeligt markedspres, herunder gennem tilbageholdelser. Dette 
eksempel er baseret på et eksempel på kursmanipulation i direktivet om markedsmisbrug 
(direktiv 2003/6/EF), men er skræddersyet til engrosenergiprodukter i stedet for finansielle 
instrumenter.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. “engrosenergiprodukter”: de følgende 
kontrakter og derivater, uanset hvor og 
hvordan de handles:

4. “engrosenergiprodukter”: de følgende 
kontrakter og derivater, uanset hvor,
hvordan og i hvilket markedssegment de 
handles:

Or. en

Begrundelse

For at styrke retssikkerheden og klarheden bør det tilføjes, at alle markedssegmenter dækkes. 
Dette præciserer, at også balancemarkedet er dækket af definitionen på engrosenergiprodukt.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) aftaler om køb eller salg af 
emissionskvoter;

Or. en

Begrundelse

CO2-markedet er nært forbundet med el- og gasmarkederne, eftersom de har flere 
grundlæggende faktorer til fælles (f.eks. elefterspørgselsniveau, kul- og gaspriser), hvilket 
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fører til en gensidig afhængighed mellem CO2 og engrosenergipriser. En væsentlig andel af 
markedsdeltagere på kulstofmarkeder er også markedsdeltagere i engrosmarkederne for el og 
gas, navnlig elværker. Som følge heraf bør en sektorspecifik reguleringsordning for 
engrosenergimarkedet omfatte aftaler vedrørende EU's emissionshandelsordning.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) derivater vedrørende emissionskvoter;

Or. en

Begrundelse

CO2-markedet er nært forbundet med el- og gasmarkederne, eftersom de har flere 
grundlæggende faktorer til fælles (f.eks. elefterspørgselsniveau, kul- og gaspriser), hvilket 
fører til en gensidig afhængighed mellem CO2 og engrosenergipriser. En væsentlig andel af 
markedsdeltagere på kulstofmarkeder er også markedsdeltagere i engrosmarkederne for el og 
gas, navnlig elværker. Som følge heraf bør en sektorspecifik reguleringsordning for 
engrosenergimarkedet omfatte aftaler vedrørende EU's emissionshandelsordning.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet til de endelige forbrugere er 
ikke engrosenergiprodukter. 
“engrosenergimarked”:

Kontrakter om levering af naturgas eller 
elektricitet til de endelige forbrugere, som 
hverken afslutter handler via 
handelscentre eller indgår kontrakt om 
standardiserede produkter, der udbydes i 
handel på handelscentre er ikke 
engrosenergiprodukter.

Or. en

Begrundelse

Eftersom industrielle endelige forbrugere også kan deltage i engrosenergimarkedet, kan de 
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samle en markedsstilling, der kan involvere risiko for markedsmisbrug gennem store 
industrielle forbrugere.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning behandles kontrakter 
om levering af naturgas og el til endelige 
forbrugere med en kapacitet på over en 
vis mængde megawatt imidlertid som 
engrosenergiprodukter. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 16 og 
17, der angiver mængden af megawatt (de 
minimis-tærskel).

Or. en

Begrundelse

Der er masser af små handlende, hvis aktiviteter ikke har en grænseoverskridende virkning. 
For at undgå en unødvendig rapporteringsbyrde på disse enheder, bør der være en de 
minimis-regel, der undtager engrosenergiprodukter under en vis tærskel fra 
rapporteringskravet.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. "emissionskvote": en kvote som 
defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 
2003 om en ordning for handel med 
kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet og om ændring af Rådets 
direktiv 96/61/EF1;
1 EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.
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Or. en

Begrundelse

Termen emissionskvoter defineres ved henvisning til definitionen af kvoter i henhold til 
direktiv 2003/87/EF.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. "tilknyttet produkt": et produkt, 
herunder derivater, som prisen for el eller 
gas almindeligvis er forbundet til, navnlig 
olie og olieprodukter, eller som anvendes 
ved produktionen af el eller er et 
biprodukt af produktionen af el, herunder 
en emissionskvote eller andre enheder, 
der anerkendes til overholdelse af direktiv 
2003/87/EF.

Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. "markedsdeltager": en person, der 
handler med engrosenergiprodukter, 
navnlig leverandører, handlende og 
producenter;

Or. en
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Begrundelse

Termen "markedsdeltager" nævnes i flere bestemmelser, f.eks. i artikel 7 som personer, der er 
forpligtet til at rapportere transaktioner og ordrer i henhold til denne forordning. Men termen 
"markedsdeltager" defineres ikke. Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør termen 
"markedsdeltager" defineres.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8c. "handelscentre": organiserede 
handelscentre for engrosenergiprodukter, 
der er finansielle instrumenter, navnlig 
regulerede markeder og multilaterale 
handelsfaciliteter (MHF) som defineret i 
direktiv 2004/39/EF, og spotmarkeder, 
herunder gashandelspladser for fysiske 
engrosenergiprodukter.

Or. en

Begrundelse

Brugen af "organiserede markeder" bør ændres til "handelscentre". Termen "organiserede 
markeder" ville betyde regulerede markeder og multilaterale handelsfaciliteter som defineret 
i MiFID. Revisionen af MiFID-direktivet kan introducere en yderligere kategori af 
organiserede handelsfaciliteter. På engrosenergimarkeder er den fysiske spothandel og 
handelscentre, hvor denne handel finder sted, imidlertid væsentlige. For at præcisere at både 
finansielle centre og spothandelscentre dækkes, bør termen "organiserede markeder" 
erstattes af termen "handelscentre" og defineres i artikel 2.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
transaktioner, der gennemføres for at 
opfylde en forpligtelse til at erhverve eller 
afhænde engrosenergiprodukter, når denne 

5. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
transaktioner, der gennemføres for at 
opfylde en forpligtelse til at erhverve eller 
afhænde engrosenergiprodukter, når denne 
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forpligtelse er blevet bindende og er 
baseret på en aftale, som er indgået, før der 
er opnået intern viden.

forpligtelse er blevet bindende og er 
baseret på en aftale, som er indgået, før der 
er opnået intern viden, eller på 
transaktioner, der er indgået for at dække 
fysiske positioner, der klart er begrænset 
til de tab, som skyldes ikke-planlagte 
afbrydelser, før oplysningerne er meddelt 
markedet.

Or. en

Begrundelse

Kurssikringen bør også dækkes, men i tilfælde af ikke-planlagte afbrydelser bør 
generhvervelse af manglende produktion være mulig uden unødig forsinkelse for at hindre 
uønskede prishop eller endog strømafbrydelser i systemet. For at udnytte en sådan situation 
bør denne undtagelse strengt begrænses til mængden af tab som følge af den ikke-planlagte 
afbrydelse. Termen "betydelig skade" kan imidlertid præciseres: "betydelig skade på 
systemets tekniske eller økonomiske stabilitet".

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra a) og c) i stk.1 gælder ikke for en 
markedsdeltager, der er i besiddelse af 
intern viden og på eget ansvar kan deltage 
i handler for at afdække sine ikke 
afdækkede positioner i 
engrosenergiprodukter, hvis undladelse 
heraf resulterer i betydelig skade på 
systemets tekniske eller økonomiske 
stabilitet og markedets funktion. I så fald 
skal markedsdeltageren offentliggøre 
oplysningerne øjeblikkeligt efter at have 
afdækket sine positioner og stille en 
rapport til rådighed for agenturet og den 
relevante nationale regulerende 
myndighed herom.

Or. en
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Begrundelse

Kurssikringen bør også dækkes, men i tilfælde af ikke-planlagte afbrydelser bør 
generhvervelse af manglende produktion være mulig uden unødig forsinkelse for at hindre 
uønskede prishop eller endog strømafbrydelser i systemet. For at udnytte en sådan situation 
bør denne undtagelse strengt begrænses til mængden af tab som følge af den ikke-planlagte 
afbrydelse. Termen "betydelig skade" kan imidlertid præciseres: "betydelig skade på 
systemets tekniske eller økonomiske stabilitet".

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. For at tage højde for den fremtidige 
udvikling på engrosenergimarkederne 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i henhold til artikel 15 og under 
betingelserne i artikel 16 og 17, om 
uddybning af definitionerne i artikel 2, nr. 
1-5. Kommissionen kan vedtage 
delegerede retsakter i tæt samarbejde med 
agenturet. Det er særlig vigtigt, at 
agenturet eller Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde med berørte parter i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009 
samt med ESMA, nationale regulerende 
myndigheder, nationale 
konkurrencemyndigheder og kompetente 
finansmyndigheder i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

I begrundelsen til lovgivningsforslaget anfører Kommissionen, at delegerede retsakter om 
dataindsamling (artikel 7) vil være baseret på udkast til retningslinjer udarbejdet af 
agenturet. Det ville være nyttigt at udvide agenturets deltagelse til udarbejdelse af de 
delegerede retsakter, hvis dette er relevant. Endvidere skal det sikres, at alle berørte parters 
ekspertise – som nævnt i forordningen om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem 
energireguleringsmyndigheder (nr. 713/2009) – tages i betragtning i udarbejdelsesprocessen.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Godkendelse af markedsdeltagere

1. Hver enkelt medlemsstat skal kræve, at 
markedsdeltagernes resultater, hvis der 
ikke foreligger en godkendelse som 
investeringsselskab i henhold til direktiv 
2004/39/EF, skal underkastes 
forudgående godkendelse.
2. Medlemsstaterne opretter et register 
over alle markedsdeltagere, der er 
godkendt i overensstemmelse med denne 
forordning. Dette register gøres 
tilgængeligt for offentligheden. Registret 
skal ajourføres løbende.
3. Tilladelsen gælder i hele EU og giver 
en markedsdeltager tilladelse til at levere 
de tjenesteydelser eller udøve den 
virksomhed, den har fået tilladelse til, i 
hele EU, enten ved at oprette en filial eller 
som led i den frie udveksling af 
tjenesteydelser. En værtsmedlemsstat kan 
ikke kræve en lokal institution eller 
tilstedeværelse af lokalt personale.
4. Den kompetente myndighed meddeler 
ikke tilladelse til en markedsdeltager, 
medmindre og før den er overbevist om, at 
markedsdeltageren opfylder samtlige 
betingelser i de delegerede retsakter, der 
vedtages i medfør af stk. 10 i denne 
artikel. Medlemsstaterne sørger for: 
a) at der findes en juridisk enhed;
b) at bestyrelsesmedlemmerne har en ren 
straffeattest;
c) at ansøgeren har den tekniske, 
økonomiske og organisatoriske kapacitet 
til at opfylde sine administrative opgaver;
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
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myndigheder fører tilsyn med 
markedsdeltagernes virksomhed for at 
kunne vurdere, om disse opfylder de i 
denne forordning omhandlede 
driftsbetingelser.
5. Den kompetente myndighed kan trække 
en markedsdeltagers tilladelse tilbage, 
hvis markedsdeltageren:
a) har opnået tilladelse ved brug af 
urigtige erklæringer eller på anden 
ulovlig vis
b) ikke længere opfylder de betingelser, 
hvorpå tilladelsen blev meddelt
c) har gjort sig skyldig i alvorlig og 
systematisk overtrædelse af 
driftsbetingelserne for markedsdeltagere, 
der er fastsat i denne forordning.
6. Medlemsstaterne sikrer, at 
markedsdeltagere, som kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat har 
godkendt og fører tilsyn med, frit kan 
handle energi på engrosmarkedet inden 
for deres territorier. Medlemsstaterne må 
ikke stille yderligere krav til en sådan 
markedsdeltager på de områder, der er 
omfattet af denne forordning. De må 
navnlig ikke:
a) pålægge yderligere nationale 
tilladelseskrav;
b) pålægge engrosenergimarkedsdeltagere 
nationale reguleringsafgifter (hvad enten 
det er engangsafgifter eller 
tilbagevendende afgifter);
c) pålægge nationale 
rapporteringsforpligtelser om at 
rapportere transaktioner/opgørelser eller 
føre protokol undtagen som bestemt i 
artikel 17;
d) kræve forskellige nationale 
aktivitetsrapporter i værtsmedlemsstater;
e) godkende nettakster, der hæmmer 
import og eksport;
f) kræve nationale eksaminer for 



PR\860344DA.doc 25/44 PE460.835v01-00

DA

engroshandel;
g) pålægge rene engroshandlere 
forsyningsrelaterede krav (f.eks. krav om 
at etablere kundecallcentre eller 
målestationer, indlede mæglingstjenester 
for endelige forbrugere, offentliggøre 
generelle vilkår og betingelser for levering 
til endelige forbrugere).

7. Afgifterne til godkendelse kan kun 
pålægges af den regulerende myndighed i 
oprindelseslandet på grundlag af 
omkostningen til godkendelsesprocessen.
8. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
markedsdeltagere, der handler under en 
vis mængde megawatt.
9. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
15 og med forbehold af betingelserne i 
artikel 16 og 17 med henblik på at 
fastsætte:
a) krav og omfang for tilladelse
b) procedurer for meddelelse af og afslag 
på tilladelse 
c) betingelser for inddragelse; og
d) tærsklen for markedsdeltagere 
omhandlet i stk. 9 (de minimis-reglen).

Or. en

Begrundelse

Kommissionen forudser ikke en sektorspecifik tilladelsesordning for energihandlere. Dette 
ville betyde, at energihandelsselskaber, der er dækket af REMIT og som ikke falder ind under 
MiFID-lovgivningen, ikke ville være dækket af registreringskrav for hele EU. REMIT bør 
lukke dette hul og sørge for udvikling af en skræddersyet tilladelsesordning for 
energihandlere, der ville tillade kontrol af markedsdeltageres kapacitet og hensigt om at 
overholde REMIT, og man ville undgå at skulle anvende de byrdefulde krav for finansielle 
aktører, der findes i den finansielle lovgivning.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Relevant markedsovervågning kan kræve yderligere fleksibilitet på nationalt plan for at lette 
en bedre og nærmere overvågning af handel med engrosenergiprodukter.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet forelægger mindst hvert år 
Kommissionen en rapport om dets 
aktiviteter i henhold til denne forordning. 
Rapporterne skal gøre Kommissionen 
opmærksom på mangler i markedsregler, 
standarder og procedurer, som kunne gøre 
det lettere at gennemføre insiderhandel og 
kursmanipulation eller undergrave det 
indre marked. Rapporterne kan kombineres 

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

undergrave det indre marked. Rapporterne 
kan kombineres med den rapport, der er 
nævnt i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 713/2009.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør stå til ansvar over for Kommissionen og Parlamentet, som også er 
repræsenteret i ACER's bestyrelse, og det bør sikres, at rapporten offentliggøres.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Uden at bestemmelsen i første afsnit 
indskrænkes, kan der ved de i stk.1 
omhandlede delegerede retsakter etableres 
bindende regler for, hvordan 
handelscentre, handelssystemer ("trade 
matching"-systemer) eller 
handelsrapporteringssystemer kan give 
agenturet registrerede oplysninger om 
engrosenergitransaktioner og/eller 
grundlæggende data, de er i besiddelse af.

Or. en

Begrundelse

Handelscentre vil være en vigtig kilde til overvågning af engrosenergimarkeder. 
Engrosenergiprodukter, der handles i organiserede handelscentre, er generelt de mest likvide, 
med den bredeste deltagelse af brugere og investorer, og kan tjene som 
benchmarkprisfastsættelsesfunktion som input til energipriser for EU-brugere og forbrugere. 
Agenturet bør med henblik på overvågning af engrosenergiprodukter have fuld adgang til 
disse data. I den udstrækning handelscentre sidder inde med grundlæggende data, bør de 
være forpligtet til at stille de grundlæggende data, de har, til rådighed for ACER.
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Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De delegerede retsakter skal muliggøre 
rapportering af transaktioner i tilknyttede 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den delegerede retsakt skal indeholde 
bestemmelse om betaling af afgifter fra 
markedsdeltagere, der rapporterer data i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Disse afgifter skal afspejle de 
omkostninger, som agenturet afholder til 
drift og vedligeholdelse af de nødvendige 
dataindsamlings- og forvaltningssystemer 
for at sætte det i stand til at udføre sine 
opgaver i henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en udpeget myndighed, som har 
modtaget relevante oplysninger i henhold 
til nationale bestemmelser for at indsamle 
specifikke data om 



PR\860344DA.doc 29/44 PE460.835v01-00

DA

energiproduktionsmarkeder.

Or. en

Begrundelse

Hvis de nationale myndigheder allerede ligger inde med oplysninger vedrørende det 
nationale energimarked, bør der ikke skabes en yderligere bureaukratisk byrde med hensyn til 
obligatorisk underretning.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Rapportering af grundlæggende data bør så vidt muligt standardiseres for at undgå at lægge 
byrden på markedsdeltagere, og harmoniseres med transmissionssystemoperatørers 
rapporteringsstruktur og andre platforme.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at undgå dobbeltrapportering og 
en unødvendig administrativ byrde skal de 
delegerede retsakter, der vedtages af 
Kommissionen i henhold til denne artikel, 
undgå overlap og sikre forenelighed med 
rapporteringskrav i henhold til anden 
relevant lovgivning, som f.eks. Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010 
af 24. juni 2010 om indberetning til 
Kommissionen om investeringsprojekter i 
energiinfrastruktur i Den Europæiske 
Union. De skal også præcisere, hvordan 
den i stk. 2 omhandlede fritagelse finder 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

De personer, der er underlagt rapporteringsforpligtelsen, bør ikke skulle rapportere de 
samme oplysninger to gange og til forskellige europæiske organer, potentielt endog i 
forskellige formater og med forskelligt indhold og forskellige tidspunkter. Kommissionen bør 
være opmærksom på disse aspekter i de delegerede retsakter.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Agenturet kan registrere et 
transaktionsregister i overensstemmelse 
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med artikel 51 i [EMIR 2020/0250 
(COD)].

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Agenturet kan etablere 
forbindelseskontorer i nærheden af de 
vigtige handelscentre, hvis agenturet 
finder det relevant for at lette udførelsen 
af sine opgaver i henhold til artikel 7 og 
11.

Or. en

Begrundelse

Det kunne være nyttigt for agenturet i Ljubljana at etablere forbindelseskontorer, der er 
placeret i nærheden af væsentlige markeder og handelssteder for at fremme regelmæssig 
kontakt med markedsdeltagerne og for at råde over alle nødvendige oplysninger.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der skal garanteres den maksimale grad af fortrolighed, hvorfor det er nødvendigt, at disse 
strenge bestemmelser gælder for alle offentlige organer, der er involveret i ordningen til 
styrkelse af gennemsigtighed og integritet på engrosenergimarkederne.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Håndtering af en stor mængde kommercielle data, der er meget følsomme, udsætter agenturet 
for risiko for at blive offer for hacking og andre former for cyberangreb. Den svig og 
manipulation af emissionshandelsordningsfortegnelser, der har fundet sted for nylig, har vist, 
hvor sårbare handelsdata er. Derfor skal bestemmelserne om IT-sikkerhed styrkes for at 
overholde de bedste tilgængelige sikkerhedsstandarder.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet kan træffe afgørelse om at 
offentliggøre dele af de oplysninger, det er 
i besiddelse af, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 

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

om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke oplyses 
eller kan udledes.

Or. en

Begrundelse

Styrkelse af krav om fortrolighed.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det endelige ansvar for tildeling af gennemførelsesmyndighed til anvendelse af REMIT bør 
tage højde for den specifikke nationale institutionelle struktur til håndhævelse af 
konkurrencelovgivningen. Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastlægge, hvilken 
national myndighed der skal gennemføre REMIT.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det endelige ansvar for tildeling af gennemførelsesmyndighed til anvendelse af REMIT bør 
tage højde for den specifikke nationale institutionelle struktur til håndhævelse af 
konkurrencelovgivningen. Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastlægge, hvilken 
national myndighed der skal gennemføre REMIT.

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med andre myndigheder 
eller med markedsvirksomheder 

b) i samarbejde med andre myndigheder 
eller med markedsvirksomheder, herunder 
handelscentres 
markedsovervågningsafdelinger

Or. en

Begrundelse

Til sikring af effektivt markedstilsyn er det af afgørende betydning, at agenturet samarbejder 
med nationale regulerende myndigheder, kompetente finansmyndigheder og handelscentres 
markedsovervågningsafdelinger ved overvågningen af engrosenergimarkeder. Derfor bør 
muligheden for at samarbejde med handelscentres markedsovervågningsafdelinger afklares.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PR\860344DA.doc 35/44 PE460.835v01-00

DA

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis medlemsstaterne har det endelige ansvar for tildeling af gennemførelsesmyndighed til 
anvendelse af REMIT, kræver dette også, at artikel 11 ændres. Alle relevante kompetente 
nationale myndigheder bør være involveret i de regulerende myndigheders samarbejde i 
Europa.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Når en national regulerende myndighed 
eller udpeget myndighed har mistanke om, 
at der gennemføres handlinger, som 
påvirker engrosenergimarkeder eller kursen 
på engrosenergiprodukter i den 
pågældende medlemsstat, i en anden 
medlemsstat, kan den anmode agenturet 
om at træffe foranstaltninger i henhold til 
stk. 3, litra b, såfremt foranstaltningerne 
påvirker finansielle instrumenter i 
henhold til bestemmelserne i artikel 9 i 
direktiv 2003/6/EF og/eller denne artikels
stk. 4.

Or. en
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Begrundelse

Hvis medlemsstaterne har det endelige ansvar for tildeling af gennemførelsesmyndighed til 
anvendelse af REMIT, kræver dette også, at artikel 11 ændres. Alle relevante kompetente 
nationale myndigheder bør være involveret i de regulerende myndigheders samarbejde i 
Europa.

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet modtager de yderligere 
finansielle og menneskelige ressourcer, 
der er nødvendige for det til tilstrækkeligt 
at udføre de yderligere opgaver, der er 
tildelt det i henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

ACER blev ikke oprindeligt oprettet til at håndtere overvågning af engrosenergimarkedet i et 
sådant omfang. For at det kan opfylde sine funktioner korrekt, bør det have de krævede 
yderligere ressourcer.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal en national regulerende myndighed, 
som har begrundet mistanke om, at der på 
engrosenergimarkeder er ved at blive eller 
er blevet gennemført handlinger, der kan 
betragtes som markedsmisbrug i henhold 
til direktiv 2003/6/EF, og som påvirker 
finansielle instrumenter i henhold til 
bestemmelserne i artikel 9 i dette direktiv, 
underrette den kompetente 
finansmyndighed i den pågældende 

a) skal en national regulerende myndighed 
eller udpeget myndighed, som har 
begrundet mistanke om, at der på 
engrosenergimarkeder er ved at blive eller 
er blevet gennemført handlinger, der kan 
betragtes som markedsmisbrug i henhold 
til direktiv 2003/6/EF, og som påvirker 
finansielle instrumenter i henhold til 
bestemmelserne i artikel 9 i dette direktiv, 
underrette den kompetente 
finansmyndighed i den pågældende 
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medlemsstat og agenturet medlemsstat og agenturet. Med henblik 
herpå kan de nationale regulerende 
myndigheder eller udpegede myndigheder
etablere passende former for samarbejde 
med den kompetente finansmyndighed i 
deres medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Hvis medlemsstaterne har det endelige ansvar for tildeling af gennemførelsesmyndighed til 
anvendelse af REMIT, kræver dette også, at artikel 11 ændres. Alle relevante kompetente 
nationale myndigheder bør være involveret i de regulerende myndigheders samarbejde i 
Europa.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal en kompetent finansmyndighed, 
hvis den har begrundet mistanke om, at der 
på engrosenergimarkeder i en anden 
medlemsstat er ved at blive eller er blevet 
gennemført handlinger, som er i strid med 
bestemmelserne i artikel 3 og 4, underrette 
ESMA og agenturet.

c) skal en kompetent finansmyndighed, 
hvis den har begrundet mistanke om, at der 
på engrosenergimarkeder i en anden 
medlemsstat er ved at blive eller er blevet 
gennemført handlinger, som er i strid med 
bestemmelserne i artikel 3 og 4, underrette 
den nationale regulerende myndighed,
ESMA og agenturet.

Or. en

Begrundelse

Artikel 11 indeholder bestemmelse om samarbejde mellem agenturet, ESMA, kompetente 
nationale regulerende myndigheder og kompetente nationale finansmyndigheder på EU-plan, 
og artikel 11, stk. 3, litra c), indeholder bestemmelse om, at den kompetente finansmyndighed 
informerer ESMA og agenturet, hvis den har mistanke om handlinger, der udgør 
markedsmisbrug i henhold til artikel 3 og 4. Såfremt den kompetente finansmyndighed er en 
national myndighed, bør den også være forpligtet til at informere den kompetente nationale 
regulerende myndighed for at lette overvågningen af markedsmisbrug i henhold til REMIT.
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En national regulerende myndighed, som 
modtager en anmodning om oplysninger i 
henhold til stk. 4, litra a), eller som 
modtager en anmodning om at iværksætte 
en undersøgelse af en formodet 
overtrædelse i henhold til stk. 4, litra b), 
træffer omgående de nødvendige 
foranstaltninger for at efterkomme 
anmodningen. Hvis en national regulerende 
myndighed ikke er i stand til at meddele 
oplysningerne omgående, begrunder den 
det ufortøvet over for agenturet.

En national regulerende myndighed eller 
udpeget myndighed, som modtager en 
anmodning om oplysninger i henhold til 
stk. 4, litra a), eller som modtager en 
anmodning om at iværksætte en 
undersøgelse af en formodet overtrædelse i 
henhold til stk. 4, litra b), træffer 
omgående de nødvendige foranstaltninger 
for at efterkomme anmodningen. Hvis en 
national regulerende myndighed ikke er i 
stand til at meddele oplysningerne 
omgående, begrunder den det ufortøvet 
over for agenturet.

Or. en

Begrundelse

Hvis medlemsstaterne har det endelige ansvar for tildeling af gennemførelsesmyndighed til 
anvendelse af REMIT, kræver dette også, at artikel 11 ændres. Alle relevante kompetente 
nationale myndigheder bør være involveret i de regulerende myndigheders samarbejde i 
Europa.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsen og 
have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om disse regler senest den ... 
og underretter den hurtigst muligt om alle 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsen og 
have afskrækkende virkning. 
Minimumsstandarder for sanktioner 
fastsættes inden 31. december 2012 med 
det mål at sigte mod et fuldt harmoniseret 
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senere ændringer, der berører dem. sanktionssystem. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen meddelelse om disse regler 
senest den ... og underretter den hurtigst 
muligt om alle senere ændringer, der 
berører dem.

Or. en

Begrundelse

Kursmanipulation bør sanktioneres på samme måde i hele EU for at undgå, at selskaber, der 
bryder REMIT-bestemmelserne, etablerer sig i medlemsstater med de mindst strenge 
sanktioner. I øjeblikket afholder Kommissionen en høring om "Udvidelse af 
sanktionsordningerne i sektoren for finansielle tjenesteydelser" (KOM(2010)0716). Efter 
afslutningen af høringen fremlægger Kommissionen et forslag til yderligere at harmonisere 
sanktioner og fastsættelse af minimumskrav for sanktioner på EU-plan.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra det tidspunkt, hvor de 
underrettes herom. Fristen forlænges med 
en måned på foranledning af Europa-
Parlamentet eller Rådet.

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra det tidspunkt, hvor de 
underrettes herom. Fristen kan forlænges 
med to måneder på initiativ af Europa-
Parlamentet eller Rådet.

Or. en

Begrundelse

Under forhandlingerne om bestemmelser vedrørende delegerede retsakter blev Rådet og 
Parlamentet enige om 2+2 måneder som en standardformel. Denne formel bør opretholdes, 
eftersom den har fordelene ved at tillade hurtig ikrafttræden af den delegerede retsakt, hvis 
den delegerede retsakt ikke forekommer problematisk, men den giver også Parlamentet 
tilstrækkelig tid til en indsigelsesprocedure (som skal starte i udvalget med en afstemning og 
derefter skal bekræftes af plenarforsamlingen).
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Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dataindsamlingskravene i henhold til 
artikel 7 gælder efter de relevante 
delegerede retsakters ikrafttræden som 
angivet i artikel 7, stk. 1 og artikel 7, stk. 
4. Agenturet bør yde vejledning med 
hensyn til anvendelsen af 
dataindsamlingskrav.

Or. en

Begrundelse

Dataindsamlingskrav kan kun gennemføres, når de delegerede retsakter er vedtaget. Så snart 
kravene og formatet for datatransmission er fastsat, skal der gives regulerende myndigheder 
og markedsdeltagere tilstrækkelig tid til at tilpasse sig denne ordning. ACER bør yde 
vejledning om, hvordan disse regler anvendes.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Kommissionens forslag til en forordning ("REMIT" – forordning om integritet og 
gennemsigtighed på energimarkederne) fastlægger en retlig ramme i hele EU til at forhindre 
markedsmisbrug og manipulation i energisektoren (gas og elektricitet).

Hvorfor har vi brug for en sektorspecifik tilgang?

Denne ramme skal være specifik for engrosenergimarkederne, ud over de allerede 
eksisterende forordninger for finansielle markeder1. De iboende kendetegn ved 
energiprodukter, de specifikke former for misbrug på energimarkeder (som f.eks. 
tilbageholdelse af energiproduktionsaktiver), samt de forskellige reguleringsmålsætninger 
kræver en specifik sektortilgang, samtidig med at der opretholdes principper, der er forenelige 
med og som hænger sammen med forordninger for finansielle markeder. I forbindelse med 
integrationen af nationale energimarkeder til et indre europæisk marked er der behov for en 
EU-ramme.

Illoyal konkurrence på engrosenergimarkederne påvirker prisniveauerne på en sådan måde, at 
de ikke kan udføre deres opgave med at sende klare signaler til kraftværker, husholdninger og 
virksomheder vedrørende optimal energianvendelse, give orientering om rimelige 
investeringer i energiinfrastruktur og fremme effektiv energianvendelse. I stedet for kan en 
sådan illoyal konkurrence forårsage høje prisudsving, føre til øgede energipriser til de 
endelige forbrugere (både borgere og virksomheder) og underminere potentielle investorers 
tillid til energiinfrastrukturprojekter. Gennemsigtighed i energimarkederne er en forudsætning 
for yderligere integration af EU-energimarkedet, hvilket forventes at giver forbrugerne vigtige 
fordele. Derfor fungerer "REMIT" som et vigtigt værktøj til opnåelsen af det mål, der er sat af 
Det Europæiske Råd om at fuldføre det indre marked inden 20142.

Forordningen forbyder markedsmisbrug i form af "insiderhandel" (artikel 1, stk. 1, og artikel 
3) og "kursmanipulation" (artikel 2, stk. 2, og artikel 4) med engrosenergiprodukter 
(elektricitet og gas). Den kræver, at markedsdeltagere skal offentliggøre intern viden (artikel 
4, stk. 4).

                                               
1 Navnlig direktivet om markedsmisbrug (MAD - 2003/6/EF) og direktivet om markedet for finansielle 
instrumenter (MiFID - 2004/39/EF).
2 Det Europæiske Råds konklusioner om energi af 4. februar 2011, punkt 4.
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Den centrale aktør i overvågningen af transaktionerne på markedet er agenturet for 
samarbejde mellem energimyndigheder (ACER), som blev oprettet for nylig. Artikel 7 i 
forordningen kræver, at markedsdeltagerne skal give agenturet en oversigt over deres 
transaktioner med engrosenergiprodukter. Agenturet overvåger disse data og aflægger rapport 
til Kommissionen en gang om året (artikel 6). Agenturet deler de oplysninger, det indsamler, 
med andre organer, navnlig nationale regulerende myndigheder og medlemsstaternes 
kompetente finansmyndigheder og konkurrencemyndigheder (artikel 8).

Håndhævelsen af forbuddene mod insiderhandel og kursmanipulation ligger hos de 
kompetente nationale myndigheder, dvs. de regulerende myndigheder, som medlemsstaterne 
skal give tilstrækkelige beføjelser (artikel 10). Medlemsstaterne fastsætter også sanktioner for 
overtrædelse af forordningen (artikel 13).

Forordningen indfører et system med samarbejde og koordinering mellem agenturet og de 
nationale regulerende myndigheder (artikel 11). De nationale regulerende myndigheder skal 
informere hinanden og ACER, hvor der er rimelig grund til at fatte mistanke om praksis, der 
overtræder forordningen. ACER vil have beføjelse til at anmode om oplysninger fra de 
nationale myndigheder, at anmode dem om at udføre undersøgelser eller at indkalde 
undersøgelsesgrupper bestående af flere myndigheder for grænseoverskridende sager. 
Energimyndighederne bør også informere finansmyndigheder i tilfælde af mistanke om 
overtrædelse af direktivet om markedsmisbrug og omvendt, i tilfælde af mistanke om 
overtrædelse af denne forordning (artikel 11, stk. 3).

Forslaget til forordning indeholder også bestemmelser til sikring af fortrolighed og 
datasikkerhed for data, der indsamles og offentliggøres af agenturet samt tavshedspligt i 
forbindelse med fortrolige oplysninger.

Kommissionen foreslår, at den kan opdatere eller yderligere specificere krav i denne 
forordning gennem delegerede retsakter – navnlig med hensyn til definitionerne og form og 
indhold af dataindsamling. Proceduren for delegerede retsakter er angivet i artikel 15, 16 og 
17.

Forordningen ville kunne finde direkte anvendelse i medlemsstaterne uden behov for 
gennemførelsesforanstaltninger.

Ordførerens holdning

Ordføreren udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag og dens sektorspecifikke 
tilgang til fokus på energisektoren for at forhindre markedsmisbrug. Forslagets struktur og de 
mekanismer, der foreslås til anvendelse af forordningen er meget gode, men ikke desto 
mindre kan der foretages adskillige forbedringer, og de afspejles i udkastet til betænkning.

Anvendelsesområde

Forordningen bør også dække CO2-markederne under EU's ordning for handel med 
emissioner. CO2-markedet er tæt forbundet med el- og gasmarkederne. De har flere 
grundlæggende faktorer til fælles, som f.eks. elefterspørgselsniveauet, kul- og gaspriser og 
økonomisk aktivitet. Derfor er CO2- og engrosenergipriserne indbyrdes afhængige. En 
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væsentlig andel af markedsdeltagerne på kulstofmarkederne er også markedsdeltagere på 
engrosmarkederne for el og gas, navnlig elværker. Som følge heraf bør en sektorspecifik 
reguleringsordning for engrosenergimarkedet omfatte aftaler vedrørende EU's 
emissionshandelsordning.

Olie- og kulmarkedet er også indbyrdes forbundet med gas- og elmarkederne. Udviklingen på 
olie- og kulmarkedet har også indvirkning på el- og gasmarkedet. Ikke desto mindre har disse 
markeder en global dimension og kan ikke håndhæves korrekt på EU-plan. Markedsdeltagere 
i disse sektorer bør inviteres til at fremlægge oplysninger, hvilket ville øge 
gennemsigtigheden og integriteten på de regulerede energimarkeder for el og gas i EU uden at 
være genstand for kontrol- og håndhævelsesmekanismen.

De minimis-regel

Med det mål at undgå at hæmme yderligere liberalisering af energimarkederne bør 
forordningen ikke gælde for meget små markedsdeltagere og således for transaktioner under 
en vis mængde. Hermed undgås det, at nye markedsdeltagere ville stå over for en 
uoverkommelig byrde for at komme ind på energimarkederne. Markedsdeltagere, der handler 
mængder under en vis tærskel, bør ikke have en forpligtelse til at rapportere deres 
transaktioner eller være underlagt godkendelseskrav (de minimis-regel).

Definitioner

Adskillige definitioner kan forbedres, eftersom de fleste af de anvendte definitioner er taget 
fra MAD-direktivet ("markedsmisbrugsdirektivet"), som i mellemtiden er forældet. Der kan 
navnlig tilføjes et præciserende eksempel på, hvad der udgør kursmanipulation. Endvidere 
kan yderligere definitioner øge tekstens juridiske klarhed: Det forekommer hensigtsmæssigt at 
medtage definitioner for "markedsdeltagere" og "handelscentre".

Agenturets opgaver

Agenturet for samarbejde mellem energimyndigheder spiller en vigtig rolle i anvendelsen af 
denne forordning. Det bør derfor have tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer 
og bør være i stand til at oprette forbindelseskontorer tæt på de store handelsbørser. På 
grundlag af den erfaring, det vil opnå i markedsovervågning, bør det være i stand til at udvikle 
udkast til delegerede retsakter, der skal vedtages af Kommissionen. Dets årlige rapport om 
overvågning af engrosmarkedet i henhold til denne forordning bør også sendes til Parlamentet 
og offentliggøres for at øge ansvarligheden.

Endvidere kunne det overvejes, om agenturet i fremtiden skulle være et transaktionsregister 
for energispecifikke finansielle transaktioner. Det ville lette energihandleres operationer, 
eftersom de ville undgå at skulle rapportere til transaktionsregistret for den finansielle sektor i 
henhold til EMIR ("forordningen om europæisk markedsinfrastruktur") og give agenturet et 
værktøj til at sikre tilstrækkelig finansiering til de nye aktiviteter i henhold til REMIT.

Tilladelsesordning

For at styrke værktøjerne til håndhævelsen af denne forordning, foreslog ordføreren, at der 
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indføres en godkendelsesordning for energihandlere, hvorved godkendelsen kunne fjernes i 
tilfælde af overtrædelse af denne forordning. En godkendelse, der var godkendt i en 
medlemsstat, skulle være gyldig i hele EU. Godkendelsesordningen skulle ikke resultere i 
yderligere bureaukrati og skulle kun være påkrævet for handlende, der gennemfører 
transaktioner over en vis tærskel.

Rapportering

Kommissionen (og agenturet) bør minimere rapporteringsbyrden ved at anvende tilgængelige 
data, hvor det er muligt, og ved at præcisere den måde, hvorpå selskaber skal levere 
oplysninger i henhold til de forskellige gældende forordninger og direktiver. Samtidig kan 
national lovgivning give nationale regulerende myndigheder eller andre kompetente nationale 
organer bemyndigelse til at indsamle yderligere data om engrosenergimarkeder ud over de 
data, der rapporteres til agenturet.

Harmoniserede sanktioner i hele EU

Kursmanipulation bør sanktioneres på samme måde i hele EU for at undgå, at selskaber, der 
bryder REMIT-bestemmelserne, etablerer sig i de medlemsstater, der har de mindst strenge 
sanktioner. Kommissionen bør derfor inden udgangen af 2012 fremsætte forslag til yderligere 
at harmonisere sanktioner og fastsætte minimumskrav for sanktioner på EU-plan.

Fortrolighed og IT-systemer

Ordføreren har fremsat adskillige forslag for at søge at styrke beskyttelsen af følsomme 
kommercielle data, der rapporteres til de relevante myndigheder. Derudover bør agenturet 
anvende de bedste tilgængelige sikkerhedsstandarder for deres IT-systemer i forbindelse med 
håndtering af disse data, helst ved at arbejde tæt sammen med ENISA (Det Europæiske 
Agentur for Net- og Informationssikkerhed).

Delegerede retsakter

Anvendelsen af delegerede retsakter bør udformes hensigtsmæssigt, og det bør medtages i 
forordningens tekst, hvad der er muligt og gennemførligt. Derudover bør der finde 
tilstrækkelig høring sted, før en delegeret retsakt vedtages. Det bør være muligt for hver 
enkelt medlovgiver at øge den almindelige frist for indsigelse mod en delegeret retsakt med 
maksimalt to måneder. Endvidere bør den nødvendige juridiske klarhed for anvendelse af 
forordningen sikres ved at fastsætte, at REMIT kun anvendes i fuld udstrækning, når den 
delegerede retsakt er trådt i kraft.

Med de ændringer, der er foreslået ovenfor, samt de ændringer, der er foreslået i løbet af 
lovgivningsprocessen, bør denne forordning være i stand til at udfylde sin rolle og forbedre 
gennemsigtigheden, integriteten og stabiliteten på engrosenergimarkederne. I betragtning af 
hvor vigtigt dette redskab er for et velfungerende indre energimarked i EU, vil ordføreren 
arbejde hen imod en hurtig vedtagelse af forslaget.


