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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0726),

– tekintettel az EUMSZ 294. cikkének (2) és 194. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján 
a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0407/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a nemzeti parlamentek által az elnöknek küldött, a jogszabálytervezet 
szubszidiaritás elvének való megfelelőségéről szóló, indokolással ellátott véleményekre,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság XXXX. xx yy-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága XXXX. xx yy-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7–
0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C ... /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C ... /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A nagykereskedelmi energiapiacok 
dinamizmusa és változékonysága miatt 
pontosan meg szükséges határozni a 
szóban forgó piacok sajátosságainak 
figyelembevételével a bennfentes 
információ és a piaci manipuláció 
fogalmát. A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy e kérdéskör részletes 
szabályozása érdekében a Szerződés 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

(11) A nagykereskedelmi energiapiacok 
dinamizmusa és változékonysága miatt 
pontosan meg szükséges határozni a 
szóban forgó piacok sajátosságainak 
figyelembevételével a bennfentes 
információ és a piaci manipuláció 
fogalmát. A fogalommeghatározások főbb 
elemeit e rendeletben meg kell határozni. 
Mindazonáltal a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy e kérdéskör részletes 
szabályozása érdekében a Szerződés 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el. Különösen 
fontos, hogy előkészítő munkája során a 
Bizottság – többek között szakértői szinten 
– megfelelő konzultációkat folytasson. A 
szakértelmet többek között elsősorban az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség, az európai értékpapír-piaci 
szabályozók bizottsága (CESR), az átviteli 
rendszerüzemeltetők európai hálózatai, az 
európai értékpapír-felügyeleti hatóság 
(ESMA), a nemzeti szabályozó hatóságok, 
a nemzeti versenyhatóságok, a tagállamok 
illetékes pénzügyi hatóságai és a piaci 
szereplők szakértői biztosíthatnák. 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és készítése során a 
Bizottságnak biztosítania kellene a 
vonatkozó dokumentumok egyidejű, 
időben történő és megfelelő továbbítását 
az Európai Parlament és a Tanács 
számára, továbbá biztosítania kellene, 
hogy az Európai Parlament és a Tanács 
aktívan részt vegyen az előkészítő 
szakaszban, és hogy rendszeresen 
meghívják őket a szakértői 
megbeszélésekre.

Or. en
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Indokolás

A rendelet fontos hatáskörök Bizottság számára történő delegálását irányozza elő, ami igen 
fontos, de technikai kérdésekkel kapcsolatos jelentős döntéshozatali mozgásteret biztosít az 
intézmény számára. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megfelelő eszközöknek tűnnek, 
mivel elég rugalmasak ahhoz, hogy a szabályokat rövid időn belül az új fejleményekhez 
igazítsák. Biztosítani kell azonban egyrészt a különböző szakértőkkel és érdekeltekkel 
folytatott széles körű és átlátható konzultációt, másrészt azt, hogy a jogalkotói ágak szorosan 
figyelemmel követhessék a döntéshozatali folyamatot.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres 
hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy ezeket az információkat az 
Ügynökségnek átadják.

(14) A hatékony piacellenőrzés rendszeres 
hozzáférést tesz szükségessé az ügyletekre 
vonatkozó adatokhoz. Ezért a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kereskedő piaci résztvevőktől meg kell 
követelni, hogy ezeket az információkat az 
Ügynökségnek átadják. Az Ügynökség a 
fontosabb kereskedési helyszínek 
közelében összekötő irodákat hozhat létre.

Or. en

Indokolás

Hasznos lehet, hogy a Ljubljanában található Ügynökség összekötő irodákat hozzon létre a 
fontosabb piacok és kereskedési helyszínek közelében a piaci részvevőkkel folytatott 
rendszeres kapcsolatok elősegítése és annak érdekében, hogy rendelkezhessen valamennyi 
szükséges információval.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 

(15) Annak érdekében, hogy a 
nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 
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információk gyűjtésében érvényesülhessen 
a szükséges mértékű rugalmasság, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
piaci résztvevőktől megkövetelt 
információszolgáltatás határidőinek, 
formátumának és tartalmának szabályozása 
érdekében a Szerződés 290. cikke 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Gondoskodni kell 
arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségek 
ne okozzanak szükségtelen költségeket a 
piaci résztvevők számára. Ezért azokat a 
személyeket, amelyek a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv rendelkezései alapján illetékes 
hatóság felé vagy a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi 
szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezései alapján kereskedési adattár 
és illetékes hatóság felé ügyleteikről 
beszámolnak, e rendelet alapján nem 
indokolt újabb jelentéstételre kötelezni.

információk gyűjtésében érvényesülhessen 
a szükséges mértékű rugalmasság, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
piaci résztvevőktől megkövetelt 
információszolgáltatás határidőinek, 
formátumának és tartalmának szabályozása 
érdekében a Szerződés 290. cikke 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Gondoskodni kell 
arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségek 
ne okozzanak szükségtelen költségeket 
vagy adminisztratív terheket a piaci 
résztvevők számára, ezért előzetesen el kell 
végezni ezek költség-haszon elemzését. 
Ezért azokat a személyeket, amelyek a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. 
április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv rendelkezései alapján 
illetékes hatóság felé vagy a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi
szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezései alapján kereskedési adattár 
és illetékes hatóság felé ügyleteikről 
beszámolnak, nem indokolt kettős
jelentéstételre kötelezni. Különösen fontos, 
hogy előkészítő munkája során a 
Bizottság – többek között szakértői szinten 
– megfelelő konzultációkat folytasson. 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és készítése során a 
Bizottságnak biztosítania kellene a 
vonatkozó dokumentumok egyidejű, 
időben történő és megfelelő továbbítását 
az Európai Parlament és a Tanács 
számára, továbbá azt, hogy az Európai 
Parlament és a Tanács aktívan részt 
vegyen az előkészítő szakaszban 
konkrétan azáltal, hogy rendszeresen 
meghívják őket a szakértői 
megbeszélésekre.

Or. en
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Indokolás

A rendelet fontos hatáskörök Bizottság számára történő delegálását irányozza elő, ami igen 
fontos, de technikai kérdésekkel kapcsolatos jelentős döntéshozatali mozgásteret biztosít az 
intézmény számára. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megfelelő eszközöknek tűnnek, 
mivel elég rugalmasak ahhoz, hogy a szabályokat rövid időn belül az új fejleményekhez 
igazítsák. Biztosítani kell azonban egyrészt a különböző szakértőkkel és érdekeltekkel 
folytatott széles körű és átlátható konzultációt, másrészt azt, hogy a jogalkotói ágak szorosan 
figyelemmel követhessék a döntéshozatali folyamatot.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Amennyiben mind a piacfelügyelet, 
mind a piac átláthatósága ugyanazon 
forrásból származó adatokat vesz alapul, 
az Ügynökségnek biztosítania kell, hogy a 
jelentéstételi infrastruktúra mindkét célra 
felhasználható legyen. Ezen adatok 
biztosítják az egységességet és 
elkerülhetővé teszik a kettős jelentéstételt. 
Ebben az összefüggésben összhangnak 
kell lenni e rendelet és a Villamosenergia-
és Gázipari Szabályozó Hatóságok 
Európai Csoportjával (ERGEG) 
kapcsolatos komitológiai iránymutatások 
között.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóságnak és a felügyeletnek közös adatforrást kellene használnia: míg a felügyeleti 
hatóságok számára teljes körű hozzáférést kellene biztosítani az érzékeny adatokhoz, az 
átláthatóság az egyenlő versenyfeltételek biztosítását szolgálja valamennyi piaci szereplő 
számára. Míg a REMIT kizárólag felügyelettel foglalkozik, az átláthatósági kérdésekkel a 
villamosenergia-adatok alapvető átláthatóságára vonatkozó ERGEG-iránymutatások 
tervezete foglalkozik. Jóllehet felügyeleti okokból többféle adatra lehet szükség, igen sok 
adatra (pl. beüzemelt, tervezett, tényleges energiatermelés) mind a felügyelet, mind az 
átláthatóság esetében szükség van.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Ügynökségnek gondoskodnia kell 
a hozzá beérkező adatok operatív 
biztonságáról, meg kell akadályoznia a 
nála tárolt információkhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, és eljárásokat kell 
kialakítania annak érdekében, hogy az 
általa összegyűjtött adatokhoz hozzáférni 
jogosult személyek ezeket az adatokat 
visszaélésszerűen ne használhassák fel. Az 
Ügynökséget egyben biztosítani kell afelől, 
hogy az általa tárolt információkhoz 
hozzáféréssel rendelkező hatóságok 
ugyanilyen magas szintű biztonságot 
lesznek képesek garantálni.

(17) Az Ügynökségnek gondoskodnia kell 
a hozzá beérkező adatok operatív 
biztonságáról, meg kell akadályoznia a 
nála tárolt információkhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, és eljárásokat kell 
kialakítania annak érdekében, hogy az 
általa összegyűjtött adatokhoz hozzáférni 
jogosult személyek ezeket az adatokat 
visszaélésszerűen ne használhassák fel. Az 
Ügynökséget egyben biztosítani kell afelől, 
hogy az általa tárolt információkhoz 
hozzáféréssel rendelkező hatóságok 
ugyanilyen magas szintű biztonságot 
lesznek képesek garantálni. Ezért 
biztosítani kell az adatok feldolgozására és 
továbbítására használt informatikai 
rendszerek működésének biztonságát is. 
Az adatbiztonság legmagasabb fokát 
biztosítani képes informatikai rendszer 
létrehozásához szorgalmazni kell, hogy az 
Ügynökség szorosan működjön együtt az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséggel (ENISA).

Or. en

Indokolás

Az informatikai rendszer a magas szintű működésbiztonság és bizalmasság biztosításának 
neuralgikus pontja. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az informatikai rendszerek 
biztonsági előírásaira. Ezzel összefüggésben az ENSA-val folytatott együttműködés segítséget 
jelenthet és ezt szorgalmazni kell.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az e rendeletben foglalt rendelkezések 
tagállamokban való érvényesülésének 
biztosítását a nemzeti szabályozó 
hatóságok hatáskörébe kell utalni. E feladat 
hatékony ellátásához ezeknek a 
hatóságoknak rendelkezniük kell a 
szükséges kivizsgálási hatáskörökkel.

(19) Az e rendeletben foglalt rendelkezések 
tagállamokban való érvényesülésének 
biztosítását a nemzeti szabályozó 
hatóságok hatáskörébe kell utalni. E feladat 
hatékony ellátásához ezeknek a 
hatóságoknak rendelkezniük kell a 
szükséges kivizsgálási hatáskörökkel. Az 
Ügynökségnek biztosítania kell, hogy 
ezeket a vizsgálati hatásköröket 
következetesen hasonló módon és az 
arányosság elvének szem előtt tartásával 
gyakorolják. Ennek érdekében a Bizottság 
iránymutatást nyújthat a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak vagy a kijelölt 
hatóságnak.

Or. en

Indokolás

Az ACER-nek nem feladata, hogy vizsgálatokat folytasson, mivel ez egyértelműen az illetékes 
nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. A piaci szereplők számára történő egyenlő feltételek 
biztosítása és a REMIT EU-n belüli eltérő alkalmazásának elkerülése érdekében a 
Bizottságnak vagy az ACER-nek iránymutatásokat kellene nyújtania e vizsgálati hatáskörök 
alkalmazása tekintetében.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
és a hatáskörrel rendelkező pénzügyi 
hatóságoknak együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy az árupiacokat és 
származékos piacokat egyaránt magukban 
foglaló nagykereskedelmi energiapiacokon 
elkövetett piaci visszaélésekkel szembeni 

(21) A nemzeti szabályozó hatóságoknak, 
a nemzeti versenyhatóságoknak és a 
hatáskörrel rendelkező pénzügyi 
hatóságoknak együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy az árupiacokat és 
származékos piacokat egyaránt magukban 
foglaló nagykereskedelmi energiapiacokon 
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fellépés koordinált módon történjék. elkövetett piaci visszaélésekkel szembeni 
fellépés koordinált módon történjék.

Or. en

Indokolás

A nagykereskedelmi energiapiacokon zajló piaci manipulációk különösen fontosak a 
kartelljog szempontjából kapacitásbeli korlátozások esetén. A feltételezett jogsértés 
kivizsgálása erőfölényben levő piaci szereplők érintettsége esetén a nemzeti versenyhatóságok 
hatáskörébe tartozik (az EUMSZ 102. cikkének megsértése).

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Fontos, hogy az e rendelet 
megszegéséért kiszabott szankciók 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek, 
továbbá tükrözzék az elkövetett jogsértés 
súlyosságát, valamint a bennfentes 
információk felhasználása és a piaci 
manipuláció nyomán a kereskedésben 
elérhető nyereség mértékét. A 
villamosenergia- és a gázpiaci származékos 
termékekkel, illetőleg magával a villamos 
energiával és a földgázzal való kereskedés 
közötti összefüggésekre való tekintettel az 
e rendelet megszegéséért kiszabott 
szankcióknak indokolt összhangban 
lenniük a tagállamok által a 2003/6/EK 
irányelv végrehajtása keretében 
alkalmazott szankciókkal.

(23) Fontos, hogy az e rendelet 
megszegéséért kiszabott szankciók 
arányosak, visszatartó erejűek és 
valamennyi tagállamban összehangoltak
legyenek annak elkerülése érdekében, 
hogy a rendeletet megszegők a legkevésbé 
szigorú tagállamban telepedjenek le, 
továbbá tükrözzék az elkövetett jogsértés 
súlyosságát, valamint a bennfentes 
információk felhasználása és a piaci 
manipuláció nyomán a kereskedésben 
elérhető nyereség mértékét. A 
villamosenergia- és a gázpiaci származékos 
termékekkel, illetőleg magával a villamos 
energiával és a földgázzal való kereskedés 
közötti összefüggésekre való tekintettel az 
e rendelet megszegéséért kiszabott 
szankcióknak indokolt összhangban 
lenniük a tagállamok által a 2003/6/EK 
irányelv végrehajtása keretében 
alkalmazott szankciókkal. Figyelembe véve 
a pénzügyi szolgáltatások ágazatában a 
szankciórendszerek megerősítéséről szóló 
bizottsági közleménnyel kapcsolatos 
konzultációt, a Bizottságnak javaslatokat 
kellene előterjesztenie a tagállamokban 
alkalmazott szankciórendszer 
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összehangolásának elősegítésére.

Or. en

Indokolás

Fontos az egyenlő feltételek megteremtése és annak megakadályozása, hogy a kereskedők 
kihasználják a kevésbé szigorú tagállamok enyhébb szabálysértési eljárásait és büntetéseit. Ez 
ellentétes lenne az integrált uniós energiapiac megteremtésére irányuló törekvéssel.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet a nagykereskedelmi 
energiapiacok vonatkozásában – a 
pénzügyi piacokon alkalmazott hasonló 
tárgyú szabályokhoz igazodva –
megállapítja a visszaélést megvalósító 
magatartásformák tilalmának szabályait. E 
rendelet ezen túlmenően a 
nagykereskedelmi energiapiacoknak az 
Ügynökség által történő ellenőrzéséről is 
rendelkezik.

E rendelet a nagykereskedelmi 
energiapiacok vonatkozásában –
figyelembe véve e piacok sajátos jellemzőit 
és a pénzügyi piacokon alkalmazott 
hasonló tárgyú szabályokhoz igazodva –
megállapítja a visszaélést megvalósító 
magatartásformák tilalmának szabályait. E 
rendelet ezen túlmenően a 
nagykereskedelmi energiapiacoknak az 
Ügynökség által történő ellenőrzéséről is 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a REMIT-et különös jogszabályként (lex specialis) kell 
alkalmazni a teljes nagykereskedelmi energiapiacra, ami így lefedi az összes 
nagykereskedelmi energiaterméket. Ez jogbiztonságot teremt és egyértelműbbé teszi a 
helyzetet a piaci szereplők számára. A REMIT-nek figyelembe kellene vennie a 
nagykereskedelmi energiapiac sajátos jellegzetességeit, ami lehetővé teszi a belső energiapiac 
további fejlődésének előmozdítását.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet rendelkezéseit a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
folytatott kereskedésre kell alkalmazni. A 
3. és a 4. cikkben foglalt rendelkezések a 
pénzügyi eszköznek minősülő és ebből 
kifolyólag a 2003/6/EK irányelv 9. 
cikkének hatálya alá tartozó
nagykereskedelmi energiatermékekre nem 
alkalmazandók. E rendelet nem érinti a 
2003/6/EK és a 2004/39/EK irányelv 
rendelkezéseit, valamint az európai 
versenyjog rendelkezéseinek az e rendelet 
hatálya alá tartozó magatartásformákra 
való alkalmazását.

E rendelet rendelkezéseit a 
nagykereskedelmi energiapiacokon 
folytatott kereskedésre kell alkalmazni. A 
3. és a 4. cikkben foglalt rendelkezések a
nagykereskedelmi energiatermékeknek
nem minősülő pénzügyi eszközökre nem 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a REMIT-et különös jogszabályként (lex specialis) kell 
alkalmazni a teljes nagykereskedelmi energiapiacra, ami így lefedi az összes 
nagykereskedelmi energiaterméket. Ez jogbiztonságot teremt és egyértelműbbé teszi a 
helyzetet a piaci szereplők számára. A REMIT-nek figyelembe kellene vennie a 
nagykereskedelmi energiapiac sajátos jellegzetességeit, ami lehetővé teszi a belső energiapiac 
további fejlődésének előmozdítását.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
fellépésük minden olyan esetben 

Az Ügynökség, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a nemzeti versenyhivatalok 
adott esetben és a hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságok kötelesek 
együttműködni egymással annak 
érdekében, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesülésének biztosítását célzó 
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összehangolt megközelítésmódot kövessen, 
amikor az egy vagy több, a 2003/6/EK 
irányelv 9. cikkének hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközt és egy vagy több, a 3. és 
a 4. cikk hatálya alá tartozó 
nagykereskedelmi energiaterméket 
egyszerre érint.

fellépésük minden esetben összehangolt 
megközelítésmódot kövessen.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a REMIT-et különös jogszabályként (lex specialis) kell 
alkalmazni a teljes nagykereskedelmi energiapiacra, ami így lefedi az összes 
nagykereskedelmi energiaterméket. Ez jogbiztonságot teremt és egyértelműbbé teszi a 
helyzetet a piaci szereplők számára. A REMIT-nek figyelembe kellene vennie a 
nagykereskedelmi energiapiac sajátos jellegzetességeit, ami lehetővé teszi a belső energiapiac 
további fejlődésének előmozdítását.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Ügynökség e rendelet 
szerinti feladatokat végez, az Ügynökség 
fellépéseit, beleértve a 11. cikk (4) 
bekezdésében említett felkéréseket és 
ajánlásokat is, az igazgató fogadja el. Az 
igazgató figyelembe veszi a szabályozók 
tanácsa által nyújtott iránymutatást a 
713/2009/EK rendelet 15. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az ACER igazgatójának függetlenségét és autonómiáját annak garantálása 
érdekében, hogy erős felügyeleti hatóságként az ACER az európai érdeket tudja szolgálni. 
Ennek ellenére fontos, hogy az ACER igazgatója a szabályozók tanácsával szoros 
együttműködésben végezze feladatait, figyelembe véve tanácsaikat. Ez az ACER-rendelet 
rendelkezéseit és szellemét tükrözi, amely tanácsadói szerepet biztosít a szabályozóknak az 
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ACER által végzett feladatok tekintetében.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Piaci manipulációnak minősül például 
adott személy viselkedése vagy több 
személy együttműködése, amelynek célja 
nagykereskedelmi energiatermék 
kínálatával vagy keresletével kapcsolatos 
erőfölényes kereskedelmi pozíció 
megszerzése, beleértve villamosenergia-
előállítási vagy gáztermelési kapacitás 
vagy villamosenergia-átviteli vagy 
földgázszállítási kapacitás visszatartását, 
vagy saját kapacitás rendelkezésre 
állásának jogos gazdasági vagy 
kereskedelmi indok nélkül történő 
önkéntes és jelentős mértékű csökkentését 
is, ami a beszerzési vagy értékesítési árak 
közvetlen vagy közvetett befolyásolását 
eredményezi vagy más tisztességtelen 
kereskedelmi viszonyokat teremt.

Or. en

Indokolás

Kulcsfontosságú, hogy a szabályozók alkalmazzák a rendeletet azért, hogy precedenseket 
teremtsenek a piaci visszaélés meghatározásának alkalmazására. Minden további példa 
egyértelműbbé teszi a REMIT alkalmazási körét mind a szabályozók, mind a piaci szereplők 
számára. Legalább még egy példát szerepeltetni kell a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjára 
annak érdekében, hogy az olyan manipulatív viselkedésre is legyen példa, mint a többek 
között kapacitás-visszatartás révén történő, visszaélést megvalósító piaci árbefolyásolás. Ez a 
példa a piaci visszaélésekről szóló irányelvben (2003/6/EK irányelv) szereplő piaci 
manipuláció példáján alapul, de pénzügyi eszközök helyett nagykereskedelmi 
energiatermékekhez igazítva.
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „nagykereskedelmi energiatermékek”: a 
következő szerződések és származékos 
termékek (ügyletek), függetlenül a 
kereskedelmi ügylet lebonyolításának 
helyétől:

(4) „nagykereskedelmi energiatermékek”: a 
következő szerződések és származékos 
termékek (ügyletek), függetlenül a 
kereskedelmi ügylet lebonyolításának 
helyétől, módjától és a piaci szegmenstől:

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság és egyértelműség javítása érdekében meg kell említeni azt is, hogy valamennyi 
piaci szegmens érintett. Ez egyértelművé teszi, hogy a nagykereskedelmi energiatermék 
meghatározása magában foglalja a piaci egyensúlyt is.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) kibocsátási egységek megvásárlására 
vagy értékesítésére irányuló szerződések;

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid-piac szorosan kapcsolódik a villamosenergia- és gázpiacokhoz, mivel számos 
olyan alapvető közös jellemzőjük van (pl. villamosáram-kereslet szintje, szén- és gázárak), 
amelyek a szén-dioxid és a nagykereskedelmi energiaárak kölcsönös függését eredményezik. A 
szén-dioxid-piaci szereplők jelentős része a nagykereskedelmi villamosenergia- és 
gázpiacokon is jelen van, különös tekintettel az villamosenergia-közművekre. Ennek 
következtében a nagykereskedelmi energiapiacra vonatkozó ágazatspecifikus szabályozói 
rendszernek az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre vonatkozó szerződésekre is 
vonatkoznia kell.
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 1 albekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) kibocsátási egységekkel kapcsolatos 
származékos termékek (ügyletek);

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid-piac szorosan kapcsolódik a villamosenergia- és gázpiacokhoz, mivel számos 
olyan alapvető közös jellemzőjük van (pl. villamosáram-kereslet szintje, szén- és gázárak), 
amelyek a szén-dioxid és a nagykereskedelmi energiaárak kölcsönös függését eredményezik. A 
szén-dioxid-piaci szereplők jelentős része a nagykereskedelmi villamosenergia- és 
gázpiacokon is jelen van, különös tekintettel az villamosenergia-közművekre. Ennek 
következtében a nagykereskedelmi energiapiacra vonatkozó ágazatspecifikus szabályozói 
rendszernek az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre vonatkozó szerződésekre is 
vonatkoznia kell.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem nagykereskedelmi termék a 
földgáznak vagy villamos energiának a
végfelhasználók általi felhasználás céljából 
történő átadására (szolgáltatására) 
vonatkozó szerződés;

Nem nagykereskedelmi termék a 
földgáznak vagy villamos energiának 
olyan végfelhasználók általi felhasználás 
céljából történő átadására (szolgáltatására) 
vonatkozó szerződés, amelyek nem 
kereskedési helyszíneken keresztül 
bonyolítanak ügyleteket, sem pedig 
kereskedési helyszínen forgalomba 
hozható szabványos termékekre nem 
kötnek szerződést.

Or. en

Indokolás

Mivel bizonyos ipari végfelhasználók szintén részt vehetnek a nagykereskedelmi 
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energiapiacokon, olyan piaci erőre tehetnek szert, amely a nagy ipari felhasználók révén a 
piaci visszaélés veszélyét rejti magában.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában azonban a 
földgáznak vagy villamos energiának 
olyan végfelhasználók általi felhasználás 
céljából történő átadására 
(szolgáltatására) vonatkozó szerződések, 
amelyek bizonyos mennyiségű megawattot 
meghaladó kapacitással rendelkeznek, 
nagykereskedelmi energiatermékeknek 
minősülnek. A Bizottság a 15. cikk 
alapján, a 16. és a 17. cikkben foglalt 
feltételekkel, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el a megawattmennyiség 
(„de minimis” küszöbérték) 
meghatározására.

Or. en

Indokolás

Igen sok az olyan kiskereskedő, akinek tevékenysége nem fejt ki határon átnyúló hatást. A e 
vállalkozásokat sújtó szükségtelen jelentéstételi teher megelőzése érdekében minimumszabályt 
kell bevezetni, amely bizonyos küszöbérték alatt mentesíti a nagykereskedelmi 
energiatermékeket a jelentéstételi kötelezettség alól.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) „kibocsátási egység”: az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
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szóló 2003. október 13-i 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. 
cikkének a) pontjában meghatározott 
egység;
1 HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egység fogalmát a 2003/87/EK irányelv „egységre” vonatkozó 
meghatározására történő utalás határozza meg.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b) „kapcsolódó termék”: olyan termék, 
beleértve a származékos termékeket, 
amelyekhez a villamos áram vagy gáz ára 
általában kapcsolódik, különös tekintettel 
az olajra és az olajipari termékekre, vagy 
amelyeket villamosenergia-előállításra 
hasznának, illetve a villamos energia 
előállításának melléktermékei, beleértve a 
kibocsátási egységet, vagy bármilyen más, 
a 2003/87/EK irányelvnek megfelelően 
elismert egységeket.

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b). „piaci szereplő”: nagykereskedelmi 
energiatermékek kereskedelmével 
foglalkozó bármely személy, különösen 
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szolgáltatók, kereskedők és előállítók;

Or. en

Indokolás

A „piaci szereplő” fogalmát több rendelkezés is említi, pl. a 7. cikk, ahol az e rendelet szerinti 
tranzakciók és rendelések jelentésére kötelezett személyként szerepel. A „piaci szereplő” 
fogalmát azonban nem határozza meg. Ezért a jogbiztonság és az egyértelműség érdekében 
meg kell határozni a „piaci szereplő” fogalmát.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8c) „kereskedési helyszínek”: pénzügyi 
eszközöknek minősülő nagykereskedelmi 
energiatermékek szervezett kereskedési 
helyszínei, külön szabályozott piacok és 
multilaterális kereskedési rendszerek a 
2004/39/EK irányelv értelmében, valamint 
nagykereskedelmi energiatermékek 
azonnali fizikai piacai, beleértve a 
gázkereskedési pontokat.

Or. en

Indokolás

A „szervezett piacok” kifejezést a „kereskedési helyszínek” kifejezésre kell módosítani. A 
„szervezett piacok” kifejezés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében meghatározott szabályozott piacokat és multilaterális kereskedési rendszereket 
jelentené. A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv felülvizsgálata a 
szervezett kereskedési rendszerek további kategóriáját vezetheti be. A nagykereskedelmi 
energiapiacokon azonban szintén kulcsfontosságú szerepet játszik az azonnali fizikai 
kereskedés és azon kereskedési helyszínek, ahol ez zajlik. Annak egyértelművé tétele 
érdekében, hogy mind a pénzügyi, mind az azonnali kereskedési helyszíneket lefedjék, a 
„szervezett piacok” kifejezést a „kereskedési helyszínek” kifejezéssel kell helyettesíteni és a 2. 
cikkben meg kell határozni.



PE460.835v01-00 22/46 PR\860344HU.doc

HU

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E cikk rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni abban az esetben, ha a 
nagykereskedelmi energiatermék eladására 
vagy vételére vonatkozó ügyletre olyan 
megállapodásból fakadó, esedékessé vált 
kötelezettség teljesítése érdekében került 
sor, amelyet a felek azelőtt kötöttek meg, 
hogy az érintett személy a bennfentes 
információ birtokába jutott volna.

(5) E cikk rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni egyrészt abban az esetben, ha a 
nagykereskedelmi energiatermék eladására 
vagy vételére vonatkozó ügyletre olyan 
megállapodásból fakadó, esedékessé vált 
kötelezettség teljesítése érdekében került 
sor, amelyet a felek azelőtt kötöttek meg, 
hogy az érintett személy a bennfentes 
információ birtokába jutott volna, vagy 
másrészt szigorúan nem tervezett 
üzemszünetekből származó veszteségekre 
korlátozódó fizikai pozíciók fedezése 
céljából megkötött ügyletekre az 
információk piaci közzétételét 
megelőzően.

Or. en

Indokolás

A fedezetnek szintén szerepelnie kell a szövegben, jóllehet nem tervezett üzemszünetek esetén 
a termeléskiesés pótlását indokolatlan késedelem nélkül kell lehetővé tenni a nem kívánt 
hirtelen áremelkedések vagy az esetleges áramkimaradások elkerülése érdekében. Az ilyen 
helyzetek kihasználása érdekében e kivételt szigorúan a nem tervezett üzemszünetekből 
származó veszteségmennyiségre kell korlátozni. A „jelentős kár” forgalmát azonban 
pontosítani kell: „a rendszer műszaki vagy gazdasági stabilitását érő jelentős kár”.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) és c) pontja nem 
alkalmazandó olyan piaci szereplőre, aki 
bennfentes információval rendelkezik és 
saját felelősségére kereskedésbe 
bocsátkozhat nagykereskedelmi 
energiatermékekben lévő nyílt pozícióinak 
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kizárása érdekében, amennyiben ennek 
elmulasztása jelentős kárt okoz a rendszer 
műszaki vagy gazdasági stabilitására és a 
piac működésére nézve. Ebben az esetben 
a piaci szereplőnek pozíciója zárását 
követően haladéktalanul tájékoztatást kell 
közzétennie és erről jelentést kell küldenie 
az Ügynökségnek és a nemzeti szabályozó 
hatóságnak.

Or. en

Indokolás
A fedezetnek szintén szerepelnie kell a szövegben, jóllehet nem tervezett üzemszünetek esetén 
a termeléskiesés pótlását indokolatlan késedelem nélkül kell lehetővé tenni a nem kívánt 
hirtelen áremelkedések vagy az esetleges áramkimaradások elkerülése érdekében. Az ilyen 
helyzetek kihasználása érdekében e kivételt szigorúan a nem tervezett üzemszünetekből 
származó veszteségmennyiségre kell korlátozni. A „jelentős kár” forgalmát azonban 
pontosítani kell: „a rendszer műszaki vagy gazdasági stabilitását érő jelentős kár”.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A nagykereskedelmi energiapiacokon a 
jövőben bekövetkező fejlemények 
figyelembevétele érdekében a Bizottság a 
15. cikk alapján, a 16. és a 17. cikkben 
foglalt feltételekkel, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján részletesen 
meghatározza a 2. cikk 1–5. pontjában 
meghatározott fogalmakat. A Bizottság az 
Ügynökséggel szoros együttműködésben 
kidolgozott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el. Különösen fontos, 
hogy előkészítő munkája során az 
Ügynökség vagy a Bizottság megfelelő 
konzultációt folytasson a 713/2009/EK 
rendelet 10. cikke rendelkezéseinek 
megfelelően az érdekelt felekkel, továbbá 
az ESMA-val, a nemzeti szabályozó 
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hatóságokkal, a nemzeti 
versenyhatóságokkal és a tagállamok 
illetékes pénzügyi hatóságaival.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A piaci szereplők engedélyezése

1. Minden egyes tagállam előírja, hogy a 
2004/39/EK irányelv szerinti befektetési 
vállalkzásként történő engedélyezés 
hiányában a piaci szereplők 
tevékenységéhez előzetes engedély 
szükséges.
2. A tagállamok létrehozzák az e rendelet 
értelmében engedélyezett valamennyi 
piaci szereplő nyilvántartását. Ez a 
nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető. A 
nyilvántartást rendszeresen frissíteni kell.
3. Az engedély az Unió egész területére 
érvényes, és lehetővé teszi a piaci szereplő 
számára, hogy az engedélyben 
meghatározott szolgáltatásokat, illetve 
tevékenységeket az Unió egész területén 
nyújtsa, illetve végezze, vagy fióktelep 
létrehozásával, vagy a szolgáltatások 
szabad nyújtása alapján. A fogadó 
tagállam nem követelhet meg helyi 
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bejegyzést vagy helyi alkalmazottak 
jelenlétét.
4. Az illetékes hatóság nem adja meg az 
engedélyt valamely piaci szereplőnek 
mindaddig, amíg teljes mértékben meg 
nem győződik arról, hogy a piaci szereplő 
eleget tesz az e cikk (10) bekezdése 
alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus szerinti valamennyi 
kötelezettségnek. A tagállamok biztosítják, 
hogy
a) a jogi személy létezik,
b) az igazgatótanács tagjai nem büntetett 
előéletűek,
c) a kérelmező rendelkezik a szabályozói 
kötelezettségeinek ellátásához szükséges 
műszaki, pénzügyi és szervezeti 
kapacitásokkal;
A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok kísérjék figyelemmel a piaci 
szereplők tevékenységeit oly módon, hogy 
értékelhessék az e rendeletben előírt 
működési feltételeknek való megfelelést.
5. Az illetékes hatóság visszavonhatja a 
piaci szereplőnek adott engedélyt, 
amennyiben az:
a) az engedélyt hamis nyilatkozatok 
megtételével vagy más szabálytalan 
eszközök révén szerezte meg,
b) már nem felel meg azoknak a 
feltételeknek, amelyek alapján az 
engedélyt megadták,
c) súlyosan és módszeresen megszegte a 
piaci szereplőkre vonatkozó, e rendeletben 
foglalt működési feltételeket.
6. A tagállamok biztosítják, hogy valamely 
másik tagállam illetékes hatóság által e 
rendelet alapján engedélyezett vagy 
felügyelt piaci szereplők szabad 
energiakereskedelmet folytathassanak a 
nagykereskedelmi piacon területükön 
belül. A tagállamok az ezen irányelvben 
szabályozott kérdések tekintetében nem 
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írnak elő további követelményeket az ilyen 
piaci szereplő számára. A tagállamok 
különösen nem:
a) határozhatnak meg további nemzeti 
engedélyezési előírásokat,
b) vethetnek ki a nagykereskedelmi 
energiapiacon részt vevő vállalatokra 
nemzeti szabályozói díjakat (egyszeri vagy 
rendszeres),
c) írhatnak elő jelentéstételi 
kötelezettségeket 
ügyletekkel/számlakivonatokkal 
kapcsolatos jelentéstételre vagy 
nyilvántartások vezetésére, kivéve a 17. 
cikkben foglaltakat,

d) írhatják elő különböző nemzeti 
tevékenységi jelentések készítését a fogadó 
tagállamban,
e) hagyhatnak jóvá olyan hálózati díjakat, 
amelyek akadályozzák az importot és 
exportot,
f) írhatnak elő nemzeti vizsgálatokat a 
nagykereskedelmi kereskedés esetében,
g) határozhatnak meg kínálattal 
kapcsolatos előírásokat tisztán 
nagykerekedők számára (pl. ügyfél 
hívásközpontok vagy mérőállomások 
létrehozása, közvetítői szolgáltatások 
nyújtása végfelhasználók számára, a 
végfelhasználók kiszolgálására vonatkozó 
általános feltételek közzététele).

7. Az engedélyezési díjakat csak a hazai 
szabályozó szabhatja ki az engedélyezési 
folyamat alapján.
8. E cikk nem alkalmazandó azon piaci 
szereplőkre, amelyek kereskedelme nem 
halad meg bizonyos 
megawattmennyiséget.
9. A Bizottság a 15. cikkel összhangban, 
valamint a 16. és 17. cikk feltételei mellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
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fogad el a következők meghatározása 
érdekében:
a) az engedélyezésre vonatkozó 
követelmények és az engedélyezés hatálya,
b) eljárások az engedély megadására, 
illetve az engedélykérelmek elutasítására,
c) visszavonási feltételek, valamint
d) a piaci szereplőkre vonatkozó, (9) 
bekezdésben hivatkozott küszöbérték (de 
minimis szabály).

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A piac megfelelő ellenőrzése nagyobb rugalmasságot igényelhet nemzeti szinten az 
energiatermékek nagykereskedelme jobb és szorosabb ellenőrzésének megkönnyítése 
érdekében.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség a Bizottságnak és a Parlamentnek tartozik elszámolással, mely utóbbi 
képviselteti is magát az ACER igazgatótanácsában, továbbá biztosítani kell, hogy a jelentést 
nyilvánosságra hozzák.
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kereskedési helyszínek fontos forrást jelenetnek a nagykereskedelmi energiapiacok 
ellenőrzéséhez. Általában a szervezett kereskedelmi helyszíneken zajló energiatermék-
nagykereskedelem a leglikvidebb, és a legtöbb felhasználó és befektető itt lép színre, ezért 
referenciaár-meghatározó és szondázó szerepet tölthet a felhasználók és fogyasztók számára 
jelentkező energiaárak kapcsán. A nagykereskedelmi energiaárak ellenőrzése céljából az 
Ügynökségnek teljes körűen hozzá kell férnie ezekhez az adatokhoz. Mivel a kereskedési 
helyszínek rendelkeznek az alapvető fontosságú adatokkal, kötelezni kell őket arra, hogy a 
birtokukban levő alapvető fontosságú adatokat elérhetővé tegyék az ACER számára.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
lehetővé teszik a kapcsolódó termékek 
tranzakcióinak jelentését.

Or. en
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
rendelkezik arról, hogy az e rendeletnek 
megfelelően adatokat közlő piaci 
szereplők díjat fizetnek. E díjak az 
Ügynökség által viselt, e rendelet szerinti 
feladatinak ellátásához szükséges 
adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek 
működtetésének és fenntartásának 
költségeit tükrözik.

Or. en

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) kijelölt hatóság, amely a nemzeti 
rendelkezéseknek megfelelően az 
energiatermelési piacokra vonatkozó 
specifikus adatok gyűjtése érdekében 
megkapta a vonatkozó adatokat.

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy nemzeti hatóság már rendelkezik információkkal a nemzeti energiapiacról, 
nem kell további felesleges adminisztrációs terheket létrehozni a kötelező tájékoztatás 
vonatkozásában.
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Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az alapvető fontosságú adatok közlését a lehető legnagyobb mértében szabványosítani kell a 
piaci résztvevőkre nehezedő teher mérséklése érdekében, és harmonizálni kell az átviteli 
rendszerek üzemeltetőinek vagy más platformoknak a fundamentális adatokra vonatkozó 
jelentési struktúráival.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kettős jelentéstétel és a felesleges 
adminisztratív teher elkerülése érdekében, 
a Bizottság által e cikk rételmében
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak el kell kerülniük az 
átfedéseket, és biztosítaniuk kell a 
kompatibilitást a többi vonatkozó 
jogszabály, például az Európai Unión 
belüli energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási projekteknek a Bizottság 
részére való bejelentéséről szóló, 2010. 
június 24-i, 617/2010/EU (Euratom) 
tanácsi rendelet szerinti jelentési 
kötelezettségekkel. Pontosítják azt is, hogy 
a (2) bekezdés szerinti mentességet miként 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A jelentési kötelezettséggel bíróknak nem kell kétszer jelenteniük ugyanazokat az 
információkat különféle európai szervezeteknek, akár különböző formátumokban, tartalommal 
és időben. Az Európai Bizottságnak figyelmet kell fordítani e kérdésekre a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az Ügynökség az [európai piaci 
infrastruktúra-rendelet – 2010/0250 
(COD)] 51. cikkének megfelelően 
kereskedési adattárat hozhat létre. 

Or. en
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Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Ügynökség a 7. és 11. cikkben 
megfogalmazott feladatai elvégzésének 
megkönnyítése érdekében összekötő 
irodákat állíthat fel a fontos kereskedési 
helyszíneken, amennyiben azt 
helyénvalónak véli.

Or. en

Indokolás

Hasznos lehet, hogy a Ljubljanában található Ügynökség összekötő irodákat hozzon létre a 
fontosabb piacok és kereskedési helyszínek közelében a piaci részvevőkkel folytatott 
rendszeres kapcsolatok elősegítése és annak érdekében, hogy rendelkezhessen valamennyi 
szükséges információval.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Biztosítani a lehető legnagyobb titoktartást, ezért e szigorú rendelkezéseknek a 
nagykereskedelmi energiapiac átláthatóságát és integritását biztosító rendszerben részt vevő 
valamennyi közigazgatási szervezetre vonatkozniuk kell.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Mivel az Ügynökség hatalmas mennyiségű, rendkívül érzékeny üzleti adatot kezel, ki van téve 
a hekkelés vagy más formában történő cyber-támadás kockázatának. A 
kibocsátáskereskedelmi nyilvántartások nemrégiben történt manipulálása rámutatott a 
kereskedelmi adatok sebezhetőségére.  Ezért meg kell erősíteni az informatikai biztonságot, 
hogy meg lehessen felelni a legjobb rendelkezésre álló biztonsági előírásoknak.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

vonatkoznak, és üzleti szempontból 
érzékenyek, vagy ilyen következtetésekre 
adhatnak módot.

Or. en

Indokolás

A titoktartási követelmények erősítése.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A REMIT-et alkalmazó hatóság végső kijelölése során figyelembe kell venni a versenytörvényt 
betartató specifikus nemzeti intézményi struktúrát. A tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítani a REMIT végrehajtásáért felelős nemzeti hatóság kijelölésére.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE460.835v01-00 36/46 PR\860344HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A REMIT-et alkalmazó hatóság végső kijelölése során figyelembe kell venni a versenytörvényt 
betartató specifikus nemzeti intézményi struktúrát. A tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítani a REMIT végrehajtásáért felelős nemzeti hatóság kijelölésére.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más hatóságokkal vagy a piaci 
vállalkozásokkal együttműködésben; 

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

Or. en

Indokolás

A hatékony piacfelügyelet biztosítása érdekében alapvető jelentőségű, hogy az Ügynökség a 
nagykereskedelmi energiapiacok ellenőrzése során együttműködjön a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal, az illetékes pénzügyi hatóságokkal és a kereskedési helyszínek piacfelügyeleti 
részlegeivel. Ezért pontosítani kell a kereskedési helyszínek piacfelügyeleti részlegeivel való 
együttműködés lehetőségét.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Amennyiben a tagállamok felelőssége a REMIT alkalmazásáért felelős hatóság kijelölése, az 
a 11. cikk módosítását is igényli. Valamennyi illetékes nemzeti hatóságnak részt kell vennie a 
szabályozó hatóságok európai együttműködésében.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Az a nemzeti szabályozó hatóság vagy 
kijelölt hatóság, amely annak gyanúját 
észleli, hogy egy másik tagállamban olyan 
cselekményeket hajtanak végre, amelyek 
az ő tagállamában hatással vannak a 
nagykereskedelmi energiapiacokra vagy a 
nagykereskedelmi energiatermékek árára, 
felkérheti az Ügynökséget a (3) bekezdés 
b) pontjában előírt lépések alkalmazására, 
amennyiben a cselekmények hatással 
vannak a 2003/6/EK irányelv 9. cikkében 
vagy az e cikk (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezések hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközökre.

Or. en
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Indokolás

Amennyiben a tagállamok felelőssége a REMIT alkalmazásáért felelős hatóság kijelölése, az 
a 11. cikk módosítását is igényli. Valamennyi illetékes nemzeti hatóságnak részt kell vennie a 
szabályozó hatóságok európai együttműködésében.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség számára biztosítani kell az 
ahhoz szükséges további pénzügyi és 
humán erőforrásokat, hogy megfelelően 
el tudja látni az e rendelet szerinti 
többletfeladatait.

Or. en

Indokolás

Az ACER-nek eredetileg nem volt feladata a nagykereskedelmi energiapiac ilyen mértékű 
ellenőrzése. Feladatainak megfelelő ellátása érdekében további erőforrásokkal kell 
rendelkeznie.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti szabályozó hatóságok 
tájékoztatják tagállamuk hatáskörrel 
rendelkező pénzügyi hatóságát és az 
Ügynökséget minden olyan esetben, 
amikor annak alapos gyanúját észlelik, 
hogy egy nagykereskedelmi energiapiacon 
bárki olyan cselekményeket hajt vagy 
hajtott végre, amelyek a 2003/6/EK 
irányelv értelmében piaci visszaélésnek 
minősülnek, és az említett irányelv 9. 
cikkében foglalt rendelkezések hatálya alá 

a) a nemzeti szabályozó hatóságok vagy a 
kijelölt hatóság tájékoztatják tagállamuk 
hatáskörrel rendelkező pénzügyi hatóságát 
és az Ügynökséget minden olyan esetben, 
amikor annak alapos gyanúját észlelik, 
hogy egy nagykereskedelmi energiapiacon
bárki olyan cselekményeket hajt vagy 
hajtott végre, amelyek a 2003/6/EK 
irányelv értelmében piaci visszaélésnek 
minősülnek, és az említett irányelv 9. 
cikkében foglalt rendelkezések hatálya alá 
tartozó pénzügyi eszközöket érintenek; 
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tartozó pénzügyi eszközöket érintenek; Ennek érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok vagy a kijelölt hatóság 
megfelelő együttműködési formákat 
alakíthat ki az adott tagállam illetékes 
pénzügyi hatóságával;

Or. en

Indokolás

Amennyiben a tagállamok felelőssége a REMIT alkalmazásáért felelős hatóság kijelölése, az 
a 11. cikk módosítását is igényli. Valamennyi illetékes nemzeti hatóságnak részt kell vennie a 
szabályozó hatóságok európai együttműködésében.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságai tájékoztatják az 
ESMA-t és az Ügynökséget minden olyan 
esetben, amikor annak alapos gyanúját 
észlelik, hogy egy másik tagállam 
nagykereskedelmi energiapiacain bárki 
olyan cselekményeket hajt vagy hajtott 
végre, amelyek a 3. és a 4. cikkben foglalt 
rendelkezésekbe ütköznek.

c) a tagállamok hatáskörrel rendelkező 
pénzügyi hatóságai tájékoztatják a nemzeti 
szabályozó hatóságot, az ESMA-t és az 
Ügynökséget minden olyan esetben, 
amikor annak alapos gyanúját észlelik, 
hogy egy másik tagállam 
nagykereskedelmi energiapiacain bárki 
olyan cselekményeket hajt vagy hajtott 
végre, amelyek a 3. és a 4. cikkben foglalt 
rendelkezésekbe ütköznek.

Or. en

Indokolás

Miközben a 11. cikk uniós szintű együttműködést ír elő az Ügynökség, az ESMA, az illetékes 
nemzeti szabályozó és az illetékes nemzeti pénzügyi hatóságok között, a 11. cikk (3) 
bekezdésének c) pontja kimondja, hogy az illetékes pénzügyi hatósának tájékoztatnia kell az 
ESMÁ-t és az Ügynökséget, amennyiben a 3. és 4. cikk alapján piaci visszaélést gyanít. Abban 
az esetben, ha az illetékes pénzügyi hatóság nemzeti hatóság, arra is kötelezni kell, hogy a 
piaci visszaélések REMIT alapján történő ellenőrzésének megkönnyítése érdekében 
tájékoztassa az illetékes nemzeti szabályozó hatóságot.
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Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a nemzeti szabályozó hatóság, amely a 
(4) bekezdés a) pontja alapján információk 
átadására vagy a (4) bekezdés b) pontja 
alapján vélt jogsértés kivizsgálásának 
megkezdésére vonatkozóan kap 
megkeresést, a megkeresés teljesítéséhez 
szükséges intézkedéseket köteles azonnal 
megtenni. Ha a nemzeti szabályozó 
hatóság a kért információkat nem képes 
azonnal átadni, ennek okairól 
haladéktalanul értesíti az Ügynökséget.

Az a nemzeti szabályozó hatóság vagy 
kijelölt hatóság, amely a (4) bekezdés a) 
pontja alapján információk átadására vagy 
a (4) bekezdés b) pontja alapján vélt 
jogsértés kivizsgálásának megkezdésére 
vonatkozóan kap megkeresést, a 
megkeresés teljesítéséhez szükséges 
intézkedéseket köteles azonnal megtenni. 
Ha a nemzeti szabályozó hatóság a kért 
információkat nem képes azonnal átadni, 
ennek okairól haladéktalanul értesíti az 
Ügynökséget.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a tagállamok felelőssége a REMIT alkalmazásáért felelős hatóság kijelölése, az 
a 11. cikk módosítását is igényli. Valamennyi illetékes nemzeti hatóságnak részt kell vennie a 
szabályozó hatóságok európai együttműködésében.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. Egy 
teljesen harmonizált szankciórendszer felé 
történő elmozdulás érdekében 2012. 
december 31-ig meg kell határozni a 
szankciók minimális szabványos összegét. 
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módosításukról. A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [...] -ig bejelentik a 
Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot minden későbbi 
módosításukról.

Or. en

Indokolás

A piaci manipulációkat egyformán kell szankcionálni mindenhol az EU-ban annak elkerülése 
érdekében, hogy a REMIT rendelkezéseit megsértő vállalkozások ne abban a tagállamban 
telepedjenek le, ahol a szankciók a legkevésbé súlyosak. A Bizottság jelenleg konzultációt 
folytat a pénzügyi szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről 
(COM(2010)716). A konzultáció lezárását követően a Bizottság javaslatot nyújt be a 
szankciók további harmonizálására és a szankciókra vonatkozó uniós szintű 
minimumkövetelmények kialakítására.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról szóló tárgyalások során a Tanács és a Parlament 
megállapodtak a 2+2 hónapos standard formula alkalmazásában. Ezt a formulát meg kell 
őrizni, hiszen azzal az előnnyel jár, hogy lehetővé teszi a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
gyors hatályba lépését, amennyiben az nem tűnik problémásnak, ugyanakkor elegendő időt 
biztosít a Parlament számára ahhoz, hogy kifogásolási eljárást indíthasson (melyet egy 
bizottságnak kell elindítania egy szavazással, majd a plenáris ülésnek meg kell erősítenie).
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Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk szerinti adatgyűjtési előírásokat 
a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok hatályba lépését követően kell 
alkalmazni, miként az a 7. cikk (1) és (4) 
bekezdésében szerepel. Az Ügynökség 
iránymutatást ad az adatgyűjtési 
előírásokat alkalmazására.

Or. en

Indokolás

Az adatgyűjtési előírásokat csak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályba lépését 
követően lehet alkalmazni. Az adatgyűjtési előírásokat és az adattovábbítás módjának 
meghatározását követően, elegendő időt kell biztosítani a szabályozó hatóságoknak és a piaci 
szereplőknek a rendszerhez való alkalmazkodásra. Az ACER-nek iránymutatást kell adnia e 
szabályok alkalmazása vonatkozásában.
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INDOKOLÁS

Háttér

A Bizottság rendeletre irányuló javaslata (REMIT – energiapiacok integritásáról és 
átláthatóságáról szóló rendelet) uniós szintű jogi keretet hoz létre a piaci visszaélések és 
manipulációk megakadályozására az energiaágazatban (gáz és villamos áram).

Miért van szükség ágazatspecifikus megközelítésre?

A keret a nagykereskedelmi energiapiacokra vonatkozik, a pénzügyi piacok már meglévő 
szabályozását1 kiegészítendő. Az energiatermékek különleges jellemzői, az energiapiacra 
jellemző sajátos visszaélésszerű viselkedésformák (például a termelési kapacitások stratégiai 
célú visszatartása), valamint a különböző szabályozói célkitűzések ágazatspecifikus 
megközelítést igényelnek, melynek ugyanakkor összhangban kell lennie a pénzügyi piacok 
szabályozásának elveivel. A nemzeti energiapiacok egységes európai piaccá történő 
integrálása keretében uniós szabályozási keretre van szükség.

A tisztességtelen gyakorlatok a nagykereskedelmi energiapiacon oly módon hatnak az árakra, 
hogy azok nem tudják betölteni azt a szerepüket, hogy egyértelmű jelzést adnak az 
erőműveknek, háztartásoknak és az üzleti világnak az optimális energiahasználatról, és 
útmutatást adnak az energiainfrastruktúrákba történő ésszerű befektetésekhez és a hatékony 
energiahasználathoz. Az ilyen gyakorlatok ehelyett nagy áringadozást okozhatnak, az 
energiaárak növekedéséhez vezethetnek a végfelhasználók (állampolgárok és vállalkozások) 
számára és alááshatják a potenciális befektetőknek az energetikai infrastruktúrával 
kapcsolatos projektekbe vetett bizalmát. Az energiapiac átláthatósága előfeltétele az uniós 
energiapiac további integrálásának, ami a remények szerint jelentős haszonnal jár a 
fogyasztók számára. Ezért a REMIT alapvető eszköz az Európai Tanács által kitűzött cél2, a 
belső piac 2014-ig történő kialakításában.

A rendelet megtiltja a bennfentes kereskedelem formájában történő piaci visszaélést (1. cikk 
(1) bekezdés és 3. cikk) és a piac manipulálását (2. cikk (2) bekezdés és 4. cikk) a 
nagykereskedelmi energiapiacon (elektromos áram s gáz). Arra kötelezi a piaci szereplőket, 
hogy hozzák nyilvánosságra a bennfentes információkat (4. cikk (4) bekezdés).

A piaci tranzakciók ellenőrzésének fő szereplője a nemrégiben létrehozott Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség (ACER). A rendelet 7. cikke arra kötelezi a piaci szereplőket, 
hogy adják át az Ügynökségnek az energiatermékek nagykereskedelmi piacán lebonyolított 
ügyleteikre vonatkozó nyilvántartásukat. Az Ügynökség ellenőrzi ezeket az adatokat és évente 
jelentést készít az Európai Bizottságnak (6. cikk). Az Ügynökség hozzá beérkező 
információkat megosztja más szervezetekkel, különösen a nemzeti szabályozó hatóságokkal, a 
tagállamok pénzügyi hatóságaival és versenyhivatalaival (8. cikk).

A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció tilalmának betartatása továbbra is az 
                                               
1 Elsősorban a piaci visszaélésékről szóló 2003/66EK irányelv és a pénzügyi eszközökről szóló 2004/39/EK 
irányelv).
2 A 2011. február 4-i Európai Tanács energiával kapcsolatos következtetései, (4) bekezdés.
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illetékes nemzeti hatóságok, azaz a szabályozó hatóságok feladata, melyeket a tagállamok 
egyforma hatáskörrel ruháznak fel (10. cikk). A tagállamok megállapíthatnak az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat is (13. cikk).

A rendelet együttműködési és koordináló rendszert hoz létre az Ügynökség és nemzeti 
szabályozó hatóságok között (11. cikk). A nemzeti szabályozó hatóságok tájékoztatják 
egymást és az Ügynökséget minden olyan esetben, amikor a rendeletet sértő gyakorlatok 
alapos gyanúját észlelik. Az ACER jogosult információt kérni a nemzeti szabályozó 
hatóságtól, felkérheti őket vizsgálatok végzésére és határokon átnyúló esetekben több hatóság 
képviselőinek részvételével kivizsgáló csoportot hívhat össze.  Az Ügynökség tájékoztatja a 
pénzügyi hatóságokat is minden olyan esetben, amikor annak alapos gyanúját észleli, hogy 
megsértik a piaci visszaélésekről szóló irányelvet, illetve ezt a rendeletet (11. cikk (3) 
bekezdés).

A rendeletre irányuló javaslat rendelkezéseket tartalmaz a titoktartás biztosítására és az 
összegyűjtött és az Ügynökség által közzé tett adatok biztonságára, valamint a bizalmas 
információkra vonatkozó szakmai titkokra vonatkozóan is.

A Bizottság javasolja, hogy a rendelet előírásait felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
frissíthesse vagy pontosíthassa, különösen a meghatározások és az adatgyűjtés formája és 
tartalma kapcsán. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárás a 15., 16. és 17. 
cikkben szerepel.

A rendelet közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban, anélkül, hogy átültető 
intézkedésekre lenne szükség.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és az energiaszektorra fókuszáló ágazatspecifikus 
megközelítését a piaci visszaélések megelőzése érdekében. A javaslat szerkezet és a rendelet 
végrehajtása vonatkozásában javasolt mechanizmusok nagyon jók, azonban számos ponton 
javítani lehet azokat, amint azt a jelentéstervezet tükrözi.

Hatály

A rendelet az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer szerinti szén-dioxid-piacokra is 
vonatkozik. A szén-dioxid-piac szorosan kapcsolódik az elektromos áram és gázpiacokhoz. 
Számos alapvető közös fundamentumuk van, például az elektromos áram kereslete, a szén és 
a gáz ára és a gazdasági tevékenység. A szén-dioxid és a nagykereskedelmi energiaárak 
egymástól függenek. A szén-dioxid-piaci szereplők jelentős része a nagykereskedelmi 
villamosenergia- és gázpiacokon is jelen van, különös tekintettel az villamosenergia-
közművekre. Ennek következtében a nagykereskedelmi energiapiacra vonatkozó 
ágazatspecifikus szabályozói rendszernek az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre 
vonatkozó szerződéseket is tartalmaznia kell.

Az olaj- és szénpiac is kapcsolódik a gáz- és az elektromos áram piacához. Az olaj- és 
szénpiaci fejlemények befolyásolják a gáz- és az elektromos áram piacát is. E piacok azonban 
globális jellegűek, és uniós szinten nem lehet megfelelően befolyásolni azokat. 
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Adatszolgáltatásra fel kellene kérni ezen ágazatok piaci szereplőit, ami növelné a szabályozott 
uniós elektromosáram- és gázpiacok átláthatóságát és integritását, azonban az ellenőrző és 
kényszerítő mechanizmusok nem terjednek ki rájuk.

Minimumszabály

Az energiapiacok további liberalizálása korlátozásának elkerülése érdekében a rendelet nem 
vonatkozik a nagyon kicsi piaci szereplőkre, és a bizonyos volumen alatti tranzakciókra. 
Ezáltal elkerülhető, hogy az újonnan piacra lépők lehetetlen akadályokkal találják magukat 
szemben az energiapiacra történő belépéskor. A bizonyos küszöb alatti mennyiségekkel 
kereskedő piaci szereplőknek nem kell jelenteniük tranzakcióikat, és nem vonatkoznak rájuk 
az engedélyezési követelmények (minimumszabály).

Fogalommeghatározások

Számos meghatározás javítható, hiszen a legtöbb felhasznált meghatározás a piaci 
visszaélésekről szóló irányelvből származik, amely időközben elavult.  Különösen egy, a piaci 
manipuláció fogalmát tisztázó példát lehetne beilleszteni. További meghatározások révén 
fokozni lehetne a szöveg jogi pontosságát: Indokolt lenne meghatározni a „piaci szereplők” és 
a „kereskedelmi helyszínek” fogalmát.

Az Ügynökség szerepe

Az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség kulcsszerepet játszik a rendelet 
végrehajtásában. Ezért megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokat kell biztosítani számára, 
és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy összekötő irodákat állítson fel a jelentős kereskedési 
helyszínek közelében. A piaci ellenőrzés során szerzett tapasztalatai alapján fel kell jogosítani 
a Bizottság által elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetének
kidolgozására. A nagykereskedelmi piacok e rendelet szerinti ellenőrzéséről szóló éves 
jelentését a Parlamentnek is be kell nyújtania, és az elszámoltathatóság erősítése érdekében 
nyilvánosságra kell hoznia.

Továbbá a jövőben célul tűzhető ki, hogy az Ügynökség kereskedési adattárként is szolgáljon 
energiaspecifikus pénzügyi tranzakciók esetében. Ez megkönnyítené az energiakereskedők 
tevékenységét, hiszen elkerülhetővé tenné az EMIR (európai piaci infrastruktúra-rendelet) 
alapján történő adatszolgáltatást a pénzügyi ágazat kereskedési adattára számára, és eszközt 
biztosítana az Ügynökség számára a REMIT szerinti új tevékenységek megfelelő 
finanszírozására.

Engedélyezési rendszer

A rendelet betartatását lehetővé tevő eszközök erősítése érdekében az előadó javasolja egy 
engedélyezési rendszer bevezetését az energiakereskedők számára, feltételezve, hogy az 
engedélyt a rendelt megsértése esetén vissza lehet vonni. Az egy tagállamban jóváhagyott 
engedélyek az egész Unióban érvényesek. Az engedélyezési rendszer nem jelent többletterhet, 
és csak az egy bizonyos küszöbérték feletti tranzakciók esetében van rá szükség.

Jelentés
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A Bizottság (és az Ügynökség) minimalizálja a jelentéstétel terheit, minden lehetséges 
esetben felhasználva a már rendelkezésre álló adatokat, és pontosítva annak módját, hogy a 
vállalkozásoknak a különféle vonatkozó rendeltek és irányelvek alapján miként kell az 
adatokat közölniük. Ugyanakkor a nemzeti jogi előírások feljogosíthatják a nemzeti 
szabályozó hatóságokat vagy más illetékes nemzeti szervezeteket az Ügynökségnek jelentett 
adatok mellett további adatok gyűjtésére az energia-nagykereskedelmi piacokról.

Az EU-n belüli összehangolt szankciók

A piaci manipulációkat egyformán kell szankcionálni mindenhol az EU-ban annak elkerülése 
érdekében, hogy a REMIT rendelkezéseit megsértő vállalkozások ne abban a tagállamban 
telepedjenek le, ahol a szankciók a legkevésbé súlyosak. A Bizottság ezért 2012 végéig 
javaslatokat nyújt be a szankciók további harmonizálására és meghatározza az uniós szintű 
szankciókra vonatkozó minimumkövetelményeket.

Bizalmasság és az informatikai rendszerek

Az előadó számos javaslatot terjesztett elő az illetékes hatóságoknak jelentett érzékeny 
kereskedelmi adatok védelmének megerősítése céljából. Az Ügynökségnek e legjobb 
rendelkezésre álló előírásokat kell alkalmaznia informatikai rendszerei vonatkozásában, 
lehetőleg szorosan együttműködve az Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséggel (ENISA).

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatának megfelelő keretet kell biztosítani, és 
amennyiben lehetséges és megvalósítható be kell illeszteni azokat a rendelet szövegébe. 
Ezenkívül felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását megelőzően megfelelő 
konzultációt kell folytatni. Lehetővé kell tenni a társjogalkotók számára, a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal szembeni fenntartásokra vonatkozó szokásos időbeli korlátozást 
maximum két hónappal meghosszabbítsák. Ezenkívül a rendelet alkalmazására vonatkozó 
jogi egyértelműséget annak kimondásával kell biztosítani, hogy a REMIT csak akkor 
alkalmazandó teljes körűen, miután a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályba léptek.

A fent, illetve a jogalkotási eljárás során javasolt módosításokkal együtt a rendelet be tudja
tölteni szerepét és javítani tudja a nagykereskedelmi energiapiacok átláthatóságát, integritását 
és stabilitását. Tekintettel ezen eszköz jelentőségére és sürgősségére az unós belső energiapiac 
működése szempontjából, az előadó a javaslat gyors elfogadása érdekében fog dolgozni.


