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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för 
godkännande.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om integritet och öppenhet 
på energimarknaderna
(KOM(2010)0726 – C7–0407/2010 – 2010/0363(COD)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0726),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0407/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverade yttrandena från nationella parlament till talmannen över 
huruvida förslaget till akt är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den xx 
xxxx xxxx1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den x xxxxxx xxxx2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2011), och av följande skäl:

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C … /Ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning.
2 EUT C … /Ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Definitionerna av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan måste 
specificeras så att de beaktar särdragen för 
grossistmarknaderna för energi, vilka är 
dynamiska och ofta förändras. 
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget, i vilka de utförliga 
bestämmelserna fastställs.

(11) Definitionerna av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan måste 
specificeras så att de beaktar särdragen för 
grossistmarknaderna för energi, vilka är 
dynamiska och ofta förändras. 
Huvuddragen i definitionerna bör anges i 
denna förordning. Kommissionen ska 
dock ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget, 
i vilka de utförliga bestämmelserna 
fastställs. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Expertråd kan bland annat 
ges av experter från byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter, 
Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén, de 
europeiska nätverken av systemansvariga 
för överföringssystem för gas och el, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter, nationella 
konkurrensmyndigheter, 
medlemsstaternas behöriga 
finansmyndigheter och andra 
marknadsaktörer. I framställningen och 
upprättandet av delegerade akter bör 
kommissionen säkerställa en samtidig och 
relevant överföring i rätt tid av aktuella 
dokument till Europaparlamentet och 
rådet och se till att Europaparlamentet 
och rådet är tätt involverade i den 
förberedande fasen och regelbundet bjuds 
in att delta vid expertmötena.

Or. en
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Motivering

I denna förordning föreskrivs att viktiga befogenheter delegeras till kommissionen, vilket ger 
den ett betydande utrymme för beslutsfattande i mycket viktiga, men tekniska frågor. 
Delegerade akter förefaller vara rätt instrument för att säkra en tillräcklig flexibilitet för att 
anpassa reglerna snabbt efter ny utveckling. Det är dock viktigt att säkerställa ett brett och 
öppet samråd med olika experter och intressenter och tillåta att de lagstiftande grenarna 
noga följer beslutsprocessen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har tillgång 
till transaktionsuppgifter. Därför ska 
marknadsaktörer som handlar med 
grossistenergiprodukter förse byrån med 
dessa uppgifter.

(14) En effektiv marknadsövervakning kan 
endast genomföras om byrån har tillgång 
till transaktionsuppgifter. Därför ska 
marknadsaktörer som handlar med 
grossistenergiprodukter förse byrån med 
dessa uppgifter. Byrån får inrätta 
sambandskontor i närheten av viktiga 
handelsplatser.

Or. en

Motivering

Det kan vara nyttigt om byrån, som finns i Ljubljana, inrättar sambandskontor i närheten av 
viktiga marknader och handelsplatser, för att främja regelbundna kontakter med 
marknadsaktörerna och förfoga över all viktig information.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att den flexibilitet som krävs i 
insamlingen av transaktionsuppgifterna om 
grossistenergiprodukter ska kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget, i vilka 
tidpunkten och formen för och innehållet i 

(15) För att den flexibilitet som krävs i 
insamlingen av transaktionsuppgifterna om 
grossistenergiprodukter ska kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget, i vilka 
tidpunkten och formen för och innehållet i 
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de uppgifter som marknadsaktörerna måste 
lämna in fastställs. Rapporteringskraven 
ska inte ge upphov till onödiga kostnader 
för marknadsaktörerna. Personer som 
rapporterar transaktioner till en behörig 
myndighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella tjänster och 
till transaktionsregister och behöriga 
myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) ../.. om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister bör 
därför inte omfattas av ytterligare 
rapporteringskrav enligt denna 
förordning.

de uppgifter som marknadsaktörerna måste 
lämna in fastställs. Rapporteringskraven 
ska inte ge upphov till onödiga kostnader 
eller administrativa bördor för 
marknadsaktörerna och bör därför i förväg 
genomgå en kostnadsanalys. Personer som 
rapporterar transaktioner till en behörig 
myndighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella tjänster och 
till transaktionsregister och behöriga 
myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) ../.. om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister bör 
därför inte omfattas av dubbla 
rapporteringskrav. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. I framställningen 
och upprättandet av delegerade akter bör 
kommissionen säkerställa en samtidig och 
relevant överföring i rätt tid av aktuella 
dokument till Europaparlamentet och 
rådet och se till att Europaparlamentet 
och rådet är tätt involverade i den 
förberedande fasen, främst genom att 
bjudas in att delta vid expertmötena.

Or. en

Motivering

I denna förordning föreskrivs att viktiga befogenheter delegeras till kommissionen, vilket ger 
den ett betydande utrymme för beslutsfattande i mycket viktiga, men tekniska frågor. 
Delegerade akter förefaller vara rätt instrument för att säkra en tillräcklig flexibilitet för att 
anpassa reglerna snabbt efter ny utveckling. Det är dock viktigt att säkerställa ett brett och 
öppet samråd med olika experter och intressenter och tillåta att de lagstiftande grenarna 
noga följer beslutsprocessen.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Om marknadsövervakningen och 
marknadstransparensen baseras på 
samma uppgifter bör byrån säkerställa att 
infrastrukturen för rapporter kan 
användas för båda syftena. Genom dessa 
uppgifter garanteras konsekvensen och 
dubbel rapportering undviks. I detta 
sammanhang bör det ske en anpassning 
mellan denna förordning och riktlinjerna 
för kommittéförfarande om 
grundläggande transparens för uppgifter 
som rör el från europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas.

Or. en

Motivering

Insyn och övervakning bör ha en gemensam pool av uppgifter. Samtidigt som 
tillsynsmyndigheterna har full åtkomst till känsliga data har insynen till syfte att garantera 
lika villkor för alla marknadsaktörer. Förordningen om integritet och öppenhet på 
energimarknaderna handlar om övervakningen, medan förslaget till riktlinjer från europeiska 
gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas om grundläggande öppenhet för uppgifter som 
rör el är inriktat på öppenhetsfrågor. Trots att ett bredare utbud av uppgifter kan behövas av 
övervakningsskäl behövs en stor mängd uppgifter (t.ex. om installerad, planerad, faktisk 
elproduktion) för både övervakning och transparens.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån ska se till att de uppgifter den 
samlar in är skyddade, förhindra obehörig 
åtkomst till uppgifterna samt fastställa 
rutiner för att se till att uppgifterna inte 
missbrukas av personer utan behörig 
åtkomst till dem. Byrån ska även se till att 

(17) Byrån ska se till att de uppgifter den 
samlar in är skyddade, förhindra obehörig 
åtkomst till uppgifterna samt fastställa 
rutiner för att se till att uppgifterna inte 
missbrukas av personer utan behörig 
åtkomst till dem. Byrån ska även se till att 
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de myndigheter som har tillgång till byråns 
uppgifter håller en lika hög säkerhetsnivå.

de myndigheter som har tillgång till byråns 
uppgifter håller en lika hög säkerhetsnivå. 
Driftsäkerheten i de IT-system som 
används för att bearbeta och överföra 
dessa uppgifter måste därför också 
garanteras. För att inrätta ett IT-system 
som garanterar högsta möjliga 
datasekretess bör byrån uppmuntras till 
ett nära samarbete med Europeiska byrån 
för nät- och informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

IT-systemet är det neuralgiska element som behövs för att garantera en hög 
driftssäkerhetsnivå och sekretess. Därför bör särskilt tonvikt läggas vid säkerhetskraven på 
IT-systemet. I detta sammanhang kan samarbetet med Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet vara till hjälp och det bör uppmuntras.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska ha ansvaret för att denna förordning 
verkställs i medlemsstaterna. Därför måste 
de ha de utredningsbefogenheter som de 
behöver för att effektivt kunna utföra sina 
uppgifter.

(19) De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska ha ansvaret för att denna förordning 
verkställs i medlemsstaterna. Därför måste 
de ha de utredningsbefogenheter som de 
behöver för att effektivt kunna utföra sina 
uppgifter. Byrån bör se till att dessa 
utredningsbefogenheter utövas 
konsekvent på ett likartat och 
proportionellt sätt. I detta syfte kan 
kommissionen ge vägledning till de 
nationella tillsynsmyndigheterna eller till 
den särskilda myndigheten.

Or. en
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Motivering

Acer är inte ansvarigt för att utföra undersökningar, det är uppenbart att detta ansvar vilar 
på de behöriga nationella myndigheterna. För att garantera lika villkor mellan 
marknadsaktörerna och undvika skillnader i tillämpningen av förordningen om integritet och 
öppenhet på energimarknaderna över EU bör kommissionen eller Acer erbjuda vägledning 
när det gäller tillämpningen av dessa utredningsbefogenheter.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De nationella tillsynsmyndigheterna 
och behöriga finansmyndigheterna ska 
samarbeta i syfte att garantera att enhetliga 
åtgärder vidtas mot marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

(21) De nationella tillsynsmyndigheterna, 
de nationella konkurrensmyndigheterna
och behöriga finansmyndigheterna ska 
samarbeta i syfte att garantera att enhetliga 
åtgärder vidtas mot marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, vilka 
omfattar både produktmarknaderna och 
derivatmarknaderna.

Or. en

Motivering

Otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna för energi är särskilt relevant för 
kartellagstiftningen, om de rör kapacitetsinskränkningar. Undersökningen av påstådda 
överträdelser faller – om det gäller marknadsdominerande aktörer – under de nationella 
konkurrensmyndigheternas ansvar (brott mot artikel 102 i EUF-fördraget).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är viktigt att påföljderna för brott 
mot denna förordning är proportionerliga 
och avskräckande och återspeglar 
överträdelsernas allvarlighetsgrad och de 
vinster som aktörerna hade kunnat uppnå 
genom att handla med 

(23) Det är viktigt att påföljderna för brott 
mot denna förordning är proportionerliga,
avskräckande och harmoniserade i alla 
medlemsstater för att en situation ska 
undvikas där de som åsidosätter denna 
förordning flyttar till den minst stränga 
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insiderinformationen eller genom den 
otillbörliga marknadspåverkan. Med tanke 
på hur handel med el- och gasderivat och 
handel med konkret el och gas växelverkar 
ska påföljderna för brott mot denna 
förordning motsvara de påföljder som 
medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG.

medlemsstaten, och återspeglar 
överträdelsernas allvarlighetsgrad och de 
vinster som aktörerna hade kunnat uppnå 
genom att handla med 
insiderinformationen eller genom den 
otillbörliga marknadspåverkan. Med tanke 
på hur handel med el- och gasderivat och 
handel med konkret el och gas växelverkar 
ska påföljderna för brott mot denna 
förordning motsvara de påföljder som 
medlemsstaterna antog i och med 
genomförandet av direktiv 2003/6/EG. 
Med tanke på samrådet om 
kommissionens meddelande av den … om 
att förstärka sanktionssystemen i den 
finansiella tjänstesektorn bör 
kommissionen lägga fram förslag för att 
harmonisera påföljdssystemet i 
medlemsstaterna ytterligare.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att garantera lika villkor och undvika att handlare utnyttjar svagheten i 
förfaranden om fördragsbrott och påföljderna i mindre stränga medlemsstater. Det skulle 
strida mot avsikten att skapa en integrerad energimarknad i EU.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs bestämmelser 
som förbjuder marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, och som är 
förenliga med bestämmelserna för 
finansmarknaderna. Här fastställs även att 
grossistmarknaderna för energi ska 
övervakas av byrån.

I denna förordning fastställs bestämmelser 
som förbjuder marknadsmissbruk på 
grossistmarknaderna för energi, med 
hänsyn till dessa marknaders särdrag, och 
som är förenliga med bestämmelserna för 
finansmarknaderna. Här fastställs även att 
grossistmarknaderna för energi ska 
övervakas av byrån.

Or. en
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Motivering

Det måste klargöras att förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna bör 
tillämpas som ”lex specialis” på hela grossistmarknaderna för energi och därigenom omfatta 
alla grossistenergiprodukter. Det ger rättssäkerhet och förbättrar tydligheten för 
marknadsaktörerna. I förordningen bör hänsyn tas till grossistenergimarknadernas särdrag, 
vilket gör det möjligt att främja en vidareutveckling av den inre energimarknaden.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning omfattar handel med 
grossistenergiprodukter. Bestämmelserna i 
artiklarna 3 och 4 ska inte tillämpas på 
grossistenergiprodukter som utgörs av
finansiella instrument, och som omfattas 
av artikel 9 i direktiv 2003/6/EG. Denna 
förordning ska inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2003/6/EG, 
direktiv 2004/39/EG eller bestämmelserna 
i EU:s konkurrenslagstiftning på den 
praxis som denna förordning avser.

Denna förordning omfattar handel med 
grossistenergiprodukter. Bestämmelserna i 
artiklarna 3 och 4 ska inte tillämpas på 
finansiella instrument som inte är 
grossistenergiprodukter.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna bör 
tillämpas som ”lex specialis” på hela grossistmarknaderna för energi och därigenom omfatta 
alla grossistenergiprodukter. Det ger rättssäkerhet och förbättrar tydligheten för 
marknadsaktörerna. I förordningen bör hänsyn tas till grossistenergimarknadernas särdrag, 
vilket gör det möjligt att främja en vidareutveckling av den inre energimarknaden.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter och 
behöriga finansmyndigheter ska samarbeta 

Byrån, nationella tillsynsmyndigheter, i 
förekommande fall nationella 
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i syfte att garantera att enhetliga åtgärder 
vidtas, och att de tillämpliga reglerna 
verkställs när åtgärderna rör ett eller flera 
finansiella instrument som omfattas av 
artikel 9 i direktiv 2003/6/EG, och även 
när åtgärderna rör en eller flera 
grossistenergiprodukter som omfattas av 
artiklarna 3 och 4.

konkurrensmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter ska samarbeta i syfte att 
garantera att enhetliga åtgärder vidtas, och 
att de tillämpliga reglerna verkställs.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna bör 
tillämpas som ”lex specialis” på hela grossistmarknaderna för energi och därigenom omfatta 
alla grossistenergiprodukter. Det ger rättssäkerhet och förbättrar tydligheten för 
marknadsaktörerna. I förordningen bör hänsyn tas till grossistenergimarknadernas särdrag, 
vilket gör det möjligt att främja en vidareutveckling av den inre energimarknaden.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När byrån utför uppgifter enligt denna 
förordning ska byråns handlingar, 
inbegripet de begäranden och 
rekommendationer som avses i 
artikel 11.4, antas av direktören. 
Direktören ska beakta den vägledning 
som lämnas av tillsynsnämnden i enlighet 
med artikel 15.1 i förordning (EG) 
nr 713/2009.

Or. en

Motivering

Oberoendet och autonomin för Acers direktör måste garanteras, så att Acer kan agera i EU:s 
intresse som en stark tillsynsmyndighet. Det är emellertid viktigt att Acers direktör utför sin 
uppgift i nära samarbete med tillsynsnämnden och tar deras råd i beaktande. Det avspeglar 
Acerförordningens bestämmelser och anda, och ger tillsynsmyndigheterna en rådgivande roll 
när det gäller de uppgifter som utförs av Acer.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Otillbörlig marknadspåverkan kan till 
exempel vara beteendet hos en person 
eller flera personer som agerar 
gemensamt i syfte att säkra en 
dominerande handelsposition avseende 
leveranser av eller efterfrågan på en 
grossistenergiprodukt, däribland genom 
att undanhålla produktionskapacitet för el 
eller gas eller tillgängligheten till 
överföringskapacitet, eller genom att 
frivilligt och väsentligt utan legitim 
ekonomisk eller kommersiell motivering 
minska tillgången till den egna 
kapaciteten, vilket får till effekt att köp-
eller säljpriser fastställs direkt eller 
indirekt eller att andra orättvisa 
handelsförutsättningar uppstår.

Or. en

Motivering

Det är avgörande för tillsynsmyndigheternas tillämpning av förordningen att ge exempel på 
tillämpningen av definitionerna av marknadsmissbruk. Varje ytterligare exempel klargör 
tillämpningsområdet för förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna för 
både tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer. Minst ett ytterligare exempel bör ges för 
artikel 2.2 a, för att det även ska finnas exempel på otillbörligt beteende såsom otillbörliga 
marknadsåtstramningar, däribland genom undanhållande. Det här exemplet är baserat på ett 
exempel för otillbörlig marknadspåverkan i direktivet om marknadsmissbruk 
(direktiv 2003/6/EG), men skräddarsytt för grossistenergiprodukter i stället för finansiella 
instrument.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. grossistenergiprodukter: följande avtal 
och derivat, oavsett var och hur de handlas:

4. grossistenergiprodukter: följande avtal 
och derivat, oavsett var, hur och i vilket 
marknadssegment de handlas:

Or. en

Motivering

För att öka rättssäkerheten och tydligheten bör det tilläggas att alla marknadssegment ingår. 
Det klargör att även den balanserande marknaden omfattas av definitionen av 
grossistenergiprodukt.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) avtal om köp eller försäljning av 
utsläppsrätter,

Or. en

Motivering

Koldioxidmarknaden är nära knuten till el- och gasmarknaderna, eftersom de delar flera 
grundläggande egenskaper (t.ex. nivån på elefterfrågan, kol- och gaspriser), vilket leder till 
ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan koldioxid och grossistenergipriser. En betydande 
andel av marknadsaktörerna på koldioxidmarknaderna är också marknadsaktörer på 
grossistmarknaderna för el och gas, särskilt elbolag. Till följd av detta bör ett sektorsspecifikt 
tillsynssystem för grossistenergimarknaden omfatta avtal inom EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) derivat som hör samman med 
utsläppsrätter,

Or. en

Motivering

Koldioxidmarknaden är nära knuten till el- och gasmarknaderna, eftersom de delar flera 
grundläggande egenskaper (t.ex. nivån på elefterfrågan, kol- och gaspriser), vilket leder till 
ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan koldioxid och grossistenergipriser. En betydande 
andel av marknadsaktörerna på koldioxidmarknaderna är också marknadsaktörer på 
grossistmarknaderna för el och gas, särskilt elbolag. Till följd av detta bör ett sektorsspecifikt 
tillsynssystem för grossistenergimarknaden omfatta avtal inom EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avtal som rör försörjning av naturgas eller 
el som ska användas av slutkonsumenterna 
utgör inte grossistenergiprodukter.

Avtal som rör försörjning av naturgas eller 
el som ska användas av slutkonsumenterna 
och som varken är avslutande 
transaktioner via handelsplatser eller 
avtalsmässiga standardprodukter som har 
tillåtits för handel på handelsplatser utgör 
inte grossistenergiprodukter.

Or. en

Motivering

Eftersom slutkunder i industrin också kan delta på grossistenergimarknaderna kan de 
tillsammans ha en marknadskraft som kan inbegripa risken för marknadsmissbruk genom 
stora industrikunder.
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Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna förordning 
ska emellertid avtal om leverans av 
naturgas och el till slutkunder med en 
kapacitet på mer än en viss mängd 
megawatt behandlas som 
grossistenergiprodukter. Kommissionen 
ska anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 och på de villkor som föreskrivs 
i artiklarna 16 och 17, i vilka mängden 
megawatt anges (de minimiströskel).

Or. en

Motivering

Det finns många småhandlare vars verksamhet inte har någon gränsöverskridande påverkan. 
För att undvika en onödig rapporteringsbörda för dessa enheter bör det finnas en de 
minimisregel, enligt vilken de grossistenergiprodukter som ligger under en viss tröskel 
undantas från rapporteringskravet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. utsläppsrätt: en rättighet enligt 
definitionen i artikel 3a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG1.
_____________
1 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en
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Motivering

Termen utsläppsrätter definieras med hänvisning till definitionen av rättigheter i 
direktiv 2003/87/EG.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. relaterad produkt: en produkt, 
inklusive derivat, som priset på el eller gas 
vanligen är knutet till, eller som används i 
produktionen av el eller som är en 
biprodukt från produktionen av el, 
inklusive en utsläppsrätt, eller andra 
enheter som erkänns vid uppfyllandet av 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. marknadsaktör: en person som ägnar 
sig åt handel med 
energigrossistprodukter, särskilt 
leverantörer, handlare och producenter.

Or. en

Motivering

Termen ”marknadsaktör” nämns i flera bestämmelser, exempelvis i artikel 7, som personer 
som är skyldiga att redovisa transaktioner och beställningar enligt denna förordning. Men 
termen ”marknadsaktör” definieras inte. För att klargöra rättsläget och för tydlighetens skull 
bör termen ”marknadsaktör” definieras.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8c. handelsplatser: organiserade 
handelsplatser för 
grossistenergiprodukter som är finansiella 
instrument, särskilt reglerade marknader 
och multilaterala handelsplattformar 
enligt definitionen i direktiv 2004/39/EG, 
samt avistamarknader, inbegripet gasnav, 
för fysiska grossistenergiprodukter.

Or. en

Motivering

Användningen av ”organiserade marknader” bör ändras till ”handelsplatser”. Termen 
”organiserade marknader” skulle betyda reglerade marknader och multilaterala 
handelsplattformar enligt definition i MiFID-direktivet. Översynen av MiFID-direktivet kan 
införa en extra kategori organiserade handelsplattformar. På grossistenergimarknader är 
emellertid även den fysiska avistahandeln och de handelsplatser där sådan handel äger rum 
av stor betydelse. För att klargöra att både finansiella handelsplatser och 
avistahandelsplatser omfattas bör termen ”organiserade marknader” ersättas med termen 
”handelsplatser” och definieras i artikel 2.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Denna artikel ska inte tillämpas på 
transaktioner som utförs för att uppfylla ett 
åtagande att förvärva eller avyttra 
grossistenergiprodukter, när detta åtagande 
följer av ett avtal som ingåtts innan 
personen ifråga kom att förfoga över 
insiderinformationen.

5. Denna artikel ska inte tillämpas på 
transaktioner som utförs för att uppfylla ett 
åtagande att förvärva eller avyttra 
grossistenergiprodukter, när detta åtagande 
följer av ett avtal som ingåtts innan 
personen ifråga kom att förfoga över 
insiderinformationen eller på 
transaktioner som genomförs för att täcka 
fysiska positioner som är strikt 
begränsade till förlusterna till följd av 
oplanerade driftsstopp, innan 
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informationen har kommunicerats till 
marknaden.

Or. en

Motivering

Prissäkringen ska också täckas in, men vid oplanerade driftsstopp bör återhämtningen efter
produktionsbristen vara möjlig utan oskäligt dröjsmål för att förhindra oönskade pristoppar 
eller till och med kortslutning i systemet. För att utnyttja en sådan situation bör detta 
undantag vara strikt begränsat till de volymer som förloras på grund av det oplanerade 
driftsstoppet. Termen ”betydande skada” kan dock göras mer exakt: ”betydande skada på 
systemets tekniska eller ekonomiska stabilitet”.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led a och c i punkt 1 ska inte gälla för en 
marknadsaktör som besitter 
insiderinformation och som på eget 
ansvar kan ägna sig åt handel för att 
stänga sina öppna positioner i 
energigrossistprodukter om en 
underlåtenhet att göra det medför 
betydande skada på systemets tekniska 
eller ekonomiska stabilitet och på 
marknadens funktion. I detta fall måste 
marknadsaktören offentliggöra 
informationen omedelbart efter att ha 
stängt sina positioner och ge byrån och 
den nationella tillsynsmyndigheten en 
rapport om detta.

Or. en

Motivering
Prissäkringen ska också täckas in, men vid oplanerade driftsstopp bör återhämtningen efter 
produktionsbristen vara möjlig utan oskäligt dröjsmål för att förhindra oönskade pristoppar 
eller till och med kortslutning i systemet. För att utnyttja en sådan situation bör detta 
undantag var strikt begränsat till de volymer som förloras på grund av det oplanerade 
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driftsstoppet. Termen ”betydande skada” kan dock göras mer exakt: ”betydande skada på 
systemets tekniska eller ekonomiska stabilitet”.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att kunna ta hänsyn till kommande 
utveckling på grossistmarknaderna för 
energi ska kommissionen anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 15, och enligt 
villkoren i artikel 16 och 17, där 
kommissionen specificerar definitionerna i 
artikel 2.1–2.5. Kommissionen får anta 
delegerade akter som utvecklas i nära 
samarbete med byrån. Det är särskilt 
viktigt att byrån eller kommissionen utför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete med intressenter i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 10 i förordning 
(EG) nr 713/2009 samt med 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter och 
konkurrensmyndigheter och behöriga 
finansmyndigheter i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

I motiveringen till lagstiftningsförslaget uppger kommissionen att delegerade akter om 
insamling av uppgifter (artikel 7) kommer att baseras på förslag till riktlinjer som utvecklas 
av byrån. Det vore förnuftigt att utvidga byråns deltagande till utarbetandet av de delegerade 
akterna, i förekommande fall. Det måste vidare garanteras att alla intressenters expertis –
som beskrivs i förordningen om inrättande av Acer (förordning (EG) nr 713/2009) – tas i 
beaktande i utarbetningsprocessen.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Auktorisation av marknadsaktörer

1. Varje medlemsstat ska kräva att 
marknadsaktörernas prestation, i 
frånvaro av en auktorisation som 
värdepappersföretag i enlighet med 
direktiv 2004/39, ska vara föremål för 
förhandsauktorisation.
2. Medlemsstaterna ska upprätta ett 
register över alla marknadsaktörer som 
har auktoriserats i enlighet med denna 
förordning. Detta register ska vara 
tillgängligt för allmänheten. Det ska 
uppdateras regelbundet.
3. Auktorisationen ska gälla inom hela 
unionen och göra det möjligt för 
marknadsaktören att överallt inom 
unionen tillhandahålla de tjänster eller 
bedriva den verksamhet för vilka eller 
vilken den har auktoriserats antingen 
genom att den etablerar en filial eller med 
stöd av friheten att tillhandahålla tjänster. 
En värdmedlemsstat får inte kräva en 
lokal inrättning eller närvaro av lokal 
personal.
4. Den behöriga myndigheten ska inte ge 
auktorisation till en marknadsaktör om 
inte, och först när, den är helt förvissad 
om att marknadsaktören uppfyller alla 
krav enligt de delegerade akter som har 
antagits i enlighet med punkt 10 i denna 
artikel. Medlemsstaterna ska se till 
a) att det finns en juridisk person,
b) att styrelseledamöterna inte har något 
brottsligt förflutet,
c) att den sökande har den tekniska, 
finansiella och organisatoriska kapacitet 
som krävs för att uppfylla sina 
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tillsynsuppgifter.
Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna övervakar 
marknadsaktörernas verksamhet så att de 
kan bedöma om de villkor för 
verksamheten som föreskrivs i denna 
förordning uppfylls.
5. Den behöriga myndigheten får 
återkalla den auktorisation som beviljats 
en marknadsaktör som
a) har erhållit auktorisationen genom att 
lämna falska uppgifter eller på något 
annat otillbörligt sätt,
b) inte längre uppfyller de villkor på vilka 
auktorisationen beviljades,
c) allvarligt och systematiskt har åsidosatt 
de operativa villkoren för 
marknadsaktörer som föreskrivs i denna 
förordning.
6. Medlemsstaterna ska se till att alla 
marknadsaktörer som har auktoriserats 
och som övervakas av de behöriga 
myndigheterna i en annan medlemsstat i 
enlighet med denna förordning fritt kan 
handla med energi på grossistmarknaden 
inom sina territorier. Medlemsstaterna får 
inte införa några ytterligare krav på 
sådana marknadsaktörer i de avseenden 
som omfattas av denna förordning. De får 
särskilt inte
a) införa ytterligare nationella 
licensieringskrav,
b) ta ut nationella myndighetsavgifter 
från marknadsaktörer på 
grossistenergimarknaden 
(engångsavgifter eller återkommande 
avgifter),
c) med undantag för det som föreskrivs i 
artikel 17, att införa nationella 
redovisningskrav för att redovisa 
transaktioner/kontoutdrag eller föra 
redovisning är tillåtet,
d) kräva olika nationella 
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verksamhetsrapporter i 
värdmedlemsstater,
e) godkänna nättariffer som avskräcker 
från import och export,
f) kräva nationella prov för 
grossisthandel,
g) införa tillgångsrelaterade krav på rena 
grossisthandlare (t.ex. krav på att 
upprätta callcenters för kunder eller 
mätstationer, inrätta medlingstjänster för 
slutkunder, offentliggöra allmänna villkor 
för leveranser till slutkunder).
7. Avgifterna för auktoriseringen kan 
bara tas ut av hemmyndigheten baserat på 
kostnaden för licensieringsprocessen.
8. Denna artikel ska inte gälla för 
marknadsaktörer som handlar med 
mindre än en viss mängd megawatt.
9. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 15 och med 
förbehåll för de villkor som anges i 
artiklarna 16 och 17 i syfte att fastställa
a) krav och omfattning för 
auktorisationen,
b) förfaranden för att bevilja och avslå 
ansökningar om auktorisation, 
c) villkor för återtagande av 
auktorisationen och
d) den tröskel för marknadsaktörer som 
avses i punkt 9 (de minimisregel).

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag rymmer inte något sektorsspecifikt licensieringssystem för 
energihandlare. Det skulle innebära att energihandlande företag som omfattas av 
förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna och som inte omfattas av 
MiFID-lagstiftningen inte kommer att omfattas av EU-omfattande registreringskrav. 
Förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna bör åtgärda denna brist och 
möjliggöra ett skräddarsytt licensieringssystem för energihandlare, vilket skulle göra det 
möjligt att granska marknadsaktörernas kapacitet och avsikt att respektera förordningen och 
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undvika att tillämpa de betungande kraven för finansiella handlare enligt 
finanslagstiftningen.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
samarbeta med byrån om att utföra den 
övervakning av grossistmarknaderna för 
energi som avses i punkt 1. I detta syfte ska 
de nationella tillsynsmyndigheterna ha 
tillgång till den relevanta information som 
byrån innehar, som byrån har samlat in i 
enlighet med punkt 1 och som omfattas av 
bestämmelserna i artikel 8.2. Detta ska inte 
påverka nationella lagstiftningskrav som 
ger nationella tillsynsmyndigheter eller 
andra behöriga nationella enheter 
befogenhet att samla in andra uppgifter 
om energigrossistmarknaderna än de 
uppgifter som rapporteras till byrån.

Or. en

Motivering

Lämplig marknadsövervakning kan kräva ytterligare flexibilitet på nationell nivå, för att 
möjliggöra en bättre och närmare tillsyn av handeln med grossistenergiprodukter.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Byrån ska vara ansvarig gentemot kommissionen och parlamentet, som också representeras i 
Acers styrelse och det bör säkerställas att rapporten offentliggörs.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Handelsplatser kommer att bli en viktig källa för övervakningen av 
grossistenergimarknaderna. Grossistenergiprodukter som handlas på organiserade 
handelsplatser är vanligen mest likvida, med det bredaste deltagandet av användare och 
investerare, och kan ha en referensfunktion för prissättning och upptäckt i förhållande till 
energipriserna för EU:s användare och konsumenter. För att övervaka 
grossistenergiprodukter bör byrån ha full tillgång till sådana uppgifter. I den mån 
handelsplatserna innehar grundläggande uppgifter bör de vara skyldiga att ställa dessa 
uppgifter till Acers förfogande.
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Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De delegerade akterna ska ge möjlighet 
till redovisning av transaktioner i 
relaterade produkter.

Or. en

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den delegerade akten ska innehålla en 
bestämmelse om betalning av avgifter av 
marknadsaktörer som redovisar uppgifter 
i enlighet med denna förordning. Dessa 
avgifter ska avspegla de kostnader som 
byrån ådrar sig för att driva och 
underhålla de nödvändiga systemen för 
att samla in och hantera uppgifter, för att 
den ska kunna utföra sina uppgifter enligt 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) en utsedd myndighet som har tagit 
emot relevant information i enlighet med 
nationella bestämmelser för att samla in 
specifika uppgifter om 
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energiproduktionsmarknader.

Or. en

Motivering

Om nationella myndigheter redan förfogar över information om den nationella 
energimarknaden bör ingen ytterligare byråkratisk börda med obligatorisk underrättelse 
skapas.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Rapporteringen av grundläggande uppgifter bör standardiseras så långt som möjligt för att 
begränsa marknadsaktörernas börda, och harmoniseras med rapporteringsstrukturen för 
grundläggande uppgifter hos operatörerna av överföringssystem och andra plattformar.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att undvika dubbel rapportering 
och en onödig administrativ börda bör de 
delegerade akter som antas av 
kommissionen enligt denna artikel 
undvika överlappningar och säkerställa 
förenlighet med rapporteringskraven 
enligt annan relevant lagstiftning, 
exempelvis rådets förordning (EU, 
Euratom) nr 617/2010 av den 
24 juni 2010 om anmälan till 
kommissionen av projekt för investeringar 
i energiinfrastruktur inom 
Europeiska unionen. De ska också 
klargöra hur undantaget i punkt 2 ska 
tillämpas.

Or. en

Motivering

De som omfattas av redovisningsskyldigheten ska inte behöva redovisa samma information 
två gånger och till olika EU-organ, i olika format, med olika innehåll och vid olika 
tidpunkter. Kommissionen bör uppmärksamma dessa aspekter i de delegerade akterna.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Byrån får föra ett transaktionsregister 
i enlighet med artikel 51 i [EMIR 
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2010/0250 (COD)].

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Byrån får inrätta sambandskontor 
nära viktiga handelsplatser, om byrån 
bedömer att det är viktigt för att 
underlätta utförandet av dess uppgifter 
enligt artiklarna 7 och 11.

Or. en

Motivering

Det kan vara nyttigt om byrån, som finns i Ljubljana, inrättar sambandskontor i närheten av 
viktiga marknader och handelsplatser, för att främja regelbundna kontakter med 
marknadsaktörerna och förfoga över all viktig information.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Högsta graden av sekretess bör garanteras, och det är därför nödvändigt att dessa strikta 
bestämmelser gäller för alla offentliga organ som är inblandade i systemet för att förbättra 
transparensen och integriteten på grossistenergimarknaden.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Eftersom byrån hanterar en enorm mängd handelsuppgifter som är mycket känsliga riskerar 
byrån att bli offer för hackning och andra typer av cyberattacker. Bedrägeriet mot och 
manipuleringen av ETS-förteckningar nyligen har visat hur sårbara handelsuppgifter är. 
Därför måste bestämmelserna om IT-säkerhet stärkas för att uppfylla högsta tillgängliga 
säkerhetsnormer.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Byrån kan besluta om att offentliggöra 
en del av de uppgifter den besitter, under 
förutsättning att den inte avslöjar 
kommersiellt känsliga uppgifter om 
enskilda marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner eller det går att sluta sig till 
sådana uppgifter.

Or. en
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Motivering

Stärker sekretesskraven.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I samband med det slutgiltiga ansvaret att utse den genomförandemyndighet som ska tillämpa 
förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna bör hänsyn tas till den 
särskilda nationella institutionella strukturen för att verkställa konkurrensrätten. 
Medlemsstaterna bör ha möjlighet att fastställa vilken nationell myndighet som ska ha 
ansvaret för att verkställa förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

I samband med det slutgiltiga ansvaret att utse den genomförandemyndighet som ska tillämpa 
förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna bör hänsyn tas till den 
särskilda nationella institutionella strukturen för att verkställa konkurrensrätten. 
Medlemsstaterna bör ha möjlighet att fastställa vilken nationell myndighet som ska ha 
ansvaret för att verkställa förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att säkerställa en effektiv marknadstillsyn är det av avgörande betydelse att byrån 
samarbetar med nationella tillsynsmyndigheter, behöriga finansmyndigheter och 
marknadsövervakningsavdelningar på handelsplatser, när de övervakar 
grossistenergimarknaderna. Möjligheten att samarbeta med 
marknadsövervakningsavdelningar på handelsplatser bör därför klargöras.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Om medlemsstaterna har det slutgiltiga ansvaret för att utse genomförandemyndigheten för 
att tillämpa förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna kräver det också 
en ändring av artikel 11. Alla relevanta behöriga nationella myndigheter bör involveras i 
tillsynsmyndigheternas europeiska samarbete.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
underrätta byrån så noggrant som möjligt 
om de har rimliga skäl att anta att 
handlingar som strider mot 
bestämmelserna i detta direktiv utförs eller 
har utförts, antingen i den egna 
medlemsstaten eller i en annan 
medlemsstat.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna 
eller de utsedda myndigheterna ska 
underrätta byrån så noggrant som möjligt 
om de har rimliga skäl att anta att 
handlingar som strider mot 
bestämmelserna i detta direktiv utförs eller 
har utförts, antingen i den egna 
medlemsstaten eller i en annan 
medlemsstat.

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

En nationell tillsynsmyndighet eller en 
utsedd myndighet kan begära att byrån 
vidtar åtgärder i enlighet med punkt 3b, 
om handlingarna påverkar finansiella 
instrument som omfattas av 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2003/6/EG, och/eller punkt 4 i 
denna artikel, om tillsynsmyndigheten 
misstänker att handlingar utförs i en annan 
medlemsstat som påverkar en 
grossistmarknad för energi eller priset på 
grossistenergiprodukterna i den egna 
medlemsstaten.

Or. en
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Motivering

Om medlemsstaterna har det slutgiltiga ansvaret för att utse genomförandemyndigheten för 
att tillämpa förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna kräver det också 
en ändring av artikel 11. Alla relevanta behöriga nationella myndigheter bör involveras i 
tillsynsmyndigheternas europeiska samarbete.

Ändringsförslag 45

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska förses med de ytterligare 
finansiella resurser och personalresurser 
som behövs för att utföra de ytterligare 
uppgifter som tilldelas den enligt denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Acer inrättades inte ursprungligen för att i så stor utsträckning hantera övervakningen av 
grossistenergimarknaden. För att uppfylla sina funktioner på rätt sätt bör den ha de 
ytterligare resurser som behövs.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de nationella tillsynsmyndigheterna 
underrätta den behöriga finansmyndigheten 
i deras medlemsstat och byrån om de har 
rimliga skäl att anta att handlingar som 
utgör marknadsmissbruk enligt 
direktiv 2003/6/EG utförs eller har utförts 
på grossistmarknaderna för energi, om 
handlingarna påverkar finansiella 
instrument som omfattas av artikel 9 i detta 
direktiv,

a) de nationella tillsynsmyndigheterna eller 
de särskilda myndigheterna underrätta den 
behöriga finansmyndigheten i deras 
medlemsstat och byrån om de har rimliga 
skäl att anta att handlingar som utgör 
marknadsmissbruk enligt 
direktiv 2003/6/EG utförs eller har utförts 
på grossistmarknaderna för energi, om 
handlingarna påverkar finansiella 
instrument som omfattas av artikel 9 i detta 
direktiv. I detta syfte får de nationella 
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tillsynsmyndigheterna eller de särskilda
myndigheterna etablera lämpliga former 
av samarbete med den behöriga 
finansmyndigheten i sin medlemsstat.

Or. en

Motivering

Om medlemsstaterna har det slutgiltiga ansvaret för att utse genomförandemyndigheten för 
att tillämpa förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna kräver det också 
en ändring av artikel 11. Alla relevanta behöriga nationella myndigheter bör involveras i 
tillsynsmyndigheternas europeiska samarbete.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) den behöriga finansmyndigheten i en 
medlemsstat underrätta värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och byrån om den 
har rimliga skäl att anta att handlingar som 
bryter mot artiklarna 3 och 4 utförs eller 
har utförts på grossistmarknaderna för 
energi i en annan medlemsstat.

(c) den behöriga finansmyndigheten i en 
medlemsstat underrätta den nationella 
tillsynsmyndigheten, värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och byrån om den 
har rimliga skäl att anta att handlingar som 
bryter mot artiklarna 3 och 4 utförs eller 
har utförts på grossistmarknaderna för 
energi i en annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

I artikel 11 föreskrivs samarbetet mellan byrån, värdepappers- och marknadsmyndigheten, 
behöriga nationella tillsynsmyndigheter och behöriga nationella finansmyndigheter på 
EU-nivå, men i artikel 11.3 c föreskrivs att den behöriga finansmyndigheten ska informera 
värdepappers- och marknadsmyndigheten och byrån om den misstänker marknadsmissbruk i 
enlighet med artiklarna 3 och 4. Om den behöriga finansmyndigheten är nationell bör den 
också vara skyldig att informera den behöriga nationella tillsynsmyndigheten för att 
underlätta övervakningen av marknadsmissbruk enligt förordningen om integritet och 
öppenhet på energimarknaderna.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationella tillsynsmyndigheter som tar 
emot en begäran om att lämna uppgifter i 
enlighet med punkt 4 a, eller som tar emot 
en begäran om att inleda en utredning om 
det misstänkta brottet i enlighet med 
punkt 4 b, ska omedelbart vidta 
nödvändiga åtgärder för att tillmötesgå 
denna begäran. Om en nationell 
tillsyndsmyndighet inte kan lämna de 
begärda uppgifterna omedelbart ska den 
utan dröjsmål underrätta byrån om 
orsakerna till detta.

Nationella tillsynsmyndigheter eller 
särskilda myndigheter som tar emot en 
begäran om att lämna uppgifter i enlighet 
med punkt 4 a, eller som tar emot en 
begäran om att inleda en utredning om det 
misstänkta brottet i enlighet med punkt 4 b, 
ska omedelbart vidta nödvändiga åtgärder 
för att tillmötesgå denna begäran. Om en 
nationell tillsyndsmyndighet inte kan 
lämna de begärda uppgifterna omedelbart 
ska den utan dröjsmål underrätta byrån om 
orsakerna till detta.

Or. en

Motivering

Om medlemsstaterna har det slutgiltiga ansvaret för att utse genomförandemyndigheten för 
att tillämpa förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna kräver det också 
en ändring av artikel 11. Alla relevanta behöriga nationella myndigheter bör involveras i 
tillsynsmyndigheternas europeiska samarbete.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Miniminormerna för påföljder ska anges 
senast den 31 december 2012 i syfte att 
sträva mot ett fullt ut harmoniserat 
påföljdssystem. Medlemsstaterna ska 
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ändringar av dem. senast den... underrätta kommissionen om 
bestämmelserna och ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om senare 
ändringar av dem.

Or. en

Motivering

Otillbörlig marknadspåverkan bör sanktioneras på samma sätt i hela EU, för att undvika att 
företag som bryter mot bestämmelserna i förordningen om integritet och öppenhet på 
energimarknaderna etablerar sig i de medlemsstater som har minst betungande påföljder. 
Kommissionen genomför för närvarande ett samråd om att förstärka sanktionssystemen i den 
finansiella tjänstesektorn (KOM (2010)0716). Efter slutsatserna från detta samråd ska 
kommissionen lägga fram ett förslag för vidare harmonisering av påföljderna och 
upprättande av minimikrav för påföljder på EU-nivå.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska denna period förlängas med en månad.

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
från den dag då akten delges. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska denna period förlängas med 
två månader.

Or. en

Motivering

Under förhandlingarna om bestämmelser som rör delegerade akter enades rådet och 
parlamentet om en standardformel om 2+2 månader. Denna formel bör behållas eftersom 
den har fördelen att den möjliggör ett snabbt ikraftträdande av den delegerade akten, om den 
delegerade akten inte förefaller problematisk, men den tillåter även att parlamentet får 
tillräcklig tid för ett invändningsförfarande (som måste inledas i ett utskott med en 
omröstning och därefter bekräftas av plenarsammanträdet).
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Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven om insamling av uppgifter enligt 
artikel 7 ska gälla efter det att de 
relevanta delegerade akterna har trätt i 
kraft i enlighet med artiklarna 7.1 och 
7.4. Byrån bör ge vägledning när det 
gäller tillämpningen av kraven på 
insamling av uppgifter.

Or. en

Motivering

Krav på insamling av uppgifter kan inte genomföras förrän de delegerade akterna har 
antagits. Så snart kraven och formen för överföringen av uppgifter har fastställts måste 
tillräcklig tid ges till tillsynsmyndigheterna och marknadsaktörerna för att anpassa sig till 
detta system. Acer bör ge vägledning om hur dessa regler bör tillämpas.



PR\860344SV.doc 41/44 PE460.835v01-00

SV

MOTIVERING

Bakgrund

Genom kommissionens förslag till förordning (förordningen om integritet och öppenhet på 
energimarknaderna) införs en rättslig ram för hela EU för att förhindra marknadsmissbruk och 
otillbörlig marknadspåverkan i energisektorn (gas och el).

Varför behöver vi en sektorsspecifik ansats?

Den här ramen måste vara specifik för grossistenergimarknaderna, utöver de regler som 
redan finns för finansmarknaderna1. De inneboende egenskaperna hos energiprodukter, de 
specifika oegentligheterna på energimarknaden (exempelvis undanhållande av 
energiproduktionstillgångar), samt de olika myndighetsmålen kräver en sektorsspecifik 
ansats, samtidigt som förenliga och sammanhängande principer med 
finansmarknadsförordningarna behålls. I samband med integreringen av nationella 
energimarknader till en enda europeisk marknad behövs en EU-ram.

Orättvisa beteenden på grossistenergimarknaderna påverkar prisnivåerna på ett sådant sätt att 
de inte kan uppfylla sin roll att sända ut tydliga signaler till kraftanläggningar, hushåll och 
företag avseende optimal energianvändning, ge vägledning för skäliga investeringar i 
energiinfrastruktur och främja en effektiv energianvändning. Sådana beteenden kan i stället 
orsaka hög prisvolatilitet, leda till ökade energipriser för slutkonsumenterna (både 
medborgare och företag) och undergräva de potentiella investerarnas förtroende för 
energiinfrastrukturprojekt. Transparens på energimarknaderna är en förutsättning för en 
vidare integrering av EU:s energimarknad, vilken väntas ge viktiga fördelar till 
konsumenterna. Därför fungerar förordningen om integritet och öppenhet på 
energimarknaderna som ett viktigt verktyg för att uppnå det mål som har ställts upp av 
Europeiska rådet för att slutföra den inre marknaden till 20142.

I förordningen förbjuds marknadsmissbruk i form av ”insiderhandel” (artiklarna 1.1 och 3) 
och ”otillbörlig marknadspåverkan” (artiklarna 2.2 och 4) med grossistenergiprodukter (el och 
gas). Det föreskrivs att marknadsaktörerna måste avslöja insiderinformation (artikel 4.4).

Nyckelaktören vid övervakningen av transaktionerna på marknaden är den nyinrättade byrån 
för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer). I artikel 7 i förordningen fastställs att 
marknadsaktörerna ska förse byrån med ett register över deras transaktioner i 
grossistenergiprodukter. Byrån övervakar dessa uppgifter och rapporterar årligen till 
Europeiska kommissionen (artikel 6). Byrån delar den information som den inhämtar med 
andra organ, särskilt nationella tillsynsmyndigheter och finans- och konkurrensmyndigheter i 
medlemsstaterna (artikel 8).

Verkställandet av förbuden mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan vilar på de 
behöriga nationella myndigheterna, närmare bestämt tillsynsmyndigheterna, som måste få 

                                               
1 Särskilt direktivet om marknadsmissbruk (2003/6/EG) och direktivet om finansiella instrument (2004/39/EG). 
2 Europeiska rådets slutsatser om energi av den 4 februari 2011, § 4.
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tillräckliga befogenheter av medlemsstaterna (artikel 10). Medlemsstaterna ska också 
föreskriva påföljder för åsidosättande av förordningen (artikel 13).

I förordningen fastställs ett system för samarbete och samordning mellan byrån och de 
nationella tillsynsmyndigheterna (artikel 11). De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
informera varandra och Acer när det finns skälig grund att misstänka metoder som strider mot 
förordningen. Acer ska ha befogenhet att begära information från de nationella 
myndigheterna, begära att de bedriver utredningar eller kallar samman utredningsgrupper från 
flera myndigheter för gränsöverskridande fall. Energimyndigheterna bör också informera 
finansmyndigheterna vid misstänkta brott mot direktivet om marknadsmissbruk och vice 
versa, i fall av misstänkta brott mot denna förordning (artikel 11.3).

Förslaget till förordning omfattar bestämmelser för att säkerställa sekretess och säkerhet för 
de uppgifter som samlas in och offentliggörs av byrån, samt yrkesmässig sekretess i 
förhållande till den konfidentiella informationen.

Kommissionen föreslår att den ska kunna uppdatera eller precisera kraven i denna förordning 
genom delegerade akter – särskilt när det gäller definitionerna och formen och innehållet för 
uppgiftsinsamlingen. Förfarandet för delegerade akter föreskrivs i artiklarna 15, 16 och 17.

Förordningen skulle vara direkt tillämplig i alla medlemsstater, utan behov av 
införlivandeåtgärder.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och dess sektorsspecifika ansats för att 
fokusera på energisektorn, för att undvika marknadsmissbruk. Förslagets struktur och de 
mekanismer som föreslås för tillämpningen av förordningen är mycket bra, men flera 
förbättringar kan ändå göras, och de framgår av förslaget till betänkande.

Omfattning

Förordningen bör också omfatta koldioxidmarknaderna under EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. Koldioxidmarknaden är nära knuten till el- och gasmarknaderna. De har flera 
grunddrag gemensamt, exempelvis efterfrågan på el, kol- och gaspriser och ekonomisk 
aktivitet. Därför är priserna på koldioxid och grossistenergi beroende av varandra. En 
betydande andel av marknadsaktörerna på koldioxidmarknaderna är också marknadsaktörer 
på grossistmarknaderna för el och gas, särskilt elbolag. Till följd av detta bör ett 
sektorsspecifikt tillsynssystem för grossistenergimarknaden omfatta avtal inom EU:s system 
för handel med utsläppsrätter.

Olje- och kolmarknaden är också knuten till gas- och elmarknaderna. Utvecklingen på olje-
och kolmarknaden påverkar också el- och gasmarknaden. Dessa marknader har emellertid en 
global dimension och kan inte verkställas tillfredsställande på EU-nivå. Marknadsaktörerna i 
dessa sektorer bör bjudas in att tillhandahålla information, vilket skulle förbättra 
transparensen och integriteten på EU:s reglerade energimarknader för el och gas, utan att 
omfattas av mekanismen för kontroll och verkställande.
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De minimisregeln

I syfte att undvika att hämma en ytterligare avreglering av energimarknaderna bör 
förordningen inte gälla för mycket små marknadsaktörer och därmed inte för transaktioner 
under en viss volym. På så sätt undviker man att nya marknadsaktörer möter hinder mot 
inträdet på energimarknaderna. Marknadsaktörer som handlar med kvantiteter under en viss 
tröskel bör inte vara skyldiga att redovisa sina transaktioner, eller omfattas av 
licensieringskrav (de minimisregel).

Definitioner

Flera definitioner kan förbättras eftersom de flesta av de definitioner som användes hämtades 
från direktivet om marknadsmissbruk, vilket under tiden har blivit föråldrat. Ett klargörande 
exempel på vad som utgör en form av otillbörlig marknadspåverkan kan särskilt tilläggas. 
Vidare kan ytterligare definitioner förbättra textens juridiska tydlighet – bland annat skulle 
definitioner av ”marknadsaktörer” och ”handelsplatser” vara lämpliga.

Byråns roll

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter spelar en nyckelroll i tillämpningen av 
denna förordning. Den bör därför ges tillräckliga finansiella resurser och personalresurser och 
kunna inrätta sambandskontor i närheten av de större börserna. Baserat på den erfarenhet den 
kommer att få av marknadsövervakning bör den kunna utveckla förslag till delegerade akter 
som ska antas av kommissionen. Dess årsrapport om övervakningen av grossistmarknaden 
enligt denna förordning ska även lämnas till parlamentet samt offentliggöras för att förbättra 
ansvarsskyldigheten.

Det kan dessutom föreskrivas att byrån i framtiden ska fungera som transaktionsregister för 
energispecifika finansiella transaktioner. Det skulle underlätta energihandlarnas verksamhet 
eftersom de skulle slippa rapportera till transaktionsregistret för finanssektorn under 
förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer och ge byrån ett verktyg för att garantera 
tillräcklig finansiering för den nya verksamheten enligt förordningen om integritet och 
öppenhet på energimarknaderna.

Licensieringssystem

För att stärka verktygen för verkställande av denna förordning föreslog föredraganden att ett 
licensieringssystem för energihandlare skulle införas, varigenom licensen kunde dras in vid 
brott mot denna förordning. En licens som har godkänts i en medlemsstat skulle gälla i hela 
unionen. Licensieringssystemet bör inte öka byråkratin och bör därför endast krävas för 
handlare som genomför transaktioner över en viss tröskel.

Rapportering

Kommissionen (och byrån) bör minimera rapporteringsbördan genom att använda tillgängliga 
uppgifter när så är möjligt och klargöra hur företag bör tillhandhålla information enligt de 
olika gällande förordningarna och direktiven. Samtidigt kan nationell lag ge nationella 
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tillsynsmyndigheter eller andra behöriga nationella enheter rätt att samla in andra uppgifter 
om energigrossistmarknaderna än de uppgifter som redovisas till byrån.

Harmoniserade påföljder över hela EU

Otillbörlig marknadspåverkan bör sanktioneras på samma sätt i hela EU, för att undvika att 
företag som bryter mot bestämmelserna i förordningen om integritet och öppenhet på 
energimarknaderna etablerar sig i de medlemsstater som har minst betungande påföljder. 
Kommissionen bör därför före utgången av 2012 lägga fram förslag för att harmonisera 
påföljderna ytterligare och ställa upp minimikrav för påföljder på EU-nivå.

Sekretess och IT-system

Föredraganden har lagt fram flera förslag för att försöka stärka skyddet av känsliga 
handelsuppgifter som rapporteras till de relevanta myndigheterna. Byrån bör dessutom 
använda bästa tillgängliga säkerhetsnormer för sina IT-system i hanteringen av dessa 
uppgifter, helst genom ett nära samarbete med Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet.

Delegerade akter

Användningen av delegerade akter bör få en tillfredsställande ram och det som är möjligt och 
genomförbart bör tas in i förordningens ordalydelse. Dessutom bör ett tillfredsställande 
samråd äga rum före antagandet av en delegerad akt. Det bör vara möjligt för varje 
medlagstiftare att utöka den ordinarie tidsgränsen för en invändning mot en delegerad akt med 
högst två månader. Vidare bör den nödvändiga rättsliga tydligheten för tillämpningen av 
förordningen garanteras genom att det föreskrivs att förordningen om integritet och öppenhet 
på energimarknaderna inte ska tillämpas till fullo förrän de delegerade akterna har trätt i kraft.

Med de ändringar som föreslås ovan samt de som föreslogs under lagstiftningsprocessen bör 
denna förordning kunna uppfylla sin roll och förbättra transparensen, integriteten och 
stabiliteten på grossistenergimarknaderna. Med tanke på hur viktigt och brådskande detta 
verktyg är för en fungerande inre energimarknad i EU kommer föredraganden att arbeta för 
ett snabbt antagande av förslaget.


