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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de 
energiemarkt is noodzakelijk.

Een tiental jaar na de geleidelijke liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkten is 
duidelijk gebleken dat de elektriciteitsbeurzen die zijn ontstaan en de "over the counter"- of 
OTC-contracten die zowat overal populair waren, nooit immuun zijn geweest tegen pogingen 
tot marktmanipulatie en handel met voorwetenschap. Hoe kunnen anders bepaalde 
bewegingen van de elektriciteits- en gaskoersen worden verklaard, terwijl de diepte en de 
liquiditeit van de transnationale energiemarkten geacht werden te leiden tot meer stabiliteit en 
een betere voorspelbaarheid van de prijzen.

De liberalisering van de energiemarkten werd destijds door de Commissie aangeprezen als 
een noodzakelijke maatregel die elektriciteit en gas voor de consumenten goedkoper zou 
maken. In werkelijkheid zijn de koersen de hoogte ingeschoten en is het begrip 
"energiearmoede" voortaan geassocieerd met de liberalisering die heeft plaatsgevonden.

Een reden te meer dus om erop toe te zien dat de energiemarkten transparanter worden en 
beter worden gecontroleerd en dat elke poging tot manipulatie en elk marktmisbruik worden 
vervolgd en bestraft.

Door een specifieke verordening voor de energiemarkten voor te stellen, erkent de Commissie 
het specifieke karakter van deze markten, waarbij ze voorstelt er de regels op toe te passen die 
gelden voor marktmisbruik en handel met voorwetenschap op de financiële markten.

In feite heeft de Commissie zich vooral geïnspireerd op Richtlijn 2003/6/EG van 28 januari 
2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruikrichtlijn). 
Sommige bepalingen zijn evenwel bedoeld om de richtlijn te versterken en zijn geïnspireerd 
op wijzigingen die de Commissie wil voorstellen in het kader van de aangekondigde 
herziening van de richtlijn. Dit stelt een probleem voor de medewetgevers, die verzocht 
worden in onderhavig voorstel in te stemmen met bepalingen die verder gaan dan de 
bestaande specifieke regelgeving. Dit zou kunnen leiden tot verwarring en conflicten, 
bijvoorbeeld indien de medewetgevers toevallig de voorstellen van de Commissie voor de 
verordening betreffende de energiemarkten goedkeuren, maar de identieke voorstellen voor de 
herziening van de marktmisbruikrichtlijn geheel of gedeeltelijk zouden afwijzen. Dit risico is 
misschien hypothetisch maar toch reëel.

In haar voorstel voor een verordening stelt de Commissie voor het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (ACER), dat onlangs in Ljubljana (Slovenië) is 
opgericht, met de desbetreffende opdracht te belasten. Dit voorstel is logisch. Wel moet dit 
agentschap de nodige materiële en personele middelen krijgen om deze nieuwe taak te kunnen 
vervullen.

Bovendien moet een optimale samenwerking tot stand worden gebracht, zowel tussen de 
nationale regelgevende instanties en ACER, als tussen de nationale regelgevende instanties 
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voor de financiële markten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM), om 
efficiënt te kunnen toezien op de groothandelsmarkt voor energie.

Ook moet erop worden toegezien dat marktdeelnemers voor inbreuken worden gestraft. De 
sancties waarin de nationale autoriteiten voorzien, moeten afschrikkend zijn en bijgevolg 
groter zijn dan de potentiële winst die fraudeurs kunnen maken.

In een recente mededeling over de noodzakelijke versterking van sanctieregelingen in de 
financiële sector (COM(2010)716) stelt de Commissie vast dat "er grote verschillen bestaan in 
het minimum- en maximumniveau van de geldboeten waarin de nationale wetgevingen 
voorzien en soms is het maximumniveau zo laag dat er naar alle waarschijnlijkheid een 
ontoereikend afschrikkend effect van uitgaat".

En de Commissie stelt verder: "Om ervoor te zorgen dat een boete een toereikend 
afschrikkend effect sorteert op een rationele marktexploitant, moet de mogelijkheid dat een 
inbreuk onopgespoord blijft, worden gecompenseerd door boeten op te leggen die aanzienlijk 
hoger liggen dan de mogelijke winst die aan de schending van de wetgeving inzake financiële 
diensten wordt ontleend. In de financiële sector, waar een groot aantal mogelijke schenders 
grensoverschrijdende financiële instellingen zijn met zeer aanzienlijke omzetcijfers, kunnen 
sancties ten bedrage van enkele duizenden euro niet als voldoende afschrikkend worden 
beschouwd."

Wat geldt voor de bestrijding van marktmisbruik in de financiële sector, moet eveneens aan 
de energiemarkten worden opgelegd.

De rapporteur steunt het voorstel voor een verordening van de Commissie. Het is 
noodzakelijk en de verordening zou zo snel mogelijk in werking moeten treden.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Meer integriteit en transparantie 
van de energiemarkten moet tot doel 
hebben open en eerlijke concurrentie op 
de groothandelsmarkten voor energie te 
bevorderen ten voordele van de 
eindconsumenten van energie.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om de transparantie op de 
groothandelsmarkten voor energie te 
vergroten, moet het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
dat is opgericht bij Verordening (EG) 
nr. 713/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad1 (het Agentschap) een register 
van marktdeelnemers invoeren.
________________
1 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Gedrag dat de integriteit van de 
energiemarkt ondermijnt, is op enkele van 
de belangrijkste energiemarkten 
momenteel niet uitdrukkelijk verboden.

(6) Gedrag dat de integriteit van de 
energiemarkt ondermijnt en kan leiden tot 
hogere prijzen voor de eindconsumenten 
van energie, is op enkele van de 
belangrijkste energiemarkten momenteel 
niet uitdrukkelijk verboden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op de groothandelsmarkten voor 
energie wordt gehandeld in zowel 
derivaten als in grondstoffen. Het is dan 
ook belangrijk dat de voor de 

(7) Op de groothandelsmarkten voor 
energie wordt gehandeld in zowel 
derivaten als in grondstoffen. Het is dan 
ook belangrijk dat de voor de 
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derivatenmarkten gehanteerde definitie van 
marktmisbruik, wat handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
omvat, verenigbaar is met die welke voor 
de grondstoffenmarkten wordt gebruikt.

derivatenmarkten gehanteerde definitie van 
marktmisbruik, wat handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
omvat, verenigbaar is met die welke voor 
de grondstoffenmarkten wordt gebruikt. 
Beoogd zijn alle transacties die worden 
verricht op gereglementeerde markten en 
op multilaterale handelsfaciliteiten en 
OTC-platformen, zowel rechtstreeks als 
via tussenpersonen.

Motivering

Het is van essentieel belang dat de verordening van toepassing is op alle marktdeelnemers en 
op alle transacties van groothandelaars, via alle mogelijke instrumenten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De definities van voorwetenschap en 
marktmanipulatie moeten nader worden 
omschreven om de specifieke kenmerken 
van de dynamische en veranderlijke 
groothandelsmarkten voor energie in 
aanmerking te nemen. De Commissie moet 
de bevoegdheid worden gegeven om met 
betrekking tot dergelijke gedetailleerde 
voorschriften gedelegeerde handelingen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag.

(11) De definities van voorwetenschap en 
marktmanipulatie moeten nader worden 
omschreven om de specifieke kenmerken 
van de dynamische en veranderlijke 
groothandelsmarkten voor energie in 
aanmerking te nemen. Er moet worden 
gezorgd voor samenhang met andere 
relevante rechtshandelingen van de Unie 
op het gebied van financiële diensten, die 
eveneens dynamisch en veranderlijk zijn, 
om hiaten in de regelgeving te vermijden.
De Commissie moet de bevoegdheid 
worden gegeven om met betrekking tot 
dergelijke gedetailleerde voorschriften 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag. Vooraleer de Commissie een 
gedelegeerde handeling vaststelt, moet zij 
de deelnemers aan de energiemarkt om 
advies vragen en de bevoegde autoriteiten 
voor de energiesector raadplegen, evenals 
de Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Autoriteit voor effecten en 
markten - EAEM) die is opgericht bij 
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Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad. Het 
Europees Parlement en de Raad moeten 
in kennis worden gesteld van het resultaat 
van dit overleg.

Motivering

Een gedelegeerde handeling moet met het nodige overleg en de nodige transparantie tot stand 
komen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op voldoende flexibiliteit 
bij het verzamelen van informatie over 
groothandelstransacties in 
energieproducten moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen waarin zij bepaalt welke 
marktdeelnemer welke informatie op welk 
moment en in welke vorm dient mee te 
delen. Meldingsverplichtingen mogen voor 
marktdeelnemers geen nodeloze kosten 
met zich meebrengen. Personen die 
transacties meedelen aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig het bepaalde in 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten, en aan transactieregisters en 
bevoegde autoriteiten overeenkomstig het 
bepaalde in Verordening ../.. van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende OTC-derivaten, centrale 
tegenpartijen en transactieregisters mogen 
daarom geen extra 
rapportageverplichtingen hebben uit 
hoofde van deze verordening.

(15) Met het oog op voldoende flexibiliteit 
bij het verzamelen van informatie over 
groothandelstransacties in 
energieproducten moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen waarin zij bepaalt welke 
marktdeelnemer welke informatie op welk 
moment en in welke vorm dient mee te 
delen. Meldingsverplichtingen mogen voor 
marktdeelnemers geen vermijdbare kosten 
met zich meebrengen. Personen die 
transacties meedelen aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig het bepaalde in 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten, en aan transactieregisters en 
bevoegde autoriteiten overeenkomstig het 
bepaalde in Verordening ../.. van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende OTC-derivaten, centrale 
tegenpartijen en transactieregisters mogen 
daarom geen extra 
rapportageverplichtingen hebben uit 
hoofde van deze verordening.
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Motivering

Het begrip "vermijdbare kosten" is te verkiezen boven "nodeloze kosten". Elke verordening 
brengt kosten met zich, ook al moeten deze zo veel mogelijk tot een minimum beperkt blijven, 
met name door een "de minimis" drempel vast te stellen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Wanneer informatie niet commercieel 
gevoelig is, moet het Agentschap deze 
informatie bekend kunnen maken aan de 
marktdeelnemers en het ruimere publiek. 
Een dergelijke transparantie kan het 
vertrouwen in de markt helpen versterken 
en kan bijdragen tot de kennis over de 
werking van groothandelsmarkten voor 
energie.

(18) Wanneer informatie niet commercieel 
gevoelig is, moet het Agentschap deze 
informatie bekend kunnen maken aan de 
marktdeelnemers en het ruimere publiek. 
Een dergelijke transparantie kan het 
vertrouwen in de markt helpen versterken 
en kan bijdragen tot de kennis over de 
werking van groothandelsmarkten voor 
energie. Om meer transparantie en de 
toegang van het publiek tot informatie 
over groothandelsprijzen voor energie te 
waarborgen, moet het Agentschap 
maandelijks verslagen opstellen over de 
prijsontwikkelingen per land op de 
groothandelsmarkten voor energie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De handhaving van deze verordening 
in de lidstaten moet aan de nationale 
regelgevende instanties worden 
toevertrouwd. Daartoe moeten zij de 
onderzoeksbevoegdheden krijgen die 
noodzakelijk zijn voor de efficiënte 
vervulling van deze opdracht.

(19) De nationale regelgevende instanties 
moeten instaan voor de handhaving van 
deze verordening in de lidstaten. Daartoe 
moeten zij de onderzoeksbevoegdheden 
krijgen die noodzakelijk zijn voor de 
efficiënte vervulling van deze opdracht.
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Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat alle nationale instanties zich inzetten voor de bestrijding 
van misbruik.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het is van belang dat de sancties voor 
inbreuken op deze verordening evenredig 
en afschrikkend zijn, en een afspiegeling 
vormen van de ernst van de overtredingen 
en de winst die potentieel door de handel 
met voorwetenschap of de 
marktmanipulatie werd gerealiseerd. Ter 
erkenning van de wisselwerking tussen de 
handel in elektriciteits- en gasderivaten 
enerzijds en de handel in elektriciteit en 
gas zelf anderzijds, moeten de sancties 
voor inbreuken op deze richtlijn in 
overeenstemming zijn met de sancties die 
de lidstaten bij de omzetting van Richtlijn 
2003/6/EG hebben vastgesteld.

(23) Het is van belang dat de sancties voor 
inbreuken op deze verordening evenredig 
en afschrikkend zijn, en een afspiegeling 
vormen van de ernst van de overtredingen 
en de winst die potentieel door de handel 
met voorwetenschap of de 
marktmanipulatie werd gerealiseerd. Ter 
voorkoming van arbitraire regelgeving, 
waarbij transacties plaatsvinden op 
plaatsen waar de regelgeving flexibeler is 
of toleranter ten aanzien van de sancties 
van de Commissie, moet de Commissie 
regelmatig de situatie herzien. Indien 
nodig moet de Commissie 
minimumnormen voor sancties 
voorstellen, waarbij wordt gestreefd naar 
een geharmoniseerde sanctieregeling voor 
de gehele Europese Unie. Ter erkenning 
van de wisselwerking tussen de handel in 
elektriciteits- en gasderivaten enerzijds en 
de handel in elektriciteit en gas zelf 
anderzijds, moeten de sancties voor 
inbreuken op deze richtlijn in 
overeenstemming zijn met de sancties die 
de lidstaten bij de omzetting van Richtlijn 
2003/6/EG hebben vastgesteld.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op 
alle deelnemers aan de beoogde markten, 
ongeacht het feit of zij uit de Europese 
Unie dan wel uit een derde land afkomstig 
zijn. De regels zijn van toepassing op alle 
verkoop- en aankooptransacties, de 
productie, de levering en de transmissie 
alsook op alle groothandelsleveringen van 
energieproducten.

Motivering

Het is nuttig duidelijk te bepalen dat de verordening eveneens van toepassing is op 
interventies op de energiemarkten door marktdeelnemers van buiten de Gemeenschap, welke 
prestatie zij ook leveren.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "voorwetenschap": nauwkeurige
informatie die niet openbaar is gemaakt, 
die direct of indirect verband houdt met 
één of meerdere voor de groothandel 
bestemde energieproducten en die, 
wanneer zij openbaar zou worden gemaakt, 
de prijzen van dergelijke voor de 
groothandel bestemde energieproducten 
aanzienlijk kan beïnvloeden.

1. "voorwetenschap": informatie van
nauwkeurige aard die niet openbaar is 
gemaakt, die direct of indirect verband 
houdt met één of meerdere voor de 
groothandel bestemde energieproducten en 
die, wanneer zij openbaar zou worden 
gemaakt, de prijzen van dergelijke voor de 
groothandel bestemde energieproducten 
aanzienlijk kan beïnvloeden.

Voor de toepassing van de eerste alinea is 
informatie waarvan een redelijk 
handelende marktdeelnemer waarschijnlijk 
gebruik zal maken om er zijn 
transactiebeslissing met betrekking tot een 
voor de groothandel bestemd 
energieproduct ten dele op te baseren, 
informatie die, indien zij openbaar zou 

Voor de toepassing van de eerste alinea is 
voorwetenschap:
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worden gemaakt, waarschijnlijk een 
aanzienlijke invloed zou hebben op de 
prijzen van dergelijke voor de groothandel 
bestemde energieproducten. Dergelijke 
informatie omvat onder meer informatie 
betreffende de capaciteit van faciliteiten 
voor de productie, de opslag, het verbruik 
en de transmissie van elektriciteit of gas 
alsook informatie die verplicht openbaar 
moet worden gemaakt overeenkomstig 
Europese of nationale wettelijke of 
reglementaire bepalingen, 
marktvoorschriften, contracten of 
gebruiken op de betrokken 
groothandelsmarkt voor energie. Een 
voorbeeld om het voorgaande te illustreren:

a) informatie die openbaar moet worden 
gemaakt overeenkomstig de bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 714/2009, 
Verordening (EG) nr. 715/2009 of deze 
verordening, met inbegrip van 
richtsnoeren, netwerkcodes of 
gedelegeerde handelingen die op grond 
van die verordeningen zijn vastgesteld, of 
overeenkomstig bepalingen van andere 
wetgeving of regelgeving op Europees 
niveau, met name Richtlijn 2009/72/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit1, en Richtlijn 
2009/73/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas2; of
b) informatie waarvan een redelijk 
handelende marktdeelnemer waarschijnlijk 
gebruik zal maken om er zijn 
transactiebeslissing met betrekking tot een 
voor de groothandel bestemd 
energieproduct ten dele op te baseren, en 
die, indien zij openbaar zou worden 
gemaakt, waarschijnlijk een aanzienlijke 
invloed zou hebben op de prijzen van 
dergelijke voor de groothandel bestemde 
energieproducten. Dergelijke informatie 
omvat onder meer informatie betreffende 
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bijgewerkte ramingen van 
energievoorraden, de capaciteit van 
faciliteiten voor de productie, de opslag, 
het verbruik en de transmissie van 
elektriciteit of gas of een LNG-faciliteit,
alsook informatie die normaal ter 
beschikking wordt gesteld van de 
betrokken groothandelsmarkt voor 
energie, of verplicht openbaar moet 
worden gemaakt overeenkomstig Europese 
of nationale wettelijke of reglementaire 
bepalingen, marktvoorschriften, contracten 
of gebruiken op de betrokken 
groothandelsmarkt voor energie.

______________
1 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55.
2 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 – alinea 1 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– die de prijs van een of meerdere voor de 
groothandel bestemde energieproducten op 
een abnormaal of kunstmatig niveau 
veiligstellen of dat proberen te doen, door 
één persoon of door meerdere personen die 
samenwerken, tenzij de persoon die de 
transacties aangegaan is of de 
handelsorders geplaatst heeft, aantoont dat 
zijn beweegredenen om de betrokken 
transacties aan te gaan of de handelsorders 
te plaatsen, gerechtvaardigd zijn en in 
overeenstemming zijn met de 
gebruikelijke marktpraktijken op de
desbetreffende groothandelsmarkt voor 
energie; of

– die de prijs van een of meerdere voor de 
groothandel bestemde energieproducten op 
een abnormaal of kunstmatig niveau 
veiligstellen of dat proberen te doen, door 
één persoon of door meerdere personen die 
samenwerken, tenzij de persoon die de 
transacties aangegaan is of de 
handelsorders geplaatst heeft, aantoont dat 
zijn beweegredenen om de betrokken 
transacties aan te gaan of de handelsorders 
te plaatsen, gerechtvaardigd zijn; of

Motivering

Niet alle "gebruikelijke" marktpraktijken zijn aanvaardbaar. Het is net omdat bepaalde 
"gebruikelijke" marktpraktijken, zoals het achterhouden van technisch beschikbare 
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productiecapaciteit, onaanvaardbaar zijn dat de Europese Unie wetgevend wil optreden.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een voorbeeld van marktmanipulatie is 
het laten uitschijnen dat de beschikbare 
productiecapaciteit voor elektriciteit, de 
beschikbare hoeveelheid gas of de 
beschikbare transmissiecapaciteit afwijkt 
van de werkelijke fysieke beschikbaarheid;

Marktmanipulatie is het laten uitschijnen 
dat de beschikbare productiecapaciteit voor 
elektriciteit, de beschikbare hoeveelheid 
gas of de beschikbare transmissiecapaciteit 
afwijkt van de werkelijke fysieke 
beschikbaarheid, onder meer door 
infrastructuur voor 
energietransmissieoperatoren te 
reserveren die de operator niet van plan is 
te gebruiken;

Motivering

Het is belangrijk geen "voorbeelden" van marktmanipulatie te geven, maar duidelijk elke 
vorm van manipulatie te verbieden, waaronder overreservering van capaciteit.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Marktdeelnemers maken voorwetenschap 
openbaar over bedrijfsactiviteiten of 
faciliteiten die de betrokken deelnemers 
bezitten of controleren of voor de 
operationele aangelegenheden waarvan de 
deelnemers geheel dan wel gedeeltelijk 
verantwoordelijk zijn. Dergelijke 
informatie omvat informatie over de 
productie-, opslag-, verbruiks- en 
transmissiecapaciteit voor elektriciteit of 
aardgas.

Marktdeelnemers maken tijdig
voorwetenschap openbaar over 
bedrijfsactiviteiten of faciliteiten die de 
betrokken deelnemers bezitten of 
controleren of voor de operationele 
aangelegenheden waarvan de deelnemers 
geheel dan wel gedeeltelijk 
verantwoordelijk zijn. Dergelijke 
informatie omvat informatie over de 
productie-, opslag-, verbruiks- en 
transmissiecapaciteit voor elektriciteit of 
aardgas, met inbegrip van 
capaciteitsverminderingen als gevolg van 
onderhoud of een ongeval.
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Motivering

Capaciteitsverminderingen kunnen de markten sterk beïnvloeden en zijn mogelijke bronnen 
van manipulatie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het begrip "onderneming" omvat 
eveneens moederondernemingen zoals 
bepaald in artikel 1 en 2 van de Zevende 
Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 
13 juni 1983 betreffende de 
geconsolideerde jaarrekening1.
______________
1 PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1.

Motivering

Het begrip "onderneming" moet in zijn logische zin worden gezien, met inbegrip van alle 
dochterondernemingen en belangrijke participaties van een onderneming.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde toekomstige ontwikkelingen 
op de groothandelsmarkten voor energie in 
aanmerking te nemen, stelt de Commissie 
gedelegeerde handelingen vast 
overeenkomstig artikel 15 en onder de in 
de artikelen 16 en 17 bepaalde 
voorwaarden, ter specificatie van de in 
artikel 2, leden 1 tot en met 5, vastgestelde 
definities.

1. Teneinde toekomstige ontwikkelingen 
op de groothandelsmarkten voor energie in 
aanmerking te nemen en de samenhang te 
waarborgen met de evolutie van de 
rechtshandelingen van de Unie op het 
gebied van financiële diensten en energie, 
stelt de Commissie gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig artikel 15 
en onder de in de artikelen 16 en 17 
bepaalde voorwaarden, ter specificatie van 
de in artikel 2, leden 1 tot en met 5, 
vastgestelde definities.
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Motivering

Er moet worden toegezien op de samenhang van alle wetgevingsteksten.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap houdt toezicht op de 
handel in voor de groothandel bestemde 
energieproducten en voorkomt handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie. Het 
verzamelt gegevens voor de evaluatie van 
en het toezicht op de groothandelsmarkten 
voor energie als bedoeld in artikel 7.

1. Het Agentschap houdt toezicht op de 
handel in voor de groothandel bestemde 
energieproducten, met inbegrip van "over 
the counter" transacties, waaronder 
contracten met grote eindgebruikers van 
energie, en voorkomt handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie. Het 
verzamelt gegevens voor de evaluatie van 
en het toezicht op de groothandelsmarkten 
voor energie als bedoeld in artikel 7.

Motivering

De regulators moeten een globaal beeld van de markt hebben.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het Agentschap brengt maandelijks 
per land een verslag uit over de 
prijsontwikkelingen op de 
groothandelsmarkten voor elektriciteit en 
gas van de Europese Unie.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap moet kunnen 
beschikken over overzichten van op de 
groothandelsmarkt voor energie verrichte 
transacties, met inbegrip van 
handelsorders. De Commissie stelt 
overeenkomstig artikel 15 en met 
inachtneming van de in de artikelen 16 en 
17 genoemde voorwaarden gedelegeerde 
handelingen vast waarin zij aangeeft welke 
informatie op welk moment en in welke 
vorm moet worden verstrekt en waarin zij 
in voorkomend geval drempelwaarden 
bepaalt voor de melding van transacties en 
de soorten contracten specificeert waarvoor 
transacties moeten worden gemeld.

1. Het Agentschap moet rechtstreeks en 
tijdig kunnen beschikken over overzichten 
van op de groothandelsmarkt voor energie 
verrichte transacties, met inbegrip van 
handelsorders. Met het oog op toezicht op 
de handel op groothandelsmarkten voor 
energie moet het Agentschap aan de hand 
van de verzamelde gegevens 
marktmisbruik kunnen identificeren en 
kunnen toezien op de ontwikkeling van 
omstandigheden waarin marktmisbruik 
waarschijnlijker of gevaarlijk is. De 
Commissie stelt overeenkomstig artikel 15 
en met inachtneming van de in de artikelen 
16 en 17 genoemde voorwaarden 
gedelegeerde handelingen vast waarin zij 
aangeeft welke informatie op welk moment 
en in welke vorm moet worden verstrekt en 
waarin zij drempelwaarden bepaalt voor de 
melding van transacties en de soorten 
contracten specificeert waarvoor 
transacties moeten worden gemeld.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een "de minimis" drempel 
vastgesteld om marktdeelnemers die 
gezien hun omvang de energiemarkten 
niet kunnen beïnvloeden, vrij te stellen 
van de verplichting informatie te 
verstrekken.

Motivering

Om de kosten voor kmo's te beperken, is het noodzakelijk een "de minimis" regel in te voeren.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 15 en met inachtneming van de in 
de artikelen 16 en 17 genoemde 
voorwaarden gedelegeerde handelingen 
vast waarin zij een "de minimis" drempel 
vaststelt waarbij transacties, die gezien 
hun geringe omvang de energiemarkten 
niet kunnen beïnvloeden, vrijgesteld 
worden van de verplichting informatie te 
verstrekken.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij het vaststellen van gedelegeerde 
handelingen krachtens dit artikel, 
vermijdt de Commissie het opleggen van 
dubbele informatieverplichtingen en 
niet-proportionele administratieve lasten 
door rekening te houden met 
informatieverplichtingen die zijn opgelegd 
door andere rechtshandelingen van de 
Unie ter zake.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar nodig houdt het Agentschap zich 
aan Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2000 betreffende de 

Het Agentschap houdt zich aan 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
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bescherming van natuurlĳke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrĳe verkeer van die gegevens.

bescherming van natuurlĳke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrĳe verkeer van die gegevens.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nationale regelgevende instanties
zien erop toe dat de in de artikelen 3 en 4 
vastgestelde verbodsbepalingen worden 
toegepast.

1. De nationale regelgevende instanties
moeten erop toezien dat de in de artikelen 
3 en 4 vastgestelde verbodsbepalingen 
worden toegepast.

Motivering

Alle nationale instanties moet de plicht worden opgelegd mee te werken aan de bestrijding 
van marktmisbruik en handel met voorwetenschap.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere lidstaat zorgt ervoor dat de nationale 
regelgevende instanties over de 
onderzoeksbevoegdheden beschikken die 
zij nodig hebben om deze taak te kunnen 
vervullen. Deze bevoegdheden worden op 
evenredige wijze uitgeoefend. Zij kunnen 
als volgt worden uitgeoefend:

Iedere lidstaat zorgt ervoor dat de nationale 
regelgevende instanties over de 
onderzoeksbevoegdheden beschikken die 
zij nodig hebben om deze taak
onmiddellijk te kunnen vervullen. Deze 
bevoegdheden worden op evenredige wijze 
uitgeoefend. Zij kunnen als volgt worden 
uitgeoefend:

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale regelgevende instanties 
werken onderling en met het Agentschap 
samen om hun taken overeenkomstig deze 
verordening te vervullen.

De nationale regelgevende instanties 
werken onderling en met het Agentschap 
samen om hun taken overeenkomstig deze 
verordening te vervullen. Deze 
samenwerking kan eveneens de vorm 
aannemen van regionale samenwerking 
tussen nationale regelgevende instanties 
binnen de structuur van het Agentschap 
om de marktrealiteit te weerspiegelen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een nationale regelgevende 
instantie vermoedt dat in een andere 
lidstaat handelingen worden uitgevoerd die 
van invloed zijn op de 
groothandelsmarkten voor energie of op de 
prijs van voor de groothandel bestemde
energieproducten in de lidstaat van de 
instantie, kan zij het Agentschap verzoeken
maatregelen te treffen overeenkomstig lid 
4.

Wanneer een nationale regelgevende 
instantie vermoedt of wanneer een 
aanvankelijke beoordeling en analyse van 
het Agentschap aangeeft dat in een andere 
lidstaat handelingen worden uitgevoerd die 
van invloed zijn op de 
groothandelsmarkten voor energie of op de 
prijs van voor de groothandel bestemde 
energieproducten in de lidstaat van de 
instantie, verzoekt deze nationale 
regelgevende instantie het Agentschap 
maatregelen te treffen overeenkomstig 
lid 4.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In nauwe samenwerking met de 
bevoegde nationale regelgevende en 
financiële instanties onderzoekt de EAEM 
mogelijke mazen in het bestaande toezicht 
op energiegerelateerde financiële markten 
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en producten, en neemt zij indien nodig 
alle noodzakelijke maatregelen om 
marktmisbruik te voorkomen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) personen die voor de nationale 
regelgevende instanties werken of hebben 
gewerkt;

(c) personen die voor de nationale 
regelgevende instanties of andere 
eventueel betrokken nationale instanties
werken of hebben gewerkt;

Motivering

Het beroepsgeheim moet gelden voor alle betrokken instanties.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels inzake 
sancties vast die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening en treffen alle maatregelen die 
nodig zijn om de daadwerkelijke 
toepassing van die sancties te garanderen. 
De aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op ... in kennis van deze 
bepalingen en delen haar onverwijld alle 
latere wijzigingen van die bepalingen mee.

De lidstaten stellen de regels inzake 
sancties vast die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening en treffen alle maatregelen die 
nodig zijn om de daadwerkelijke 
toepassing van die sancties te garanderen. 
De aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. Ze moeten een afspiegeling vormen 
van de ernst van de overtreding en moeten 
aanzienlijk hoger liggen dan de reële of 
potentiële winst van de ongeoorloofde 
transacties. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op ... in kennis van 
deze bepalingen en delen haar onverwijld 
alle latere wijzigingen van die bepalingen 
mee.

Nadat alle lidstaten de Commissie in 
kennis hebben gesteld van hun regels 
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inzake sancties voor overtredingen van de 
bepalingen van deze verordening, herziet 
de Commissie om de drie jaar de 
efficiëntie van de nationale sanctiestelsels 
en gaat zij na of het nodig is 
minimumnormen voor sancties voor te 
stellen om een geharmoniseerd 
sanctiestelsel voor de gehele Europese 
Unie tot stand te brengen. De Commissie 
stelt het Europees Parlement en de Raad 
in kennis van de resultaten van deze 
beoordeling.

Motivering

De sancties moeten hoger zijn dan de potentiële winst.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Vooraleer de Commissie een 
gedelegeerde handeling vaststelt, vraagt 
zij de deelnemers aan de energiemarkt om 
advies en raadpleegt zij de autoriteiten 
voor de energiesector en de EAEM. Het 
Europees Parlement en de Raad worden 
in kennis gesteld van het resultaat van dit 
overleg.

Motivering

Een gedelegeerde handeling moet met het nodige overleg en de nodige transparantie tot stand 
komen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De instelling die een interne procedure is 2. De instelling die een interne procedure is 
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begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit wordt 
genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan 
welke gedelegeerde bevoegdheden 
mogelijk worden ingetrokken en waarom.

begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit wordt 
genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan 
welke gedelegeerde bevoegdheden 
mogelijk worden ingetrokken.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan
deze periode met een maand worden 
verlengd.

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen drie maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met drie maanden worden 
verlengd.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis

Personeel en middelen van het 
Agentschap

Uiterlijk op 15 september 2011 beoordeelt 
het Agentschap de personele en andere 
behoeften die voortvloeien uit de 
vervulling van zijn taken en 
bevoegdheden uit hoofde van deze 
verordening en brengt het daarover 
verslag uit aan het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie.
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