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Amendement 24
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het is belangrijk ervoor te zorgen dat 
de consument vertrouwen heeft in de 
integriteit van de elektriciteits- en 
gasmarkten en dat de op de 
groothandelsmarkten voor energie 
vastgestelde prijzen een eerlijke 
wisselwerking tussen vraag en aanbod 
weerspiegelen.

(1) Het is belangrijk dat de op de 
groothandelsmarkten voor energie 
vastgestelde prijzen een eerlijke 
wisselwerking tussen vraag en aanbod 
weerspiegelen om ervoor te zorgen dat 
consumenten en micro-ondernemingen in 
de hele Europese Economische Ruimte 
een eerlijke prijs voor elektriciteit en gas 
betalen.

Or. it

Motivering

Aangezien de verordening voor redelijke energie-prijzen beoogt te zorgen, is het van 
essentieel belang dat ook op de bijzondere situatie van consumenten en micro-ondernemingen 
wordt gelet. In energie-kwesties moet ook worden onderstreept hoe belangrijk de rol is van 
onze partners in de Europese Economische Ruimte.

Amendement 25
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het is belangrijk ervoor te zorgen dat 
de consument vertrouwen heeft in de 
integriteit van de elektriciteits- en 
gasmarkten en dat de op de 
groothandelsmarkten voor energie 
vastgestelde prijzen een eerlijke 
wisselwerking tussen vraag en aanbod 
weerspiegelen.

(1) Het is belangrijk dat de op de 
groothandelsmarkten voor energie 
vastgestelde prijzen een eerlijke 
wisselwerking tussen vraag en aanbod 
weerspiegelen, om ervoor te zorgen dat 
consumenten en micro-ondernemingen in 
de hele Europese Economische Ruimte 
een eerlijke prijs voor elektriciteit en gas 
betalen, wat op de lange duur het 
vertrouwen van de consument in de 
elektriciteits- en gasmarkt zou vergroten 
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en alle burgers van betaalbare, 
toegankelijke en beschikbare energie zou 
verzekeren. 

Or. en

Amendement 26
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De energiemarkten zijn in de hele Unie 
steeds nauwer met elkaar verbonden. 
Marktmisbruik in één lidstaat heeft 
gevolgen voor de groothandelsprijzen voor 
elektriciteit en gas over de nationale 
grenzen heen. Daarom kan de taak om de 
integriteit van de markten te garanderen 
niet uitsluitend aan de afzonderlijke 
lidstaten worden overgelaten.

(3) De energiemarkten zijn in de hele Unie 
steeds nauwer met elkaar verbonden. 
Marktmisbruik in één lidstaat heeft 
gevolgen voor zowel de 
groothandelsprijzen voor elektriciteit en 
gas over de nationale grenzen heen als de 
kleinhandelsprijzen voor de consumenten 
en micro-ondernemingen. Daarom kan de 
taak om de integriteit van de markten te 
garanderen niet uitsluitend aan de 
afzonderlijke lidstaten worden overgelaten.

Or. it

Motivering

Aangezien de verordening voor redelijke energie-prijzen beoogt te zorgen, is het van 
essentieel belang dat ook op de bijzondere situatie van consumenten en micro-ondernemingen 
wordt gelet. 

Amendement 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De energiemarkten zijn in de hele Unie 
steeds nauwer met elkaar verbonden. 
Marktmisbruik in één lidstaat heeft 
gevolgen voor de groothandelsprijzen voor 

(3) De energiemarkten zijn in de hele Unie 
steeds nauwer met elkaar verbonden. 
Marktmisbruik in één lidstaat heeft 
gevolgen  voor zowel de 
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elektriciteit en gas over de nationale 
grenzen heen. Daarom kan de taak om de 
integriteit van de markten te garanderen 
niet uitsluitend aan de afzonderlijke 
lidstaten worden overgelaten.

groothandelsprijzen voor elektriciteit en 
gas over de nationale grenzen heen als de 
kleinhandelsprijzen voor de consumenten. 
Daarom kan de taak om de integriteit van 
de markten te garanderen niet uitsluitend 
aan de afzonderlijke lidstaten worden 
overgelaten. Daarom is een sterke 
grensoverschrijdende marktbewaking 
essentieel voor de voltooiing van een 
volledig werkende, aaneengekoppelde en 
geïntegreerde binnenmarkt voor energie.

Or. en

Amendement 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Groothandelsmarkten voor energie 
omvatten zowel grondstoffenmarkten als 
derivatenmarkten en de prijsvorming in de 
ene sector beïnvloedt die in de andere.

(4) Groothandelsmarkten voor energie 
omvatten zowel grondstoffenmarkten als 
derivatenmarkten en de prijsvorming in de 
ene sector beïnvloedt die in de andere. Ze 
omvatten onder meer zowel 
gereglementeerde als niet-
gereglementeerde markten en 
onderhandse (‘over the counter’, OTC) 
transacties.

Or. en

Amendement 29
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Met het oog op een grotere 
transparantie van de 
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groothandelsmarkten voor energie, moet 
het Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators (het Agentschap) 
een register van marktdeelnemers 
invoeren alsmede de haalbaarheid en het 
geschikte moment onderzoeken van een 
migratie van onderhandse (OTC) 
derivaten naar  de beursvloer met de 
daaraan verbonden clearance.

Or. en

Amendement 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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. 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. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate 
toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en
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Motivering

De gemeenschappelijke visie op de praktische regeling voor het gebruik van gedelegeerde 
handelingen is niet bindend. Met het oog op de rechtszekerheid is het daarom geboden om 
wel in de motiveringen naar die gemeenschappelijke visie te verwijzen, maar niet in de 
wetgevingstekst zelf. 

Amendement 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Efficiënt markttoezicht is essentieel 
om marktmisbruik op de 
groothandelsmarkten voor energie aan het 
licht te brengen en te ontmoedigen. Het 
Agentschap is de aangewezen instantie om 
een dergelijk toezicht uit te voeren, 
aangezien het niet alleen een algemeen 
beeld heeft van de elektriciteits- en 
gasmarkten in de hele Unie, maar ook over 
de nodige deskundigheid beschikt met 
betrekking tot de werking van de Europese 
markten en systemen voor elektriciteit en 
gas. Aangezien de nationale regelgevende 
instanties een goed beeld hebben van de 
ontwikkelingen op de energiemarkten in 
hun lidstaat, moeten zij een belangrijke rol 
krijgen bij het efficiënte toezicht op de 
markten.

(13) Efficiënt markttoezicht is essentieel 
om marktmisbruik op de 
groothandelsmarkten voor energie aan het 
licht te brengen en te ontmoedigen. Het 
Agentschap is de aangewezen instantie om 
een dergelijk toezicht uit te voeren, 
aangezien het niet alleen een algemeen 
beeld heeft van de elektriciteits- en 
gasmarkten in de hele Unie, maar ook over 
de nodige deskundigheid beschikt met 
betrekking tot de werking van de Europese 
markten en systemen voor elektriciteit en 
gas. Aangezien de nationale regelgevende 
instanties een goed beeld hebben van de 
ontwikkelingen op de energiemarkten in 
hun lidstaat, moeten zij een belangrijke rol 
krijgen bij het efficiënte toezicht op de 
markten. Daarom is het streven om voor 
een deugdelijke bewaking en 
transparantie van de energiemarkt 
afhankelijk van nauwe samenwerking en 
betere coördinatie tussen de verschillende 
Europese Agentschappen en nationale 
autoriteiten.

Or. en

Amendement 32
Ashley Fox
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Efficiënt markttoezicht is essentieel 
om marktmisbruik op de 
groothandelsmarkten voor energie aan het 
licht te brengen en te ontmoedigen. Het 
Agentschap is de aangewezen instantie om 
een dergelijk toezicht uit te voeren, 
aangezien het niet alleen een algemeen 
beeld heeft van de elektriciteits- en 
gasmarkten in de hele Unie, maar ook over 
de nodige deskundigheid beschikt met 
betrekking tot de werking van de Europese 
markten en systemen voor elektriciteit en 
gas. Aangezien de nationale regelgevende 
instanties een goed beeld hebben van de 
ontwikkelingen op de energiemarkten in 
hun lidstaat, moeten zij een belangrijke rol 
krijgen bij het efficiënte toezicht op de 
markten.

(13) Efficiënt markttoezicht is essentieel 
om marktmisbruik op de 
groothandelsmarkten voor energie aan het 
licht te brengen en te ontmoedigen. Het 
Agentschap is de aangewezen instantie om 
een dergelijk toezicht uit te voeren, 
aangezien het niet alleen een algemeen 
beeld heeft van de elektriciteits- en 
gasmarkten in de hele Unie, maar ook over 
de nodige deskundigheid beschikt met 
betrekking tot de werking van de Europese 
markten en systemen voor elektriciteit en 
gas. Het Agentschap dient nauw samen te 
werken met de nationale regelgevende 
instanties, die een goed beeld hebben van 
de ontwikkelingen op de energiemarkten in 
hun lidstaat,  en dus in de beste positie 
verkeren om de nodige deskundigheid te 
bieden bij het efficiënte toezicht op de 
markten. 

Or. en

Amendement 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 

(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 
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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 
instrumenten16, 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.

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 
instrumenten16, 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. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passend overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate 
toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Motivering

De gemeenschappelijke visie op de praktische regeling voor het gebruik van gedelegeerde 
handelingen is niet bindend. Met het oog op de rechtszekerheid is het daarom geboden om 
wel in de motiveringen naar die gemeenschappelijke visie te verwijzen, maar niet in de 
wetgevingstekst zelf. 

Amendement 34
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op voldoende flexibiliteit (15) Met het oog op voldoende flexibiliteit 
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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 
instrumenten16, 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.

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, maar moeten er wel 
voor zorgen dat het Agentschap alle 
nodige informatie krijgt om zijn taken 
daadwerkelijk te kunnen vervullen. 
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 instrumenten16, 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. Er moet 
echter op worden toegezien dat die 
bevoegde autoriteiten en 
transactieregisters alle nodige informatie 
direct aan het Agentschap bekend maken.

Or. en

Amendement 35
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Wanneer informatie niet commercieel 
gevoelig is, moet het Agentschap deze 

(18) Wanneer informatie niet commercieel 
gevoelig is, moet het Agentschap deze 
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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.

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 te zorgen voor meer 
transparantie en voor toegang voor het 
publiek tot informatie over 
groothandelsprijzen voor energie moet het 
Agentschap elke maand per land een 
rapport opstellen over de 
prijsontwikkelingen op de 
groothandelsmarkten voor energie.

Or. en

Amendement 36
Claude Turmes

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, of zich in ingekorte en 
geanonimiseerde vorm laat publiceren, 
moet het Agentschap deze informatie 
bekend maken aan de marktdeelnemers en 
het ruimere publiek. Een dergelijke 
transparantie zal het vertrouwen in de 
markt helpen versterken en de kennis over 
de werking van groothandelsmarkten voor 
energie stimuleren.

Or. en

Amendement 37
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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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 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. Die 
bevoegdheden moeten naar evenredigheid 
worden uitgeoefend, onder inachtneming 
van de uitvoerende bevoegdheden van de 
staat.

Or. el

Amendement 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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 
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. In dit 
verband is het van essentieel belang dat de 
sancties in alle lidstaten inhoudelijk 
worden geharmoniseerd,  ter voorkoming 
van toezichtsarbitrage, dat wil zeggen 
sluiting van overeenkomsten in landen 
waar het risico op sancties het geringst is.
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Or. it

Motivering

Om het vertrouwen van belanghebbenden in de markt waar zij zich bewegen, te vergroten zijn 
maatregelen nodig om te zorgen dat de betrokken markt doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties stelt op marktmisbruik, en moet de Commissie toezien op de uitvoering 
van de verordening door de lidstaten, die gecoördineerd moeten optreden om 
toezichtsarbitrage te voorkomen, die zich voordoet als overeenkomsten daar worden gesloten 
waar de sanctieregelingen het meest flexibel en het minste streng zijn.

Amendement 39
Claude Turmes

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 
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. Met het 
oog op de vereiste afschrikkende werking 
moeten er daarom minimumsancties 
worden vastgesteld tot een niveau van ten 
minste het dubbele van de directe en 
indirecte potentiële financiële voordelen 
of van de schade voor de consument, die 
ingaan tegen deze verordening kan 
opleveren respectievelijk veroorzaken.

Or. en
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Amendement 40
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden voorschriften 
vastgesteld die misbruik op 
groothandelsmarkten voor energie 
verbieden en die samenhangend zijn met 
de voorschriften welke van toepassing zijn 
op de financiële markten. De verordening 
voorziet in toezicht op de 
groothandelsmarkt voor energie door het 
Agentschap.

Bij deze verordening worden voorschriften 
vastgesteld die misbruik op 
groothandelsmarkten voor energie 
verbieden en die samenhangend zijn met 
de voorschriften welke van toepassing zijn 
op de financiële markten. De verordening 
voorziet in toezicht op de 
groothandelsmarkt voor energie door het 
Agentschap en stelt minimumvereisten 
vast voor operaties op de beursvloer, alle 
onderhandse (OTC) handel en bilaterale 
contracten.

Or. en

Amendement 41
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden voorschriften 
vastgesteld die misbruik op 
groothandelsmarkten voor energie 
verbieden en die samenhangend zijn met 
de voorschriften welke van toepassing zijn 
op de financiële markten. De verordening 
voorziet in toezicht op de 
groothandelsmarkt voor energie door het 
Agentschap.

Bij deze verordening worden voorschriften 
vastgesteld die misbruik op 
groothandelsmarkten voor energie 
verbieden en die samenhangend zijn met 
de voorschriften welke van toepassing zijn 
op de financiële markten. De verordening 
voorziet in toezicht op de 
groothandelsmarkt voor energie door het 
Agentschap, in nauwe samenwerking met 
de nationale regelgevende autoriteiten.

Or. en
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Amendement 42
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 – 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, bewijst dat 
de 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, zonder 
dat daarbij eindverbruikers worden 
benadeeld; of

Or. en

Amendement 43
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) contracten met betrekking tot 
aardgasconversie (reliquefactie en 
liquefactie);

Or. el

Amendement 44
Claude Turmes
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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.

4. Marktdeelnemers maken daadwerkelijk 
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.

Or. en

Amendement 45
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is verboden de groothandelsmarkten 
voor energie te manipuleren of trachten te 
manipuleren.

Het is verboden de groothandelsmarkten 
voor energie te manipuleren of trachten te 
manipuleren, bijvoorbeeld door 
prijsafspraken.

Or. nl

Amendement 46
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met het oog op volledige 
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transparantie en de grootst mogelijke 
mate van marktintegratie en -liquiditeit, 
moet de opneming van alle relevante 
markten en activiteiten worden gemeld, 
waaronder ook de regeling voor 
balancering en terugzending, ongeacht of 
dit uit hoofde van overeenkomst, 
reglementaire vereisten of van 
netwerkcodes geschiedt.   

Or. en

Amendement 47
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Voor een effectieve vervulling van 
zijn taken moet het Agentschap ook 
toegang krijgen tot informatie omtrent de 
fysieke gesteldheid van netwerken, 
pijpleidingen en opslaginstallaties, zodat 
het zich kan bezighouden met 
marktinrichting, bottlenecks kan 
onderkennen, capaciteiten kan inschalen 
en algoritmen kan vaststellen voor 
netwerkbeschikbaarheid, aan de hand 
waarvan volledig transparante 
marktvoorwaarden zich laten verzekeren.

Or. en

Amendement 48
Toine Manders

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor een in de toekomst te 
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ontwikkelen supernetwerk voor 
elektriciteit en gas, zal het toezicht door 
een Europees bewakingsorgaan zijn 
vereist. 

Or. nl

Amendement 49
Toine Manders

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Gezien de sterk variërende 
elektriciteits- en gasprijzen voor de 
eindverbruikers tengevolge van de huidige 
prijsschommelingen op de termijnmarkten 
voor brandstoffen, moet worden gepoogd 
de invoering van variabele accijnzen op 
brandstoffen te vergemakkelijken en 
daarmee de door de eindverbruiker te
betalen prijzen stabiel te houden.

Or. nl

Amendement 50
Sandra Kalniete

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.

Or. en
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Amendement 51
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Agentschap legt de Commissie op 
zijn minst eenmaal per jaar een verslag 
voor over de werkzaamheden die het op 
grond van deze verordening verricht. 
Dergelijke verslagen wijzen de Commissie 
op tekortkomingen in de marktregels, -
normen en -procedures die handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
kunnen vergemakkelijken of de interne 
markt kunnen ondermijnen. De verslagen 
kunnen gecombineerd worden met het in 
artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
713/2009 bedoelde verslag.

3. Het Agentschap legt het Europees 
Parlement en de Commissie op zijn minst 
eenmaal per jaar een verslag voor over de 
werkzaamheden die het op grond van deze 
verordening verricht en maakt dit verslag 
openbaar. Dergelijke verslagen wijzen de 
Commissie op tekortkomingen in de 
marktregels, -normen en -procedures die 
handel met voorwetenschap en 
marktmanipulatie kunnen 
vergemakkelijken of de interne markt 
kunnen ondermijnen. De verslagen kunnen 
gecombineerd worden met het in artikel 11, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. 713/2009 
bedoelde verslag.

Or. en

Amendement 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap kan aanbevelingen doen 
met betrekking tot transactiegegevens, met 
inbegrip van handelsorders, waarvan het 
meent dat zij noodzakelijk zijn om de 
groothandelsmarkten voor energie op een 
doeltreffende en doelmatige wijze te 
kunnen opvolgen. Alvorens dergelijke 
aanbevelingen vast te stellen, raadpleegt 
het Agentschap de betrokken partijen 
overeenkomstig artikel 10 van Verordening 
(EG) nr. 713/2009. Het Agentschap 
overlegt in het bijzonder met de EAEM, de 

Het Agentschap kan aanbevelingen doen 
met betrekking tot transactiegegevens, met 
inbegrip van handelsorders en bilaterale 
handelstransacties, waarvan het meent dat 
zij noodzakelijk zijn om de 
groothandelsmarkten voor energie op een 
doeltreffende en doelmatige wijze te 
kunnen volgen. Alvorens dergelijke 
aanbevelingen vast te stellen, raadpleegt 
het Agentschap de betrokken partijen 
overeenkomstig artikel 10 van Verordening 
(EG) nr. 713/2009. Het Agentschap 
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nationale regelgevende instanties en de 
bevoegde financiële autoriteiten van de 
lidstaten.

overlegt in het bijzonder met de EAEM, de 
nationale regelgevende instanties en de 
bevoegde financiële autoriteiten van de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 53
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle aanbevelingen moeten bekend 
worden gemaakt aan het Europees 
Parlement, de Raad, en de Europese 
Commissie, en openbaar worden gemaakt.

Or. en

Amendement 54
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap kan beslissen delen van 
de verkregen informatie openbaar te 
maken op voorwaarde dat geen 
commercieel gevoelige informatie over 
afzonderlijke marktdeelnemers of 
transacties wordt bekendgemaakt.

2. Ter vergroting van de 
markttransparantie en het 
marktvertrouwen maakt het Agentschap 
maakt delen van de verkregen informatie  -
aan de hand van fundamentele gegevens 
en marktgegevens – openbaar in een 
toegankelijke vorm, waaronder ook 
informatie met betrekking tot bilaterale 
overeenkomsten, op voorwaarde dat geen 
commercieel gevoelige informatie over 
afzonderlijke marktdeelnemers of 
transacties wordt bekendgemaakt.

Or. en
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Amendement 55
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap kan beslissen delen van
de verkregen informatie openbaar te maken 
op voorwaarde dat geen commercieel 
gevoelige informatie over afzonderlijke 
marktdeelnemers of transacties wordt 
bekendgemaakt.

2. Het Agentschap moet in staat zijn om 
eventueel de verkregen informatie 
openbaar te maken op voorwaarde dat geen 
commercieel gevoelige informatie over 
afzonderlijke marktdeelnemers of 
transacties wordt bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 56
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in samenwerking met andere instanties 
of ondernemingen op de markt;

(b) in samenwerking met andere 
autoriteiten;

Or. el

Amendement 57
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bestaande overzichten van telefoon- en 
dataverkeer te verlangen;

(d) bestaande overzichten van telefoon- en 
dataverkeer te verlangen, met 
inachtneming van de wetgeving inzake 
bescherming persoonsgegevens;
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Or. el

Amendement 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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, en in alle lidstaten in essentie 
geharmoniseerd. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op ... in kennis van 
deze bepalingen en delen haar onverwijld 
alle latere wijzigingen van die bepalingen 
mee. 

Or. it

Motivering

Om het vertrouwen van belanghebbenden in de markt waar zij zich bewegen, te vergroten zijn 
maatregelen nodig om te zorgen dat de betrokken markt doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties stelt op marktmisbruik, en moet de Commissie toezien op de uitvoering 
van de verordening door de lidstaten, die gecoördineerd moeten optreden om 
toezichtsarbitrage te voorkomen, die zich voordoet als overeenkomsten daar worden gesloten 
waar de sanctieregelingen het meest flexibel en het minste streng zijn.

Amendement 59
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels inzake De lidstaten stellen de regels inzake 
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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.

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, en overeenstemmen met de schade 
die aan de consumenten is toegebracht. 
De per 2012 voor de gehele EU vast te 
stellen minimumsancties moeten worden 
bepaald op het niveau van ten minste het 
dubbele van het totaal aan directe en 
indirecte potentiële financiële voordelen 
of aan schade voor de consument, die 
tegen deze verordening ingaande 
handelingen kunnen opleveren 
respectievelijk veroorzaken. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk op ... in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen van die 
bepalingen mee.

Or. en

Amendement 60
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In alle gevallen van bewezen 
ambtsmisbruik door de in artikel 3, lid 2, 
genoemde personen zal vervolging 
plaatsvinden.

Or. nl

Amendement 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een in dat besluit bepaalde 
latere datum. Het laat de geldigheid van de 
reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het wordt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt.

3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt in werking op 
de dag volgend op de publicatie van dit 
besluit in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een in dat besluit 
bepaalde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid moet de exacte datum van inwerkingtreding worden 
aangeduid. De voorgestelde formulering is een standaardbepaling uit de bijlage bij de 
gemeenschappelijke visie op de praktische regeling voor het gebruik van gedelegeerde 
handelingen.


