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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende de integriteit en transparantie 
van de energiemarkt is een specifiek instrument dat marktmisbruik in de energiesector wil 
voorkomen. Het voorstel voorziet in een Europese aanpak voor het verbod op handel met 
voorwetenschap en op marktmanipulatie voor de groothandelsmarkten voor energie voor alle 
elektriciteits- en gasproducten die niet onder de marktmisbruikrichtlijn vallen.

Een Europese aanpak ter zake is gerechtvaardigd als gevolg van de steeds vager wordende 
nationale grenzen voor de plaatsen waar energie wordt verhandeld en waar deze wordt 
geproduceerd en verbruikt. Bovendien blijft marktmisbruik in een van de lidstaten niet altijd 
beperkt tot die ene lidstaat, maar kan het eventueel ook gevolgen hebben voor de 
groothandelsprijzen voor elektriciteit en gas over de nationale grenzen heen en de prijzen voor 
de consumenten kunstmatig opdrijven. Uiteindelijk zijn het competitieve en geïntegreerde 
Europese energiemarkten die de energiekosten voor de huishoudens en het bedrijfsleven in 
Europa bepalen. Indien marktmisbruik niet efficiënt wordt aangepakt, zal het leiden tot hogere 
energieprijzen in alle lidstaten.

Wat het toepassingsgebied van de Verordening betreft, moet worden opgemerkt dat de 
groothandelsmarkten voor energie niet alleen transacties op georganiseerde beurzen moeten 
omvatten maar ook transacties op niet-gereglementeerde markten omdat deze de handel op 
energiebeurzen kunnen beïnvloeden. De rapporteur is van oordeel dat de verordening moet 
bepalen dat de bevoegde instanties toegang moeten hebben tot alle relevante informatie uit de 
hele Unie, met inbegrip van bilaterale contracten, om een goed inzicht te krijgen in de 
marktontwikkelingen.

De verordening verleent de Commissie de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
betreffende de rapportageverplichtingen vast te stellen, waarin zij bepaalt welke marktdeelnemer 
welke informatie op welk moment en in welke vorm moet meedelen. Ook wordt de Commissie 
de bevoegdheid verleend om gedelegeerde handelingen vast te stellen, waarin de definities van 
voorwetenschap en marktmanipulatie, die dynamisch en veranderlijk zijn, nader worden 
omschreven. De rapporteur is van oordeel dat de termijn voor bezwaar tegen deze gedelegeerde 
handelingen waarin de verordening voorziet, in overeenstemming moet zijn met de consensus 
over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde handelingen. De verordening 
moet in de mogelijkheid voorzien de bezwaartermijn met twee maanden te verlengen. Bij de 
voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen die tot doel hebben niet-essentiële 
onderdelen van de verordening te wijzigen, moet de Commissie de relevante documenten tijdig 
toezenden en de nodige raadplegingen houden.

Tot slot is het 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. De consumenten zijn 
immers de uiteindelijke begunstigden van transparantie en integriteit op de groothandelsmarkten 
voor energie en de voornaamste slachtoffers van marktmisbruik. Hogere energieprijzen hebben 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks gevolgen voor de consumenten omdat zij niet alleen hogere 
energieprijzen betalen maar ook geconfronteerd worden met een kunstmatige stijging van de 
prijzen voor andere goederen en diensten. Om deze redenen en om voldoende afschrikkend te 
zijn, stelt de rapporteur voor dat in de verordening wordt vastgesteld dat de sancties niet alleen 
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rekening moeten houden met de gemaakte winst en de ernst van de overtreding, maar ook met de 
aan de consumenten berokkende schade.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming 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 

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 in de hele Europese 
Economische Ruimte een eerlijke prijs 
voor elektriciteit en gas betalen.

Or. en

Motivering

Deze verordening streeft naar eerlijke prijzen voor energie. Verder moet, wat energiezaken 
betreft, het belang van de rol van onze partners in de Europese Economische Ruimte duidelijk 
worden benadrukt.

Amendement 2

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 

(3) De energiemarkten zijn in de hele Unie 
steeds nauwer met elkaar verbonden. 
Marktmisbruik in één lidstaat heeft 
gevolgen zowel voor de 
groothandelsprijzen voor elektriciteit en 
gas over de nationale grenzen heen als 
voor de kleinhandelsprijzen voor de 
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niet uitsluitend aan de afzonderlijke 
lidstaten worden overgelaten.

consumenten. Daarom kan de taak om de 
integriteit van de markten te garanderen 
niet uitsluitend aan de afzonderlijke 
lidstaten worden overgelaten.

Or. en

Amendement 3

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 zowel gereglementeerde als niet-
gereglementeerde markten en "over the 
counter" (OTC) transacties.

Or. en

Amendement 4

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. De Commissie moet bij 
de voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate 
toezending van de desbetreffende
documenten aan het Europees Parlement 
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en de Raad en tijdig adequate en 
transparante raadplegingen houden, ook 
op deskundigenniveau, zoals bepaald in 
de consensus over praktische regelingen 
voor de toepassing van gedelegeerde 
handelingen.

Or. en

Motivering

Verwijzing naar de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 5

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 

(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. De 



PA\862000NL.doc 7/15 PE462.549v01-00

NL

hoofde van deze verordening. Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
zorgen voor gelijktijdige, snelle en 
adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad en tijdig 
adequate en transparante raadplegingen 
houden, ook op deskundigenniveau, zoals 
bepaald in de consensus over praktische 
regelingen voor de toepassing van 
gedelegeerde handelingen.

Or. en

Motivering

Verwijzing naar de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 6

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,
de winst die potentieel door de handel met 
voorwetenschap of de marktmanipulatie 
werd gerealiseerd, en de aan de 
consumenten berokkende schade. 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.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 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": 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 zou kunnen beïnvloeden.

Or. en

Motivering

Coherentie met de definities in de marktmisbruikrichtlijn.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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; of

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "groothandelsmarkt voor energie": elke 
markt in de Unie waarop voor de 
groothandel bestemde energieproducten 
worden verhandeld;

5. "groothandelsmarkt voor energie": elke 
markt, zowel gereglementeerde als niet-
gereglementeerde markten en "over the 
counter" (OTC) transacties, in de Unie 
waarop voor de groothandel bestemde 
energieproducten worden verhandeld;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. "marktdeelnemer": elke persoon 
die transacties aangaat, met inbegrip van 
het plaatsen van handelsorders, op een of 
meer groothandelsmarkten voor energie;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. "persoon": elke natuurlijke of 
rechtspersoon;

Or. en

Motivering

cf. marktmisbruikrichtlijn (Richtlijn 2003/6).
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Amendement 12

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. Met betrekking tot lid 1, sub b), maken
marktdeelnemers 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 13

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 een uniforme 
toepassing van deze verordening in de 
Unie te waarborgen, 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.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 
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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 de Commissie en 
het Europees Parlement 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.

Or. en

Amendement 15

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 
nationale regelgevende instanties en de 
bevoegde financiële autoriteiten van de 
lidstaten.

Het Agentschap kan aanbevelingen doen 
met betrekking tot alle rechtstreekse 
bilaterale handel en 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 
nationale regelgevende instanties en de 
bevoegde financiële autoriteiten van de 
lidstaten.

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

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 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 
drempelwaarden bepaalt voor de melding 
van transacties en de soorten contracten 
specificeert waarvoor transacties moeten 
worden gemeld.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de eerste alinea bedoelde 
gedelegeerde handelingen waarborgen dat 
de in lid 3, onder a), b) en c), bedoelde 
personen, die transacties hebben gemeld 
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG of 
Verordening (EG)---/---- van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende OTC-
derivaten, centrale tegenpartijen en 
transactieregisters [verordening betreffende 
de Europese marktinfrastructuur –
2010/0250(COD)], geen 
meldingsverplichting bovenop de in de 
hierboven genoemde wetgeving 
neergelegde verplichtingen krijgen 
opgelegd.

2. De in de eerste alinea bedoelde 
gedelegeerde handelingen waarborgen dat 
de in lid 3, onder a), b) en c), bedoelde 
personen, die transacties hebben gemeld 
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG of 
Verordening (EG)---/---- van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende OTC-
derivaten, centrale tegenpartijen en 
transactieregisters [verordening betreffende 
de Europese marktinfrastructuur –
2010/0250(COD)], geen 
meldingsverplichting bovenop de in de 
hierboven genoemde wetgeving 
neergelegde verplichtingen krijgen 
opgelegd, op voorwaarde dat aan de 
rapportageverplichtingen uit hoofde van 
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deze verordening is voldaan.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap stelt mechanismen vast 
voor het delen van de overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, en artikel 7 ontvangen 
informatie met de nationale regelgevende 
instanties, de bevoegde financiële 
autoriteiten van de lidstaten, de 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten 
en andere betrokken instanties. Het 
Agentschap geeft enkel toegang tot de in 
lid 1 bedoelde mechanismen aan instanties 
die systemen hebben opgezet welke ervoor 
zorgen dat het Agentschap aan de eisen van 
artikel 9, lid 1, kan voldoen.

1. Het Agentschap stelt mechanismen vast 
voor het delen van de overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, en artikel 7 ontvangen 
informatie met de nationale regelgevende 
instanties, de bevoegde financiële 
autoriteiten van de lidstaten, de 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten, 
de EAEM en andere betrokken instanties. 
Het Agentschap geeft enkel toegang tot de 
in lid 1 bedoelde mechanismen aan 
instanties die systemen hebben opgezet 
welke ervoor zorgen dat het Agentschap 
aan de eisen van artikel 9, lid 1, kan 
voldoen.

Or. en

Amendement 19

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 de verkregen 
informatie openbaar maken op voorwaarde 
dat geen commercieel gevoelige informatie 
over afzonderlijke marktdeelnemers of 
transacties wordt bekendgemaakt.

Or. en
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Amendement 20

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. Bij de vaststelling van de sancties 
moet rekening worden gehouden met de 
aan de consumenten berokkende schade. 
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 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate 
toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement 
en de Raad. Ook moet de Commissie tijdig 
adequate en transparante raadplegingen 
houden, ook op deskundigenniveau, zoals 
bepaald in de consensus over praktische 
regelingen voor de toepassing van 
gedelegeerde handelingen.

Or. en
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Motivering

Verwijzing naar de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 22

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 twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met twee maanden worden 
verlengd.

Or. en

Motivering

Coherentie met de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien het Europees Parlement of 
de Raad bezwaar maakt, stelt de 
Commissie bij de voorbereiding en 
opstelling van nieuwe gedelegeerde 
handelingen het Europees Parlement en 
de Raad in kennis van hoe met het 
bezwaar rekening is gehouden.

Or. en


