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Amendement 52
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Titel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende de integriteit en 
transparantie van de energiemarkt (Voor 
de EER relevante tekst)

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie (Voor de EER relevante 
tekst)

Or. ro

Motivering

In overeenstemming met de inhoud van de verordening.

Amendement 53
Herbert Reul

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 ervoor te zorgen dat 
de consument en andere marktdeelnemers 
vertrouwen hebben in de integriteit van de 
groothandelsmarkten voor elektriciteit en 
gas en dat de op deze markten vastgestelde 
prijzen een eerlijke, op concurrentie 
gebaseerde wisselwerking tussen vraag en 
aanbod weerspiegelen.

Or. de

Motivering

Ook handelaren en producenten moeten kunnen vertrouwen op de werking van de 
groothandelsmarkten. Bovendien ontstaat er als gevolg van de gewijzigde formulering 
coherentie met artikel 1.
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Amendement 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 om de integriteit van 
de elektriciteits- en gasmarkten te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat de op 
de groothandelsmarkten voor elektriciteit 
en gas vastgestelde prijzen een eerlijke 
wisselwerking tussen vraag en aanbod 
weerspiegelen, wat betekent dat 
consumenten vertrouwen kunnen hebben 
in deze markten.

Or. en

Motivering

Consumentenvertrouwen is niet het hoofddoel van deze verordening.

Amendement 55
Hannes Swoboda

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 ervoor te zorgen dat 
de consument vertrouwen heeft in de 
integriteit van de elektriciteits- en 
gasmarkten, dat de op de 
groothandelsmarkten voor energie 
vastgestelde prijzen een eerlijke 
wisselwerking tussen vraag en aanbod 
weerspiegelen en dat er geen 
buitensporige winsten worden verdiend 
aan marktmisbruik.

Or. en
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Amendement 56
Konrad Szymański

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 ervoor te zorgen dat 
de consument en andere marktdeelnemers 
vertrouwen hebben in de integriteit van de 
groothandelsmarkten voor elektriciteit en 
gas en dat de op dergelijke
groothandelsmarkten voor energie 
vastgestelde prijzen een eerlijke 
wisselwerking tussen vraag en aanbod 
weerspiegelen.

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 ervoor te zorgen dat 
de consument vertrouwen heeft in de 
integriteit van de groothandelsmarkten 
voor elektriciteit en gas en dat de op de 
groothandelsmarkten voor energie 
vastgestelde prijzen een eerlijke 
wisselwerking tussen vraag en aanbod 
weerspiegelen.

Or. ro

Motivering

Omwille van de eenduidigheid.

Amendement 58
Anni Podimata
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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 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, op 
concurrentie gebaseerde wisselwerking 
tussen vraag en aanbod weerspiegelen.

Or. en

Amendement 59
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De transparantie van 
energiemarkten is een absolute 
voorwaarde voor de verdere integratie en 
liberalisering van de energiemarkt in de 
EU en derhalve moet deze verordening 
leiden tot belangrijke voordelen voor 
consumenten.

Or. en

Amendement 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het advies van het Comité van 
Europese effectenregelgevers en van de 

(2) In het advies van het Comité van 
Europese effectenregelgevers en van de 
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Europese Groep van regelgevende 
instanties voor elektriciteit en gas werd 
bevestigd dat de huidige wetgeving het 
wellicht niet mogelijk maakt om 
integriteitsproblemen op de elektriciteits-
en de gasmarkten op passende wijze aan te 
pakken en werd derhalve aanbevolen een 
passend rechtskader voor de energiesector
te scheppen waardoor marktmisbruik kan 
worden voorkomen.

Europese Groep van regelgevende 
instanties voor elektriciteit en gas werd 
bevestigd dat de huidige wetgeving het 
wellicht niet mogelijk maakt om 
integriteitsproblemen op de elektriciteits-
en de gasmarkten op passende wijze aan te 
pakken en werd derhalve aanbevolen een 
passend, op de energiesector afgestemd
rechtskader te scheppen dat marktmisbruik 
voorkomt en rekening houdt met 
sectorspecifieke omstandigheden die niet 
het onderwerp zijn van andere richtlijnen 
en verordeningen.

Or. en

Motivering

Het verschil in aard moet benadrukt worden. Zo is de marktmisbruikrichtlijn algemeen van 
aard, terwijl de verordening betreffende de integriteit en de transparantie van de 
energiemarkt afgestemd is op de energiesector.

Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău

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 groothandelsmarkten voor energie 
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.

Or. ro

Motivering

Omwille van de eenduidigheid.
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Amendement 62
Bendt Bendtsen

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 vaak 
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.

Or. en

Amendement 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 vaak 
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.

Or. en

Amendement 64
Teresa Riera Madurell
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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.
Hierbij gaat het onder andere om 
gereguleerde markten, multilaterale 
handelsfaciliteiten en over de counter- of 
OTC-transacties, die rechtstreeks of via 
brokers worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 65
Claude Turmes

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.
Hierbij gaat het onder andere om 
gereguleerde markten, multilaterale 
handelsfaciliteiten, over de counter- of 
OTC-transacties en bilaterale contracten.

Or. en

Motivering

Bilaterale contracten moeten ook onder de onderhavige verordening vallen, opdat de 
verordening betrekking heeft op alle marktdeelnemers en transacties.

Amendement 66
Herbert Reul
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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.
Langlopende contracten evenals 
contracten met eindgebruikers vallen niet 
binnen de werkingssfeer van deze 
verordening.

Or. de

Amendement 67
Adam Gierek

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 die van wezenlijke 
betekenis zijn voor zowel de energiemarkt
als de financiële markt, en de prijsvorming 
in de ene sector beïnvloedt die in de 
andere.

Or. pl

Motivering

Er moet volledig rekening worden gehouden met alle marktinstrumenten die van invloed zijn 
op de reële prijsvorming. Investeringen op de derivatenmarkten hebben speculatie in de hand 
gewerkt die heeft geleid tot de financiële crisis.

Amendement 68
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 4



AM\865269NL.doc 11/104 PE464.684v01-00

NL

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 gas en 
elektriciteit omvatten zowel 
grondstoffenmarkten als derivatenmarkten 
en de prijsvorming in de ene sector 
beïnvloedt die in de andere.

Or. en

Amendement 69
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Teneinde de transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie te 
vergroten voert het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(het Agentschap) een register van 
marktdeelnemers in en onderzoekt het de 
haalbaarheid en timing van de migratie 
van OTC-derivaten naar handelsvloeren 
met gebruikmaking van clearing.

Or. en

Motivering

De handel in OTC-derivaten vertegenwoordigt in de meeste lidstaten de meerderheid van de 
transacties op de groothandelsmarkt voor energie. Indien deze transacties op handelsvloeren 
zouden worden uitgevoerd, zou de transparantie van de markt significant toenemen. 
Daarnaast zouden meldingsplichten daarmee worden overgedragen aan de clearinginstanties 
van de handelsvloeren.

Amendement 70
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Teneinde gelijke 
mededingingsvoorwaarden tussen 
verschillende markten en contractvormen 
te creëren moeten minimumeisen voor 
handelsvloeren worden opgesteld.

Or. en

Motivering

De migratie van transacties naar minder gereguleerde handelsvloeren moet voorkomen 
worden door middel van minimumeisen voor handelsvloeren.

Amendement 71
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Gezien de interacties tussen de 
elektriciteits- en gasmarkten en de 
markten voor olie, kolen en CO2 moet het 
Agentschap deze markten bewaken om 
een diepgaand begrip van 
marktontwikkelingen te waarborgen.

Or. en

Motivering

Hoewel de markten voor olie, kolen en CO2-emissierechten andere kenmerken hebben dan de 
elektriciteits- en gasmarkten, beïnvloeden ze elkaar wederzijds en doeltreffende preventie van 
marktmisbruik en –manipulatie kan alleen worden gegarandeerd, indien alle relevante 
markten worden bewaakt.

Amendement 72
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De Commissie voert momenteel een 
raadpleging van de betrokken partijen uit 
inzake waarborging van de integriteit van 
de Europese koolstofmarkt1. Naar 
aanleiding hiervan moet de Commissie 
dringend een voorstel opstellen voor 
specifieke wetgeving om de respectieve 
overtredingen in de markt voor CO2-
emissierechten te definiëren voor het 
einde van 2012, waarbij tegelijkertijd de 
samenhang met de onderhavige 
verordening wordt gewaarborgd.
1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Motivering

Het wetgevingsinstrument tot waarborging van de integriteit van de Europese koolstofmarkt 
zou deel moeten uitmaken van het transparantie- en integriteitspakket dat de verordening 
betreffende de integriteit en de transparantie van de energiemarkt, de marktmisbruikrichtlijn, 
de verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur en de richtlijn markten voor 
financiële instrumenten omvat. De Commissie moet daarom dringend haar voorstel opstellen 
om de lacune in de koolstofmarkten op te vullen.

Amendement 73
Silvia-Adriana Ţicău

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) Met het oog op bescherming van de 
eindgebruiker en om de Europese burgers 
toegankelijke energieprijzen te kunnen 
garanderen is het absoluut noodzakelijk 
dat gedrag dat de integriteit van de 
energiemarkt ondermijnt, uitdrukkelijk 
verboden wordt.
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Or. ro

Motivering

Het is belangrijk dat de eindgebruiker wordt beschermd en dat de Europese burgers de 
garantie krijgen van toegankelijke energieprijzen.

Amendement 74
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Marktmanipulatie is gericht op het 
verwerven van een dominante 
handelspositie met betrekking tot het 
aanbod van of de vraag naar een 
energiegroothandelsproduct, wat kan 
leiden tot de directe of indirecte 
vaststelling van koop- of verkoopprijzen of 
het creëren van oneerlijke 
handelsvoorwaarden.

Or. en

Amendement 75
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Nationale autoriteiten kunnen het 
gedrag van nutsbedrijven beïnvloeden, 
onder andere door hen speciale of 
exclusieve rechten toe te kennen of door 
deelname in hun kapitaal en 
vertegenwoordiging in de administratieve, 
bestuurlijke of toezichthoudende organen 
van deze entiteiten, en zij hebben 
daardoor een belangrijke rol in de 
toepassing van deze verordening in 
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verband met transparantie en non-
discriminatie bij 
overheidsaanbestedingen.

Or. en

Amendement 76
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Liberalisering van de 
energiemarkten leidt niet automatisch tot 
toename van de concurrentie, aangezien 
gevestigde marktdeelnemers vaak 
aanzienlijke marktaandelen behouden en 
in een aantal lidstaten ook de 
aanwezigheid van staatsondernemingen 
de werking van de markt kan verstoren. 
Derhalve moet deze verordening de gelijke
behandeling van alle marktdeelnemers 
garanderen om het risico van ongepaste 
handelspraktijken tot een minimum te 
beperken en gelijke 
mededingingsvoorwaarden te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 77
Claude Turmes

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. 
Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle gesloten transacties, ongeacht 
of ze direct of via brokers zijn gesloten, op 
gereguleerde markten, op multilaterale 
handelsfaciliteiten, OTC-transacties of
bilaterale contracten.

Or. en

Motivering

Alle vormen van handel en alle plaatsen waar handel wordt gedreven, moeten onderworpen 
zijn aan de bepalingen van deze verordening teneinde de markt volledig af te dekken en zo de 
doelstellingen van transparantie en integriteit van de onderhavige verordening te bereiken.

Amendement 78
Hannes Swoboda

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 
derivatenmarkten gehanteerde definitie van 
marktmisbruik, wat handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
omvat, verenigbaar is met die welke voor 
de grondstoffenmarkten wordt gebruikt.

(7) Op de groothandelsmarkten voor 
energie wordt gehandeld in zowel 
derivaten als in grondstoffen. Het is dan 
ook belangrijk dat de voor de 
derivatenmarkten gehanteerde definitie van 
marktmisbruik, wat handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
omvat, verenigbaar is met die welke voor 
de grondstoffenmarkten wordt gebruikt. 
Derhalve moet deze verordening in 
beginsel op alle gesloten transacties van 
toepassing zijn.

Or. en
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Amendement 79
András Gyürk

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 
derivatenmarkten gehanteerde definitie van 
marktmisbruik, wat handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
omvat, verenigbaar is met die welke voor 
de grondstoffenmarkten wordt gebruikt.

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

Or. en

Amendement 80
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het gebruik van voorwetenschap of een 
poging daartoe om voor eigen rekening of 
voor die van een derde te handelen, moet 
duidelijk worden verboden. Het gebruik 
van voorwetenschap kan ook betrekking 
hebben op groothandelstransacties in 
energieproducten door personen die weten 
of zouden moeten weten dat de informatie 
waarover zij beschikken, voorwetenschap 
betreft.

(9) Het gebruik van voorwetenschap of een 
poging daartoe om voor eigen rekening of 
voor die van een derde te handelen, moet 
duidelijk worden verboden. Het gebruik 
van voorwetenschap kan ook betrekking 
hebben op groothandelstransacties in 
energieproducten door personen die weten 
of zouden moeten weten dat de informatie 
waarover zij beschikken, voorwetenschap 
betreft. Informatie die verplicht bekend 
moet worden gemaakt uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 of 
Verordening (EG) nr. 715/2009, met 
inbegrip van richtsnoeren en netcodes die 
worden vastgesteld overeenkomstig deze 
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verordeningen, kan dienen als grondslag 
voor beslissingen van marktdeelnemers 
om transacties met 
energiegroothandelsproducten te 
verrichten en moet derhalve voorafgaand 
aan de bekendmaking ervan beschouwd 
worden als voorwetenschap.

Or. en

Amendement 81
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het gebruik van voorwetenschap of een 
poging daartoe om voor eigen rekening of 
voor die van een derde te handelen, moet 
duidelijk worden verboden. Het gebruik 
van voorwetenschap kan ook betrekking 
hebben op groothandelstransacties in 
energieproducten door personen die weten 
of zouden moeten weten dat de informatie 
waarover zij beschikken, voorwetenschap 
betreft.

(9) Het gebruik van voorwetenschap of een 
poging daartoe om voor eigen rekening of 
voor die van een derde te handelen, moet 
duidelijk worden verboden. Het gebruik 
van voorwetenschap kan ook betrekking 
hebben op groothandelstransacties in 
energieproducten door personen die weten 
of zouden moeten weten dat de informatie 
waarover zij beschikken, voorwetenschap 
betreft. Informatie die verplicht bekend 
moet worden gemaakt uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 of 
Verordening (EG) nr. 715/2009, met 
inbegrip van richtsnoeren en netcodes die 
worden vastgesteld overeenkomstig deze 
verordeningen, kan informatie zijn die 
waarschijnlijk een significant effect op de 
prijzen van energiegroothandelsproducten 
heeft en moet derhalve voorafgaand aan 
de bekendmaking ervan beschouwd 
worden als voorwetenschap.

Or. en

Amendement 82
Alejo Vidal-Quadras
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het gebruik van voorwetenschap of een 
poging daartoe om voor eigen rekening of 
voor die van een derde te handelen, moet 
duidelijk worden verboden. Het gebruik 
van voorwetenschap kan ook betrekking 
hebben op groothandelstransacties in 
energieproducten door personen die weten 
of zouden moeten weten dat de informatie 
waarover zij beschikken, voorwetenschap 
betreft.

(9) Het gebruik van voorwetenschap om 
voor eigen rekening of voor die van een 
derde te handelen, moet duidelijk worden 
verboden. Het gebruik van voorwetenschap 
kan ook betrekking hebben op 
groothandelstransacties in 
energieproducten door personen die weten 
of zouden moeten weten dat de informatie 
waarover zij beschikken, voorwetenschap 
betreft. Alleen informatie die verplicht 
bekend moet worden gemaakt uit hoofde 
van Verordening (EG) nr. 714/2009 of 
Verordening (EG) nr. 715/2009, met 
inbegrip van richtsnoeren en netcodes die 
worden vastgesteld overeenkomstig deze 
verordeningen, moet voorafgaand aan de 
bekendmaking ervan beschouwd worden 
als voorwetenschap.

Or. en

Amendement 83
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het gebruik van voorwetenschap of een 
poging daartoe om voor eigen rekening of 
voor die van een derde te handelen, moet 
duidelijk worden verboden. Het gebruik 
van voorwetenschap kan ook betrekking 
hebben op groothandelstransacties in 
energieproducten door personen die weten 
of zouden moeten weten dat de informatie 
waarover zij beschikken, voorwetenschap 
betreft.

(9) Het gebruik van voorwetenschap of een 
poging daartoe om voor eigen rekening of 
voor die van een derde te handelen, moet 
duidelijk worden verboden. Het gebruik 
van voorwetenschap kan ook betrekking 
hebben op groothandelstransacties in 
elektriciteits- en gasproducten door 
personen die weten of zouden moeten 
weten dat de informatie waarover zij 
beschikken, voorwetenschap betreft.

Or. en
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Amendement 84
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Manipulatie op de 
groothandelsmarkten voor energie houdt in 
dat de prijzen op een kunstmatig niveau 
worden gehouden dat niet wordt 
gerechtvaardigd door de reële 
beschikbaarheid, productiekosten, opslag-
of transportcapaciteit en vraag.

(10) Manipulatie op de 
groothandelsmarkten voor energie houdt in 
dat de prijzen op een kunstmatig niveau 
worden gehouden dat niet wordt 
gerechtvaardigd door de reële 
beschikbaarheid, productiekosten, opslag-
of transportcapaciteit en de effectieve 
vraag, namelijk de vraag waarbij de 
afnemers zowel beschikken over 
technische en technologische 
afnamecapaciteit als over betaalcapaciteit.

Or. pl

Motivering

Om speculatie te voorkomen, mogen aankopen niet worden geaccepteerd wanneer afname- of 
betaalcapaciteit ontbreken.

Amendement 85
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Manipulatie op de 
groothandelsmarkten voor energie houdt in 
dat de prijzen op een kunstmatig niveau 
worden gehouden dat niet wordt 
gerechtvaardigd door de reële 
beschikbaarheid, productiekosten, opslag-
of transportcapaciteit en vraag.

(10) Manipulatie op de 
groothandelsmarkten voor energie houdt in 
dat de prijzen op een kunstmatig niveau 
worden gehouden dat niet wordt 
gerechtvaardigd door het reële evenwicht 
tussen aanbod en vraag alsmede andere 
fundamentele variabelen.

Or. en



AM\865269NL.doc 21/104 PE464.684v01-00

NL

Amendement 86
András Gyürk

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 tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen houdt, ook op 
deskundigenniveau. Met name kunnen 
deskundigen worden geraadpleegd van 
het Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators, het Comité van 
Europese effectenregelgevers (CEER), het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
voor elektriciteit, de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten (EAEM), 
nationale regelgevende instanties, 
nationale mededingingsautoriteiten, 
bevoegde financiële autoriteiten in de 
lidstaten en marktdeelnemers. 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 en ervoor 
zorgen dat het Europees Parlement en de 
Raad nauw worden betrokken bij de 
voorbereidende fase en geregeld worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 
bijeenkomsten met deskundigen.
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Or. en

Amendement 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 en om de 
samenhang met andere relevante EU-
wetgeving op het gebied van financiële 
diensten en energie te waarborgen. 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 tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passende raadplegingen houdt, ook op 
deskundigenniveau. Met name kunnen 
deskundigen worden geraadpleegd van 
het Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators, het Comité van 
Europese effectenregelgevers (CEER), het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
voor elektriciteit, de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten (EAEM), 
nationale regelgevende instanties, 
bevoegde financiële autoriteiten in de 
lidstaten en marktdeelnemers. 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.
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Or. en

Amendement 88
Teresa Riera Madurell

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 tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen houdt, ook op 
deskundigenniveau. Met name kunnen 
deskundigen worden geraadpleegd van 
het Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators, het Comité van 
Europese effectenregelgevers (CEER), het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
voor elektriciteit, de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten (EAEM), 
nationale regelgevende instanties, 
nationale mededingingsautoriteiten, 
bevoegde financiële autoriteiten in de 
lidstaten, belanghebbenden zoals 
georganiseerde markten (bijvoorbeeld 
energiehandelsbeurzen) en 
marktdeelnemers. 

Or. en
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Amendement 89
Hannes Swoboda

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. Op basis van 
duidelijke, in deze verordening 
vastgestelde definities moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven om met 
betrekking tot dergelijke gedetailleerde 
voorschriften gedelegeerde handelingen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag. Wanneer de Commissie 
bereid is om gedelegeerde handelingen 
aan te nemen, is het van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werk passende 
raadplegingen houdt, met inbegrip van 
het Agentschap, energiemarktdeelnemers, 
nationale regelgevende instanties, en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (EAEM). 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 en ervoor zorgen dat het 
Europees Parlement en de Raad nauw 
worden betrokken bij de voorbereidende 
fase en geregeld worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan de bijeenkomsten met 
deskundigen.

Or. en

Amendement 90
Herbert Reul
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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 en om consistentie 
met andere EU-wetgeving op dit gebied te 
waarborgen. 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 ACER en andere 
marktdeelnemers moeten tijdig worden 
betrokken bij raadplegingen en 
voorbereidende werkzaamheden, en het 
Europees Parlement en de Raad moeten 
in een vroeg stadium worden 
geïnformeerd.

Or. de

Amendement 91
Anni Podimata

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 samenhang met 
andere relevante EU-wetgeving op het 
gebied van financiële diensten, die ook 
dynamisch en aan verandering 
onderhevig is, moet gewaarborgd worden 
om lacunes in de regelgeving te 
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voorkomen. 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.

Or. en

Amendement 92
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Energiehandelsbedrijven die 
onder deze verordening en niet binnen de 
werkingssfeer van Richtlijn 2004/39/EG 
vallen, moeten onderworpen zijn aan EU-
brede vergunningseisen. Deze 
verordening moet voorzien in een 
specifieke vergunningsregeling voor 
energiehandelaren, ter controle van het 
vermogen van marktdeelnemers om deze 
verordening na te leven en tegelijkertijd 
ter voorkoming van de toepassing van de 
belastende eisen voor financiële 
handelaren die in Richtlijn 2004/39/EG 
zijn vastgesteld. Om te voorzien in een 
specifieke vergunningsregeling voor 
energiehandelaren moet de bevoegdheid 
om wetten aan te nemen uit hoofde van 
artikel 209 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie worden 
gedelegeerd aan de Commissie met 
betrekking tot de eisen en reikwijdte voor 
de vergunning, de procedures voor het 
verlenen van de vergunning alsmede de 
voorwaarden voor intrekking ervan. Het 
is van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, ook op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
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opstelling van gedelegeerde handelingen 
zorgen voor gelijktijdige, snelle en 
adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad en ervoor 
zorgen dat het Europees Parlement en de 
Raad nauw worden betrokken bij de 
voorbereidende fase en geregeld worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 
bijeenkomsten met deskundigen.

Or. en

Amendement 93
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Energiehandelsbedrijven die 
onder deze verordening en niet binnen de 
werkingssfeer van Richtlijn 2004/39/EG 
vallen, moeten onderworpen zijn aan EU-
brede vergunningseisen. Deze 
verordening moet voorzien in een 
specifieke vergunningsregeling voor 
energiehandelaren, ter controle van het 
vermogen van marktdeelnemers om deze 
verordening na te leven en tegelijkertijd 
ter voorkoming van de toepassing van de 
belastende eisen voor financiële 
handelaren die in Richtlijn 2004/39/EG 
zijn vastgesteld. Om te voorzien in een 
specifieke vergunningsregeling voor 
energiehandelaren moet de bevoegdheid 
om wetten aan te nemen uit hoofde van 
artikel 209 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie worden 
gedelegeerd aan de Commissie met 
betrekking tot de eisen en reikwijdte voor 
de vergunning, de procedures voor het 
verlenen van de vergunning alsmede de 
voorwaarden voor intrekking ervan.
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Or. en

Amendement 94
András Gyürk

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 op EU-niveau 
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 op nationaal niveau. Het 
verzamelen van gegevens door het 
Agentschap laat het recht van nationale 
instanties om aanvullende gegevens te 
verzamelen voor nationale doeleinden 
onverlet.

Or. en

Amendement 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Efficiënt markttoezicht is essentieel (13) Efficiënt markttoezicht op EU-niveau 
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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.

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 op nationaal niveau.

Or. en

Amendement 96
Claude Turmes

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 op het gebied van energie 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.
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Or. en

(Dit amendement is van toepassing op de hele tekst)

Motivering

Voor het doel van deze sectorspecifieke wetgeving met betrekking tot energie zijn de nationale 
regelgevende instanties op het gebied van energie die georganiseerd zijn binnen het 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) de verantwoordelijke 
nationale instantie voor samenwerking op het gebied van toezicht, onderzoek en andere 
verwante taken.

Amendement 97
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Efficiënt markttoezicht vereist 
regelmatige toegang tot 
transactiegegevens. Daarom moeten 
marktdeelnemers die 
groothandelstransacties voor 
energieproducten aangaan, verplicht 
worden deze informatie aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen.

(14) Om doeltreffend markttoezicht uit te 
kunnen oefenen moet het Agentschap een 
complete lijst van energiegroothandelaren 
hebben. De nationale regelgevende 
instanties die een reeds functionerend 
vergunningssysteem hebben, moeten de 
relevante gegevens overdragen aan het 
Agentschap, met inbegrip van informatie 
over in welke andere landen dan het 
thuisland de groothandelaren actief zijn. 
De lidstaten die geen dergelijk systeem 
hebben, moeten een verplicht register 
invoeren voor energiegroothandelaren. 
De details van het registratiesysteem 
moeten worden bepaald door de 
Commissie in samenwerking met de 
nationale regelgevende instanties. Zoals 
vermeld, moeten de nationale 
regelgevende instanties de relevante 
gegevens overdragen aan het Agentschap. 
Het Agentschap moet de nationale 
regelgevende instantie in kwestie 
informeren over de markt waar de 
groothandelaar actief is. Het Agentschap 
moet dit openbare register beheren en 
onderhouden alsmede toegankelijk maken 
voor de nationale regulators of andere 
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bevoegde instanties voor 
onderzoeksdoeleinden. Efficiënt 
markttoezicht vereist regelmatige toegang 
tot transactiegegevens en tot fundamentele 
gegevens met betrekking tot capaciteit en 
benutting van installaties voor de 
productie, opslag, het verbruik of 
transmissie van elektriciteit en aardgas of 
aanverwante producten aan de capaciteit 
en benutting van LNG-installaties.
Daarom moeten marktdeelnemers, met 
inbegrip van 
transmissiesysteemexploitanten, 
leveranciers, handelaren, producenten en 
brokers die groothandelstransacties voor 
energieproducten aangaan en een 
vergunning hebben of geregistreerd zijn, ,
verplicht worden deze informatie aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen.

Or. en

Amendement 98
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Efficiënt markttoezicht vereist 
regelmatige toegang tot 
transactiegegevens. Daarom moeten 
marktdeelnemers die 
groothandelstransacties voor 
energieproducten aangaan, verplicht 
worden deze informatie aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen.

(14) Efficiënt markttoezicht vereist 
regelmatige toegang tot 
transactiegegevens. Daarom moeten 
marktdeelnemers die 
groothandelstransacties voor 
energieproducten aangaan, verplicht 
worden deze informatie aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen. Het 
Agentschap kan verbindingsbureaus 
vestigen in de nabijheid van belangrijke 
handelsplatforms, indien dit nodig is voor 
een doeltreffend toezicht.

Or. en
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Amendement 99
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Efficiënt markttoezicht vereist 
regelmatige toegang tot 
transactiegegevens. Daarom moeten 
marktdeelnemers die 
groothandelstransacties voor 
energieproducten aangaan, verplicht 
worden deze informatie aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen.

(14) Efficiënt markttoezicht vereist 
regelmatige toegang tot
transactiegegevens. Daarom moeten 
marktdeelnemers die 
groothandelstransacties voor elektriciteits-
en gasproducten aangaan, verplicht 
worden deze informatie uitsluitend voor 
gestandaardiseerde producten aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen.

Or. en

Amendement 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Efficiënt markttoezicht vereist 
regelmatige toegang tot 
transactiegegevens. Daarom moeten 
marktdeelnemers die 
groothandelstransacties voor 
energieproducten aangaan, verplicht 
worden deze informatie aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen.

(14) Efficiënt markttoezicht vereist 
regelmatige toegang tot 
transactiegegevens. Daarom moeten 
marktdeelnemers die 
groothandelstransacties voor 
energieproducten aangaan, verplicht 
worden deze informatie uitsluitend voor 
gestandaardiseerde producten aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen.

Or. en

Amendement 101
Claude Turmes
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Efficiënt markttoezicht vereist 
regelmatige toegang tot 
transactiegegevens. Daarom moeten 
marktdeelnemers die 
groothandelstransacties voor 
energieproducten aangaan, verplicht 
worden deze informatie aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen.

(14) ) Efficiënt markttoezicht vereist 
onmiddellijke en regelmatige toegang tot 
transactiegegevens. Daarom moeten 
marktdeelnemers die 
groothandelstransacties voor 
energieproducten aangaan, verplicht 
worden deze informatie aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen.

Or. en

Amendement 102
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Efficiënt markttoezicht vereist 
regelmatige toegang tot 
transactiegegevens. Daarom moeten 
marktdeelnemers die 
groothandelstransacties voor 
energieproducten aangaan, verplicht 
worden deze informatie aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen.

(14) Efficiënt markttoezicht vereist 
toegang tot transactiegegevens. Daarom 
moeten marktdeelnemers die 
groothandelstransacties voor 
energieproducten aangaan, verplicht 
worden deze informatie periodiek aan het 
Agentschap ter beschikking te stellen.

Or. ro

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 103
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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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[16], 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 nodeloze kosten of 
administratieve lasten met zich 
meebrengen en moeten vooraf aan een 
kosten-batenanalyse worden 
onderworpen. De meldingsverplichtingen 
voor marktdeelnemers met betrekking tot 
capaciteit en benutting van de productie, 
het verbruik, de opslag en de transmissie 
van elektriciteit en aardgas of met 
betrekking tot de capaciteit en benutting 
van LNG-installaties moeten tot een 
minimum worden beperkt door de vereiste 
gegevens zo mogelijk te verzamelen uit 
bestaande bronnen, met inachtneming 
van de transparantiewetgeving die is 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
714/2009 en Verordening (EG) nr. 
715/2009. Bij het verzamelen van 
gegevens moet tevens het voorstel van de 
Europese groep van regelgevende 
instanties voor elektriciteit en gas voor 
comitologierichtsnoeren inzake de 
transparantie van fundamentele 
elektriciteitsgegevens in acht worden 
genomen. 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[16], 
en aan transactieregisters en bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig het bepaalde 
in Verordening ../.. van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende OTC-
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derivaten, centrale tegenpartijen en 
transactieregisters mogen daarom geen 
dubbele rapportageverplichtingen hebben.
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, ook op deskundigenniveau. 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 en ervoor 
zorgen dat het Europees Parlement en de 
Raad nauw worden betrokken bij de 
voorbereidende fase en geregeld worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 
bijeenkomsten met deskundigen.

Or. en

Amendement 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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 

(15) Met het oog op voldoende flexibiliteit 
bij het verzamelen van informatie over 
groothandelstransacties in 
energieproducten moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend om, na 
passende raadpleging van 
marktdeelnemers, betrokken partijen en 
instanties met inbegrip van het 
Agentschap, 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 of 
administratieve lasten met zich 
meebrengen en moeten daarom vooraf 
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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.

aan een kosten-batenanalyse worden 
onderworpen. 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. 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 en ervoor 
zorgen dat het Europees Parlement en de 
Raad nauw worden betrokken bij de 
voorbereidende fase en geregeld worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 
bijeenkomsten met deskundigen.

Or. en

Amendement 105
Claude Turmes

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 

(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 
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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.

moment en in welke vorm dient mee te 
delen. Meldingsverplichtingen mogen voor 
marktdeelnemers geen nodeloze kosten 
met zich meebrengen, maar moeten 
waarborgen dat het Agentschap alle 
informatie krijgt die nodig is om zijn 
taken uit te voeren. 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. Echter, 
gewaarborgd moet worden dat deze 
autoriteiten en transactieregisters alle 
nodig informatie onmiddellijk 
beschikbaar stellen aan het Agentschap.

Or. en

Motivering

De administratieve lasten voor marktdeelnemers moeten beperkt worden gehouden en 
tegelijkertijd moet het Agentschap alle nodige informatie ontvangen. In deze tijd van digitale 
communicatie en geavanceerde ICT leidt het niet tot extra kosten voor marktdeelnemers als ze 
gegevens aan verschillende autoriteiten tegelijkertijd moeten melden. 

Amendement 106
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Agentschap moet waken over de 
operationele veiligheid van de door het 
Agentschap ontvangen gegevens, moet 

(17) Het Agentschap moet waken over de 
operationele veiligheid van de door het 
Agentschap ontvangen gegevens, moet 
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ongeoorloofde toegang tot de bijgehouden 
informatie voorkomen en moet procedures 
vaststellen die voorkomen dat de door het 
Agentschap verzamelde gegevens worden 
misbruikt door personen die vergunning tot 
toegang hebben gekregen. Het Agentschap
dient zich er bovendien van te vergewissen 
dat de instanties die toegang hebben tot de 
door het Agentschap bijgehouden gegevens 
een even hoog beveiligingsniveau in stand 
kunnen houden.

ongeoorloofde toegang tot de bijgehouden 
informatie voorkomen en moet procedures 
vaststellen die voorkomen dat de door het 
Agentschap verzamelde gegevens worden 
misbruikt door personen die vergunning tot 
toegang hebben gekregen. Het Agentschap 
dient zich er bovendien van te vergewissen 
dat de instanties die toegang hebben tot de 
door het Agentschap bijgehouden gegevens 
een even hoog beveiligingsniveau in stand 
kunnen houden. Derhalve moet ook de 
operationele beveiliging van de 
IT-systemen voor de verwerking en 
overdracht van gegevens gewaarborgd 
zijn. Bij de installatie van een IT-systeem 
met een zo hoog mogelijk niveau van 
vertrouwelijkheid van gegevens is het van 
cruciaal belang dat het Agentschap nauw 
samenwerkt met het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
(ENISA).

Or. en

Amendement 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Agentschap moet waken over de 
operationele veiligheid van de door het 
Agentschap ontvangen gegevens, moet 
ongeoorloofde toegang tot de bijgehouden 
informatie voorkomen en moet procedures 
vaststellen die voorkomen dat de door het 
Agentschap verzamelde gegevens worden 
misbruikt door personen die vergunning tot 
toegang hebben gekregen. Het Agentschap 
dient zich er bovendien van te vergewissen 
dat de instanties die toegang hebben tot de 
door het Agentschap bijgehouden gegevens 
een even hoog beveiligingsniveau in stand 
kunnen houden.

(17) Het Agentschap moet waken over de 
operationele veiligheid van de door het 
Agentschap ontvangen gegevens, moet 
ongeoorloofde toegang tot de bijgehouden 
informatie voorkomen en moet procedures 
vaststellen die voorkomen dat de door het 
Agentschap verzamelde gegevens worden 
misbruikt door personen die vergunning tot 
toegang hebben gekregen. Het Agentschap 
dient zich er bovendien van te vergewissen 
dat de instanties die toegang hebben tot de 
door het Agentschap bijgehouden gegevens 
een even hoog beveiligingsniveau in stand 
kunnen houden en gehouden zijn aan 
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passende 
geheimhoudingsovereenkomsten. Deze 
regels moeten ook gelden voor andere 
autoriteiten die toegang hebben tot de 
gegevens voor het doel van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 108
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Agentschap moet waken over de 
operationele veiligheid van de door het 
Agentschap ontvangen gegevens, moet 
ongeoorloofde toegang tot de bijgehouden 
informatie voorkomen en moet procedures 
vaststellen die voorkomen dat de door het 
Agentschap verzamelde gegevens worden 
misbruikt door personen die vergunning tot 
toegang hebben gekregen. Het Agentschap 
dient zich er bovendien van te vergewissen 
dat de instanties die toegang hebben tot de 
door het Agentschap bijgehouden gegevens 
een even hoog beveiligingsniveau in stand 
kunnen houden.

(17) Het Agentschap moet waken over de 
operationele veiligheid van de door het 
Agentschap ontvangen gegevens, moet 
ongeoorloofde toegang tot de bijgehouden 
informatie voorkomen en moet procedures 
en wetgeving vaststellen die voorkomen 
dat de door het Agentschap verzamelde 
gegevens worden misbruikt door personen 
die vergunning tot toegang hebben 
gekregen. Het Agentschap dient zich er 
bovendien van te vergewissen dat de 
instanties die toegang hebben tot de door 
het Agentschap bijgehouden gegevens een 
even hoog beveiligingsniveau in stand 
kunnen houden.

Or. de

Amendement 109
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Agentschap moet waken over de (17) Het Agentschap moet waken over de 
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operationele veiligheid van de door het 
Agentschap ontvangen gegevens, moet 
ongeoorloofde toegang tot de bijgehouden 
informatie voorkomen en moet procedures 
vaststellen die voorkomen dat de door het 
Agentschap verzamelde gegevens worden 
misbruikt door personen die vergunning tot 
toegang hebben gekregen. Het Agentschap 
dient zich er bovendien van te vergewissen 
dat de instanties die toegang hebben tot de 
door het Agentschap bijgehouden gegevens 
een even hoog beveiligingsniveau in stand 
kunnen houden.

operationele veiligheid en bescherming 
van de door het Agentschap ontvangen 
gegevens, moet ongeoorloofde toegang tot 
de bijgehouden informatie voorkomen en 
moet procedures vaststellen die voorkomen 
dat de door het Agentschap verzamelde 
gegevens worden misbruikt door personen 
die vergunning tot toegang hebben 
gekregen. Het Agentschap dient zich er 
bovendien van te vergewissen dat de 
instanties die toegang hebben tot de door 
het Agentschap bijgehouden gegevens een 
even hoog beveiligingsniveau in stand 
kunnen houden.

Or. en

Amendement 110
Adam Gierek

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) Vrij beschikbare prijsinformatie moet 
een voorwaarde zijn voor transparantie. 
Een dergelijke transparantie kan het 
vertrouwen in de markt helpen versterken 
en kan bijdragen tot de kennis over de 
werking van groothandelsmarkten voor 
energie.

Or. pl

Motivering

Marktdeelnemers moeten toegang hebben tot prijsinformatie, zodat de transparantie van 
marktoperaties gewaarborgd is. Spreken over 'gevoelige informatie' opent de mogelijkheid 
om dergelijke informatie achter te houden.
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Amendement 111
Bendt Bendtsen

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 grotere transparantie en de 
publieke toegang tot informatie over 
energiegroothandelsprijzen te waarborgen 
moet het Agentschap maandelijks per 
land een verslag opstellen over 
prijsontwikkelingen op de 
groothandelsmarkt voor energie.

Or. en

Amendement 112
Konrad Szymański

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, 
op voorwaarde dat dergelijke transparantie 
(a) het vertrouwen in de markt kan helpen 
versterken en bijdragen tot de kennis over 
de werking van groothandelsmarkten voor 
energie en (b) geen negatief effect zal 
hebben op de marktliquiditeit of de 
commerciële belangen van 
markdeelnemers.
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Or. en

Amendement 113
Fiona Hall

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 bekendmaken 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. Het Agentschap kan een 
methodologie ontwikkelen en toepassen 
ten aanzien van hoe het deze informatie 
beschikbaar zal maken.

Or. en

Amendement 114
Giles Chichester

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. Het Agentschap en nationale 
regelgevende instanties mogen geen 
actuele, marktgevoelige informatie 
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publiceren.

Or. en

Amendement 115
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 gepubliceerd kan worden in 
een geaggregeerde en geanonimiseerde 
vorm, moet het Agentschap deze 
informatie bekendmaken aan de 
marktdeelnemers en het ruimere publiek. 
Een dergelijke transparantie zal het 
vertrouwen in de markt helpen versterken 
en de ontwikkeling van kennis over de 
werking van groothandelsmarkten voor 
energie bevorderen.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat meer transparantie in de groothandelsmarkt voor energie het doel is van 
deze verordening, moeten bevindingen bekend worden gemaakt en moeten nieuwe spelers op 
de markt, regelgevers, wetenschappers, consumenten en andere belanghebbenden 
geïnformeerd kunnen worden over de situatie op de energiemarkten.

Amendement 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. 

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

de marktdeelnemers en het ruimere publiek 
in een geaggregeerde en geanonimiseerde 
vorm. Een dergelijke transparantie kan het 
vertrouwen in de markt helpen versterken 
en kan bijdragen tot de kennis over de 
werking van groothandelsmarkten voor 
energie.

Or. en

Amendement 117
Claude Turmes

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 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. Teneinde 
volledig te profiteren van zijn unieke EU-
perspectief en teneinde robuuste 
informatie te overleggen ter 
ondersteuning van verzoeken tot het 
initiëren van onderzoeken, moet het 
Agentschap onderzoeksbevoegdheden 
hebben binnen een nauwe samenwerking 
met de nationale regelgevende instanties 
in kwestie, bijvoorbeeld in geval van 
grensoverschrijdende zaken 

Or. en

Motivering

Dit zal de hulpmiddelen beperken die de onderzoeksinstanties van de lidstaten nodig hebben 
om ACER-meldingen te onderzoeken die niet zijn aangevuld met gegevens en analyse. 
Derhalve zouden deze aanvullende bevoegdheden kosteneffectief zijn en de geloofwaardigheid 
van het Agentschap versterken.



AM\865269NL.doc 45/104 PE464.684v01-00

NL

Amendement 118
András Gyürk

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 handhaving van deze verordening 
in de lidstaten moet aan de nationale 
regelgevende instanties worden 
toevertrouwd. Daartoe moeten zij de 
onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden krijgen die 
noodzakelijk zijn voor de efficiënte 
vervulling van deze opdracht. Het 
Agentschap dient erop toe te zien dat deze 
onderzoeksbevoegdheden consequent op 
gelijksoortige en evenredige wijze worden 
uitgeoefend. Met het oog hierop kan de 
Commissie de nationale regelgevende 
instanties of de aangewezen autoriteit 
richtsnoeren bieden.

Or. en

Amendement 119
Hannes Swoboda

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 handhaving van deze verordening 
in de lidstaten moet aan de nationale 
regelgevende instanties worden 
toevertrouwd. De Commissie moet er 
samen met het Agentschap voor zorgen 
dat de toezicht- en 
onderzoeksbevoegdheden op een 
gecoördineerde en consequente manier 
worden uitgeoefend.

Or. en
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Amendement 120
Zigmantas Balčytis

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 tenuitvoerlegging en de
handhaving van deze verordening moeten
aan de nationale regelgevende instanties 
worden toevertrouwd. Daartoe moeten zij 
de controle- en onderzoeksbevoegdheden
krijgen die noodzakelijk zijn voor de 
efficiënte vervulling van deze opdracht.

Or. lt

Amendement 121
Ioan Enciu

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 strikte 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.

Or. en

Amendement 122
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het Agentschap moet toezien op de 
gecoördineerde tenuitvoerlegging van de 
onderhavige verordening in de hele Unie 
en op de samenhang daarvan met de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/6/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 28 januari 2003 betreffende handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
(marktmisbruik)[17]. Aangezien 
marktmisbruik op de groothandelsmarkten 
voor energie vaak gevolgen heeft voor 
meerdere lidstaten, moet het Agentschap 
een belangrijke rol worden toebedeeld bij 
het garanderen van de efficiënte en 
samenhangende uitvoering van 
onderzoeken. Daartoe moet het de 
werkzaamheden kunnen coördineren van 
de onderzoeksgroepen die zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de betrokken nationale regelgevende 
instanties en, in voorkomend geval, van 
andere instanties.

(20) Het Agentschap moet toezien op de 
gecoördineerde tenuitvoerlegging van de 
onderhavige verordening in de hele Unie 
en op de samenhang daarvan met de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/6/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 28 januari 2003 betreffende handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
(marktmisbruik). Aangezien marktmisbruik 
op de groothandelsmarkten voor energie 
vaak gevolgen heeft voor meerdere 
lidstaten, moet het Agentschap een 
belangrijke rol worden toebedeeld bij het 
garanderen van de efficiënte en 
samenhangende uitvoering van 
onderzoeken. Daartoe moet het in staat 
zijn om samenwerking aan te vragen, te 
verzoeken om uitvoering van nader 
onderzoek en de werkzaamheden te
coördineren van de onderzoeksgroepen die 
zijn samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de betrokken nationale regelgevende 
instanties en, in voorkomend geval, van 
andere instanties.

Or. en

Motivering

Met deze aanvullende verantwoordelijkheden kan het Agentschap gebruikmaken van zijn EU-
perspectief en interne deskundigheid om nationale regelgevende instanties te ondersteunen, in 
het bijzonder bij regionale en grensoverschrijdende zaken.

Amendement 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het Agentschap moet toezien op de 
gecoördineerde tenuitvoerlegging van de 

(20) Het Agentschap moet toezien op de 
gecoördineerde tenuitvoerlegging van de 
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onderhavige verordening in de hele Unie 
en op de samenhang daarvan met de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/6/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 28 januari 2003 betreffende handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
(marktmisbruik)[17]. Aangezien 
marktmisbruik op de groothandelsmarkten 
voor energie vaak gevolgen heeft voor 
meerdere lidstaten, moet het Agentschap 
een belangrijke rol worden toebedeeld bij 
het garanderen van de efficiënte en 
samenhangende uitvoering van 
onderzoeken. Daartoe moet het de 
werkzaamheden kunnen coördineren van 
de onderzoeksgroepen die zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de betrokken nationale regelgevende 
instanties en, in voorkomend geval, van 
andere instanties.

onderhavige verordening in de hele Unie 
en moet in samenwerking met de 
relevante regelgevende instanties de 
samenhang van de verordening 
waarborgen met de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 2003 
betreffende handel met voorwetenschap en 
marktmanipulatie (marktmisbruik)[17].
Aangezien marktmisbruik op de 
groothandelsmarkten voor energie vaak 
gevolgen heeft voor meerdere lidstaten, 
moet het Agentschap een belangrijke rol 
worden toebedeeld bij het garanderen van 
de efficiënte en samenhangende uitvoering 
van onderzoeken. Daartoe moet het de 
werkzaamheden kunnen coördineren van 
de onderzoeksgroepen die zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de betrokken nationale regelgevende 
instanties en, in voorkomend geval, van 
andere instanties.

Or. en

Amendement 124
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De nationale regelgevende instanties 
en de bevoegde financiële autoriteiten 
moeten samenwerken om ervoor te zorgen 
dat marktmisbruik op groothandelsmarkten 
voor energie, die zowel grondstoffen- als 
derivatenmarkten omvatten, op een 
gecoördineerde manier wordt aangepakt.

(21) Het Agentschap, de nationale
regelgevende instanties en de bevoegde 
financiële autoriteiten moeten 
samenwerken om ervoor te zorgen dat 
marktmisbruik op groothandelsmarkten 
voor energie, die zowel grondstoffen- als 
derivatenmarkten omvatten, op een 
gecoördineerde manier wordt aangepakt. 
Deze samenwerking kan ook de vorm 
aannemen van regionale groeperingen die 
worden gecoördineerd door het 
Agentschap en die zijn afgestemd op de 
feitelijke omstandigheden op de EU-markt 
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en de zaken in kwestie.

Or. en

Motivering

Gevallen van marktmisbruik in een lidstaat kunnen vaak transacties met zich meebrengen die 
een effect hebben op andere lidstaten. Deze moeten in zo’n geval onder het ACER-dak
regionaal samenwerken om passende onderzoeken uit te voeren.

Amendement 125
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De nationale regelgevende instanties 
en de bevoegde financiële autoriteiten 
moeten samenwerken om ervoor te zorgen 
dat marktmisbruik op groothandelsmarkten 
voor energie, die zowel grondstoffen- als 
derivatenmarkten omvatten, op een 
gecoördineerde manier wordt aangepakt.

(21) De nationale regelgevende instanties 
en de bevoegde financiële autoriteiten 
moeten regelmatig en operationeel
samenwerken om ervoor te zorgen dat 
marktmisbruik op groothandelsmarkten 
voor energie, die zowel grondstoffen- als 
derivatenmarkten omvatten, op een 
gecoördineerde manier en continu wordt 
aangepakt.

Or. pl

Motivering

De financiële autoriteiten moeten permanent en continu samenwerken.

Amendement 126
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De nationale regelgevende instanties 
en de bevoegde financiële autoriteiten 
moeten samenwerken om ervoor te zorgen 

(21) De nationale regelgevende instanties, 
nationale mededingingsautoriteiten en de 
bevoegde financiële autoriteiten moeten 
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dat marktmisbruik op groothandelsmarkten 
voor energie, die zowel grondstoffen- als 
derivatenmarkten omvatten, op een 
gecoördineerde manier wordt aangepakt.

samenwerken om ervoor te zorgen dat 
marktmisbruik op groothandelsmarkten 
voor energie, die zowel grondstoffen- als 
derivatenmarkten omvatten, op een 
gecoördineerde manier wordt aangepakt.

Or. en

Amendement 127
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De nationale regelgevende instanties 
en de bevoegde financiële autoriteiten 
moeten samenwerken om ervoor te zorgen 
dat marktmisbruik op groothandelsmarkten 
voor energie, die zowel grondstoffen- als 
derivatenmarkten omvatten, op een 
gecoördineerde manier wordt aangepakt.

(21) De bevoegde nationale regelgevende 
instanties en financiële autoriteiten moeten 
samenwerken om ervoor te zorgen dat 
marktmisbruik op groothandelsmarkten 
voor energie, die zowel grondstoffen- als 
derivatenmarkten omvatten, op een 
gecoördineerde manier wordt aangepakt.

Or. lt

Amendement 128
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De nationale regelgevende instanties 
en de bevoegde financiële autoriteiten 
moeten samenwerken om ervoor te zorgen 
dat marktmisbruik op groothandelsmarkten 
voor energie, die zowel grondstoffen- als 
derivatenmarkten omvatten, op een 
gecoördineerde manier wordt aangepakt.

(21) De nationale regelgevende instanties 
en de bevoegde financiële autoriteiten 
moeten samenwerken om ervoor te zorgen 
dat marktmisbruik op groothandelsmarkten 
voor elektriciteit en gas, die zowel 
grondstoffen- als derivatenmarkten 
omvatten, op een gecoördineerde manier 
wordt aangepakt.

Or. en
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Amendement 129
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het is belangrijk dat 
geheimhoudingsplicht geldt voor personen 
die overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening vertrouwelijke informatie 
ontvangen.

(22) Het is belangrijk dat 
geheimhoudingsplicht geldt voor personen 
die overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening vertrouwelijke informatie 
ontvangen. Het Agentschap, de nationale 
regelgevende instanties, nationale 
mededingingsautoriteiten en bevoegde 
financiële autoriteiten moeten de 
geheimhouding, integriteit en 
bescherming van de door hen ontvangen 
informatie garanderen.

Or. en

Amendement 130
András Gyürk

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 

(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 
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2003/6/EG hebben vastgesteld. 2003/6/EG hebben vastgesteld. Rekening 
houdend met het overleg over de 
mededeling van de Commissie 
COM(2010) 716 getiteld "Het versterken 
van sanctieregelingen in de financiële 
sector", moet de Commissie voorstellen 
indienen om de sanctiestelsels van de 
lidstaten verder te harmoniseren.

Or. en

Amendement 131
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. Om het 
benodigde niveau van ontmoediging te 
bereiken moeten de minimumsancties 
worden vastgesteld op het volume van ten 
minste het dubbele van de directe en 
indirecte financiële winsten en de schade 
die consumenten hebben geleden ten 
gevolge van de handelingen die deze 
verordening beoogt te voorkomen.

Or. en
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Motivering

Niet alleen directe, maar ook indirecte winsten uit overtredingen moeten in aanmerking 
worden genomen, aangezien deze vaak leiden tot winsten in gekoppelde markten en 
uiteindelijk ook een effect hebben op consumentenprijzen.

Amendement 132
Zigmantas Balčytis

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 er een 
geharmoniseerd sanctiesysteem en 
gemeenschappelijke minimumnormen 
voor sancties komen. De sancties voor 
inbreuken op deze verordening moeten
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.

Or. lt

Amendement 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 

(23) Het is van belang dat de sancties voor 
inbreuken op deze verordening evenredig 
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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.

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. Op termijn 
is het noodzakelijk om over te gaan naar 
een stelsel met geharmoniseerde sancties.

Or. en

Motivering

Hoewel het niet mogelijk is om op de korte termijn identieke sancties in te voeren, moet dit als 
een doelstelling voor de lange termijn worden beschouwd om ervoor te zorgen dat lage 
sancties geen middel zijn om investeringen in een bepaalde markt aan te trekken.

Amendement 134
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, met name het scheppen van 
een geharmoniseerd kader tot waarborging 
van de transparantie en integriteit van de 
energiemarkten, onvoldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en beter 
op EU-niveau kan worden nagestreefd, kan 
de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie vastgestelde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan voor de 

(24) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, met name het scheppen van 
een geharmoniseerd kader tot waarborging 
van de transparantie en integriteit van de 
groothandelsmarkten voor energie, 
onvoldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en beter op EU-niveau kan 
worden nagestreefd, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vastgestelde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
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verwezenlijking van deze doelstelling 
nodig is,

verordening niet verder dan voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling 
nodig is,

Or. ro

Motivering

Omwille van de eenduidigheid.

Amendement 135
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Er bestaat op EU-niveau een 
behoefte aan basisregels, zoals een 
gemeenschappelijke definitie van 
onacceptabele belangenconflicten. In de 
waarborgen op EU-niveau die 
transparantie en verantwoording als doel 
hebben, zouden verklaringen met 
betrekking tot de afwezigheid van 
belangenconflicten opgenomen kunnen 
worden.

Or. en

Amendement 136
András Gyürk

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 

Bij deze verordening worden voorschriften 
vastgesteld die misbruik op 
groothandelsmarkten voor energie 
verbieden, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van deze markten,
en die samenhangend zijn met de 
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voorziet in toezicht op de 
groothandelsmarkt voor energie door het 
Agentschap.

voorschriften welke van toepassing zijn op 
de financiële markten. De verordening 
voorziet in toezicht op de 
groothandelsmarkt voor energie door het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (het Agentschap).

Or. en

Amendement 137
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 minimumeisen vast 
voor transacties op handelsvloeren, alle 
OCT-handel en bilaterale contracten.

Or. en

Motivering

Alle handelsvormen en -platforms moeten aan de bepalingen van deze verordening 
onderworpen zijn om de markt volledig af te dekken en daardoor de doelstellingen van 
transparantie en integriteit van deze verordening te bereiken.

Amendement 138
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1
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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 met gevolgen voor
groothandelsmarkten voor energie 
verbieden en die consistent zijn met en 
niet overlappen met de voorschriften 
welke van toepassing zijn op aanverwante
financiële markten. De verordening 
voorziet in toezicht op de 
groothandelsmarkt voor energie door het 
Agentschap.

Or. en

Amendement 139
Anni Podimata

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 en met de 
mededingingsfunctie van de 
energiemarkten. De verordening voorziet 
in toezicht op de groothandelsmarkt voor 
energie door het Agentschap.

Or. en

Amendement 140
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1
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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 elektriciteit en 
gas 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 elektriciteit en gas
door het Agentschap.

Or. en

Amendement 141
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op 
groothandel in energieproducten. De 
bepalingen van de artikelen 3 en 4 zijn niet 
van toepassing op groothandel in 
energieproducten van financiële aard, 
waarop de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2003/6/EG van toepassing zijn. 
Deze verordening laat Richtlijnen 
2003/6/EG en 2004/39/EG evenals de 
toepassing van het bepaalde in de Europese 
mededingingswetgeving op de onder deze 
verordening vallende praktijken onverlet.

Deze verordening is van toepassing op 
groothandel in energieproducten. De 
bepalingen van de artikelen 3 en 4 zijn niet 
van toepassing op groothandel in 
energieproducten van financiële aard, 
waarop de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2003/6/EG van toepassing zijn. 
Afzonderlijke wetsbepalingen moeten 
sectorspecifieke overtredingen in de markt 
voor CO2-emissierechten definiëren en 
moeten voor het eind van 2012 worden 
voorgelegd. Deze verordening laat 
Richtlijnen 2003/6/EG en 2004/39/EG 
evenals de toepassing van het bepaalde in 
de Europese mededingingswetgeving op de 
onder deze verordening vallende praktijken 
onverlet.

Or. en

Motivering

Het wetgevingsinstrument tot waarborging van de integriteit van de Europese koolstofmarkt 
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zou deel moeten uitmaken van het transparantie- en integriteitspakket dat de verordening 
betreffende de integriteit en de transparantie van de energiemarkt, de marktmisbruikrichtlijn, 
de verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur en de richtlijn markten voor 
financiële instrumenten omvat. De Commissie moet daarom dringend haar voorstel opstellen 
om de lacune in de koolstofmarkten op te vullen

Amendement 142
Hannes Swoboda

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 markten in 
kwestie, ongeacht of ze uit de Unie 
afkomstig zijn of uit derde landen. De 
verordening is van toepassing op alle 
verkopen, aankopen, productie, toevoer, 
transporten en levering van 
energieproducten op de 
groothandelsmarkt.

Or. en

Amendement 143
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap, de nationale regelgevende 
instanties en de bevoegde financiële 
autoriteiten werken samen om ervoor te 
zorgen dat de toepasselijke regelgeving op 
gecoördineerde wijze wordt gehandhaafd 
wanneer acties betrekking hebben op één 
of meerdere financiële instrumenten 
waarop de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2003/6/EG van toepassing zijn 
alsook op één of meer voor de 
groothandel bestemde energieproducten 

Het Agentschap, de nationale regelgevende 
instanties en de bevoegde financiële 
autoriteiten werken samen om ervoor te 
zorgen dat de toepasselijke regelgeving op 
gecoördineerde wijze wordt gehandhaafd.
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waarop de bepalingen van de artikelen 3 
en 4 van toepassing zijn.

Or. cs

Motivering

Teneinde te zorgen voor een gecoördineerde aanpak zou het goed zijn indien de monitoring 
niet alleen werd uitgevoerd door het Agentschap, maar daarnaast tevens door de nationale 
toezichthoudende instanties.

Amendement 144
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap, de nationale regelgevende 
instanties en de bevoegde financiële 
autoriteiten werken samen om ervoor te 
zorgen dat de toepasselijke regelgeving op 
gecoördineerde wijze wordt gehandhaafd 
wanneer acties betrekking hebben op één 
of meerdere financiële instrumenten 
waarop de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2003/6/EG van toepassing zijn 
alsook op één of meer voor de groothandel 
bestemde energieproducten waarop de 
bepalingen van de artikelen 3 en 4 van 
toepassing zijn..

Het Agentschap, de nationale regelgevende 
instanties en de bevoegde financiële 
autoriteiten werken samen om ervoor te 
zorgen dat de toepasselijke regelgeving op 
gecoördineerde wijze wordt gehandhaafd 
wanneer acties betrekking hebben op één 
of meerdere financiële instrumenten 
waarop de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2003/6/EG van toepassing zijn 
alsook op één of meer voor de groothandel 
bestemde energieproducten waarop de 
bepalingen van de artikelen 3 en 4 van 
toepassing zijn.. Het Agentschap moet 
ervoor zorgen dat de relevante regels 
worden gehandhaafd door nationale 
autoriteiten, met inbegrip van regels
inzake de prijsstelling voor 
overheidsopdrachten.

Or. en

Amendement 145
András Gyürk



AM\865269NL.doc 61/104 PE464.684v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap, de nationale regelgevende 
instanties en de bevoegde financiële 
autoriteiten werken samen om ervoor te 
zorgen dat de toepasselijke regelgeving op 
gecoördineerde wijze wordt gehandhaafd 
wanneer acties betrekking hebben op één 
of meerdere financiële instrumenten 
waarop de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2003/6/EG van toepassing zijn 
alsook op één of meer voor de groothandel 
bestemde energieproducten waarop de 
bepalingen van de artikelen 3 en 4 van 
toepassing zijn..

Het Agentschap, EAEM, de nationale 
regelgevende instanties, de nationale 
mededingingsautoriteiten en de bevoegde 
financiële autoriteiten werken samen om 
ervoor te zorgen dat de toepasselijke 
regelgeving op gecoördineerde wijze wordt 
gehandhaafd wanneer acties betrekking 
hebben op één of meerdere financiële 
instrumenten waarop de bepalingen van 
artikel 9 van Richtlijn 2003/6/EG van 
toepassing zijn alsook op één of meer voor 
de groothandel bestemde energieproducten 
waarop de bepalingen van de artikelen 3 en 
4 van toepassing zijn..

Or. en

Amendement 146
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap, de nationale regelgevende 
instanties en de bevoegde financiële 
autoriteiten werken samen om ervoor te 
zorgen dat de toepasselijke regelgeving op 
gecoördineerde wijze wordt gehandhaafd 
wanneer acties betrekking hebben op één 
of meerdere financiële instrumenten 
waarop de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2003/6/EG van toepassingen zijn 
alsook op één of meer voor de groothandel 
bestemde energieproducten waarop de 
bepalingen van de artikelen 3 en 4 van 
toepassing zijn.

Het Agentschap en de bevoegde nationale 
regelgevende instanties en financiële 
autoriteiten werken samen om ervoor te 
zorgen dat de toepasselijke regelgeving op 
gecoördineerde wijze wordt gehandhaafd 
wanneer acties betrekking hebben op één 
of meerdere financiële instrumenten 
waarop de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2003/6/EG van toepassingen zijn 
alsook op één of meer voor de groothandel 
bestemde energieproducten waarop de 
bepalingen van de artikelen 3 en 4 van 
toepassing zijn.

Or. lt
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Amendement 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap, de nationale regelgevende 
instanties en de bevoegde financiële 
autoriteiten werken samen om ervoor te 
zorgen dat de toepasselijke regelgeving op 
gecoördineerde wijze wordt gehandhaafd 
wanneer acties betrekking hebben op één 
of meerdere financiële instrumenten 
waarop de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2003/6/EG van toepassing zijn 
alsook op één of meer voor de groothandel 
bestemde energieproducten waarop de 
bepalingen van de artikelen 3 en 4 van 
toepassing zijn..

Het Agentschap, de nationale regelgevende 
instanties, EAEM en de bevoegde 
financiële autoriteiten werken samen om 
ervoor te zorgen dat de toepasselijke 
regelgeving op gecoördineerde wijze wordt 
gehandhaafd wanneer acties betrekking 
hebben op één of meerdere financiële 
instrumenten waarop de bepalingen van 
artikel 9 van Richtlijn 2003/6/EG van 
toepassing zijn alsook op één of meer voor 
de groothandel bestemde energieproducten 
waarop de bepalingen van de artikelen 3 en 
4 van toepassing zijn..

Or. en

Amendement 148
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap, de nationale regelgevende 
instanties en de bevoegde financiële 
autoriteiten werken samen om ervoor te 
zorgen dat de toepasselijke regelgeving op 
gecoördineerde wijze wordt gehandhaafd 
wanneer acties betrekking hebben op één 
of meerdere financiële instrumenten 
waarop de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2003/6/EG van toepassing zijn 
alsook op één of meer voor de groothandel 
bestemde energieproducten waarop de 
bepalingen van de artikelen 3 en 4 van 

Het Agentschap, de nationale regelgevende 
instanties, EAEM en de bevoegde 
financiële autoriteiten werken samen om 
ervoor te zorgen dat de toepasselijke 
regelgeving op gecoördineerde wijze wordt 
gehandhaafd wanneer acties betrekking 
hebben op één of meerdere financiële 
instrumenten waarop de bepalingen van 
artikel 9 van Richtlijn 2003/6/EG van 
toepassing zijn alsook op één of meer voor 
de groothandel bestemde energieproducten 
waarop de bepalingen van de artikelen 3 en 
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toepassing zijn.. 4 van toepassing zijn..

Or. en

Amendement 149
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Lijst van groothandelsproducten

Het Agentschap maakt en publiceert ter 
uitvoering van artikel 3 en 4 een lijst van 
de groothandelsproducten die binnen de 
werkingssfeer van artikel 9 van Richtlijn 
2003/6/EG vallen.

Or. de

Motivering

Artikel 3 en 4 hebben betrekking op het verbod op voorwetenschap en marktmanipulatie. Een 
uitputtende lijst van mogelijke handelingen is niet zinvol en niet mogelijk, maar de 
marktdeelnemers moeten wel exact weten welke producten worden opgenomen. Er moet in dit 
verband juridische duidelijkheid worden gecreëerd.

Amendement 150
Jorgo Chatzimarkakis

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 

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 een 
professionele marktdeelnemer 
redelijkerwijs zou verwachten te 
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groothandel bestemde energieproducten 
aanzienlijk kan beïnvloeden.

ontvangen op grond van wettelijke eisen 
en/of erkende marktpraktijken, wanneer 
zij openbaar zou worden gemaakt, de 
prijzen van dergelijke voor de groothandel 
bestemde energieproducten aanzienlijk kan 
beïnvloeden.

Or. en

Amendement 151
Herbert Reul

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 
marktdeelnemers op grond van 
geaccepteerde gebruiken op de markt 
zouden verwachten.

Or. de

Motivering

De prijs is niet geschikt als referentie, omdat complexe wisselwerkingen de prijzen kunnen 
beïnvloeden - de grote onduidelijkheid zou alleen maar leiden tot een hele reeks rechtszaken. 
Dat is ook de reden waarom de NASDAQ dit criterium niet hanteert.

Amendement 152
Adam Gierek

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, 

1. "voorwetenschap": informatie die niet 
openbaar is gemaakt, die direct of indirect 
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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;

verband houdt met één of meerdere voor de 
groothandel bestemde energieproducten en 
die, wanneer zij openbaar zou worden 
gemaakt, de besluitvorming van de 
marktdeelnemers over de vaststelling van 
de prijzen van dergelijke voor de 
groothandel bestemde energieproducten 
aanzienlijk kan beïnvloeden;

Or. pl

Motivering

Alle informatie die niet openbaar is gemaakt en van invloed kan zijn op de besluitvorming van 
de marktdeelnemers moet worden beschouwd als voorkennis.

Amendement 153
Marita Ulvskog

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 
waarschijnlijk aanzienlijk zou
beïnvloeden.

Or. en

Amendement 154
Jorgo Chatzimarkakis

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

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 
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.

Voor de toepassing van de eerste alinea wil 
voorwetenschap zeggen informatie:

(a) die verplicht bekend moet worden 
gemaakt krachtens de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 714/2009, 
Verordening (EG) nr. 715/2009 of de 
onderhavige verordening, met inbegrip 
van richtsnoeren, netcodes of 
gedelegeerde handelingen die uit hoofde 
van deze verordeningen zijn ingevoerd, of 
krachtens andere wettelijke voorschriften 
op EU-niveau, in het bijzonder Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG; of
(b) die, voor zover op grond van alinea a) 
geen bekendmakingsplicht bestaat, niet 
bekend is gemaakt 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 
voorwetenschap wordt uitsluitend 
gevormd door het volgende:
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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, is 
informatie die, indien zij openbaar zou 
worden gemaakt, waarschijnlijk een 
aanzienlijke invloed zou hebben op de 
prijzen van dergelijke voor de groothandel 
bestemde energieproducten; of 
informatie die prijsgevoelig is en 
nauwkeurige informatie betreffende de 
capaciteit van faciliteiten voor de 
productie, de opslag, het verbruik en de 
transmissie van elektriciteit of gas of LNG-
installatie alsook informatie die 
routinematig beschikbaar wordt gesteld 
aan de groothandelsmarkt voor energie in 
kwestie of verplicht openbaar moet worden 
gemaakt overeenkomstig nationale
wettelijke of reglementaire bepalingen, 
marktvoorschriften, contracten of erkende 
marktpraktijken op de betrokken 
groothandelsmarkt voor energie.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt informatie als nauwkeurig 
beschouwd, indien de informatie een 
reeks omstandigheden aanduidt die 
bestaat of naar verwachting zal ontstaan 
of een gebeurtenis die plaatsgevonden 
heeft of die redelijkerwijs verwacht kan 
worden plaats te zullen vinden, en indien 
de informatie specifiek genoeg is om een 
conclusie te kunnen trekken ten aanzien 
van het mogelijke effect van die reeks 
omstandigheden of gebeurtenis op de 
energieprijzen op de groothandelsmarkt.

Or. en

Amendement 155
Herbert Reul
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
gaat het daarbij om informatie

(a) waarvan een redelijk handelende 
marktdeelnemer met inachtneming van de 
marktwetten of gebruiken op de relevante 
groothandelsmarkten waarschijnlijk 
gebruik zal maken om er zijn 
transactiebeslissing of -beslissingen met 
betrekking tot een voor de groothandel 
bestemd energieproduct ten dele op te 
baseren, of
(b) die verplicht openbaar moet worden 
gemaakt overeenkomstig Europese of 
nationale wettelijke of reglementaire 
bepalingen, marktvoorschriften, contracten 
of gebruiken op de betrokken 
groothandelsmarkt voor energie.

Informatie over handelsstrategieën is 
geen voorwetenschap in de zin van dit 
voorschrift.
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Or. de

Amendement 156
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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.

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 
worden gemaakt, waarschijnlijk een 
aanzienlijke invloed zou hebben op de 
prijzen van dergelijke voor de groothandel 
bestemde energieproducten.

Dit is informatie, met inbegrip van 
betreffende de capaciteit van faciliteiten 
voor de productie, de opslag, het verbruik 
en de transmissie van elektriciteit of gas en 
betreffende de capaciteit van LNG-
installatie 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
(a) die verplicht openbaar moet worden 
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gemaakt overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 714/2009 en Verordening (EG) 
nr. 715/2009, met inbegrip van 
richtsnoeren en netcodes die uit hoofde 
van deze verordeningen zijn ingevoerd, of 
overeenkomstig Europese of nationale 
wettelijke of reglementaire bepalingen, 
marktvoorschriften, contracten of 
gebruiken op de betrokken 
groothandelsmarkt voor energie, en
(b) die waarschijnlijk een aanzienlijke 
invloed zou hebben op de prijzen van 
dergelijke voor de groothandel bestemde 
energieproducten.

Or. en

Amendement 157
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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 

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 
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 en benutting van 
faciliteiten voor de productie, de opslag, 
het verbruik en de transmissie van 
elektriciteit of gas of betreffende de 
capaciteit en benutting van LNG-
installaties alsook informatie die verplicht 
openbaar moet worden gemaakt 
overeenkomstig Europese of nationale 
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gebruiken op de betrokken 
groothandelsmarkt voor energie.

wettelijke of reglementaire bepalingen, 
marktvoorschriften, contracten of 
gebruiken op de betrokken 
groothandelsmarkt voor energie.

Or. en

Amendement 158
Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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.

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 
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 en benutting 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.

Or. en

Amendement 159
Claude Turmes
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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..

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 
worden gemaakt, waarschijnlijk een 
aanzienlijke invloed zou hebben op de 
prijzen van dergelijke voor de groothandel 
bestemde energieproducten. Dergelijke 
informatie omvat alle 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.

Or. en

Amendement 160
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie moet de bevoegdheid 
worden toegewezen om richtsnoeren te 
ontwikkelen en de definitie van 
voorwetenschap verder te verduidelijken 
in de vorm van gedelegeerde handelingen 
na raadpleging van belanghebbenden en 
het Agentschap in het bijzonder.
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Or. en

Motivering

Naarmate markten zich ontwikkelen en nieuwe vormen van overtredingen zouden kunnen 
ontstaan, zouden deze gedekt moeten worden door de huidige definities en worden 
onderworpen aan gedelegeerde handelingen die worden opgesteld en eventueel later herzien
door de Commissie, zonder dat daarvoor een herziening van de wetgeving als zodanig nodig 
is. 

Amendement 161
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap moet een contactpunt 
instellen voor marktdeelnemers die 
verduidelijking zoeken over de vraag of 
bepaalde informatie op grond van deze 
verordening en de gedelegeerde handeling 
in kwestie voorwetenschap vormt.

Or. en

Motivering

Dit is een erkende praktijk voor handelsvloeren, zie gedragscode voor fysieke markten van 
Nord Pool Spot, paragraaf 2.2.

Amendement 162
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een voorbeeld om het voorgaande te 
illustreren: informatie die verplicht 
openbaar moet worden gemaakt 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 of 

Schrappen
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Verordening (EG) nr. 715/2009, met 
inbegrip van richtsnoeren en 
netwerkcodes die op grond van die 
verordeningen zijn vastgesteld, kunnen 
voorwetenschap vormen.

Or. en

Amendement 163
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een voorbeeld om het voorgaande te 
illustreren: informatie die verplicht 
openbaar moet worden gemaakt 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 of 
Verordening (EG) nr. 715/2009, met 
inbegrip van richtsnoeren en netwerkcodes 
die op grond van die verordeningen zijn 
vastgesteld, kunnen voorwetenschap 
vormen.

Een voorbeeld om het voorgaande te 
illustreren: in het bijzonder informatie 
betreffende installaties voor de productie, 
het verbruik of de transmissie van 
elektriciteit of gas, met inbegrip van:

(a) iedere geplande onderbreking, 
beperking, uitbreiding of ontmanteling 
van capaciteit die de drempelwaarden 
overschrijdt en die verplicht openbaar 
moet worden gemaakt overeenkomstig de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
714/2009 of Verordening (EG) nr. 
715/2009, met inbegrip van richtsnoeren en 
netwerkcodes die op grond van die 
verordeningen zijn vastgesteld;
(b) iedere ongeplande onderbreking of 
storing die de drempelwaarden 
overschrijdt en die verplicht openbaar 
moet worden gemaakt overeenkomstig de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
714/2009 of Verordening (EG) nr. 
715/2009, met inbegrip van richtsnoeren en 
netwerkcodes die op grond van die 
verordeningen zijn vastgesteld;
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(c) iedere andere informatie die, indien zij 
openbaar zou worden gemaakt, 
waarschijnlijk een aanzienlijke invloed 
zou hebben op de prijzen van dergelijke 
voor de groothandel bestemde 
energieproducten;
vormt voorwetenschap.
De volgende informatie wordt niet als 
voorwetenschap beschouwd:
(a) informatie betreffende de eigen 
plannen en strategieën voor handel van 
de marktdeelnemer;
(b) informatie die een vertegenwoordiger 
van een klant ontvangt met betrekking tot 
deze klant, alsook enige andere informatie 
die een klant bekendmaakt aan een 
klantvertegenwoordiger.

Or. en

Motivering

Regulators zijn van oordeel dat de marktmisbruikdefinities van de verordening ongewijzigd 
moeten blijven om de consistentie met de herziening van de marktmisbruikrichtlijn te 
waarborgen en om fragmentatie te voorkomen van regels inzake marktmisbruik voor 
bepaalde financiële instrumenten op grond van de marktmisbruikrichtlijn enerzijds en voor 
financiële instrumenten die beschouwd worden als groothandelsenergieproducten krachtens 
de verordening betreffende de integriteit en de transparantie van de energiemarkt anderzijds. 
Alleen de sectorspecifieke voorbeelden van de toepassing van deze definities in artikel 2 
moeten worden gewijzigd om de toepassing van deze verordening voor marktdeelnemers en 
regulators te verduidelijken.

Amendement 164
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een voorbeeld om het voorgaande te 
illustreren: informatie die verplicht 
openbaar moet worden gemaakt 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 of 

Een voorbeeld om het voorgaande te 
illustreren: informatie die verplicht 
openbaar moet worden gemaakt 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 of 
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Verordening (EG) nr. 715/2009, met 
inbegrip van richtsnoeren en netwerkcodes 
die op grond van die verordeningen zijn 
vastgesteld, kunnen voorwetenschap 
vormen.

Verordening (EG) nr. 715/2009, met 
inbegrip van richtsnoeren en netwerkcodes 
die op grond van die verordeningen zijn 
vastgesteld, kunnen voorwetenschap 
vormen alsmede andere overtredingen die 
voortvloeien uit bestaande of toekomstige 
marktpraktijken.

Or. en

Motivering

Naarmate markten zich ontwikkelen en nieuwe vormen van overtredingen zich eventueel 
voordoen, moeten deze gedekt worden door de huidige definities, zonder dat hiervoor een 
herziening van de wetgeving als zodanig nodig is. 

Amendement 165
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– waarbij gebruik wordt gemaakt van of 
gepoogd wordt gebruik te maken van 
oneigenlijke constructies of enigerlei 
andere vorm van bedrog of misleiding;

– waarbij gebruik wordt gemaakt van of 
gepoogd wordt gebruik te maken van 
oneigenlijke constructies of enigerlei 
andere vorm van bedrog of misleiding, 
waarmee onjuiste of misleidende signalen 
met betrekking tot de levering van, de 
vraag naar of de prijs van een voor de 
groothandel bestemd energieproduct 
worden afgegeven of daarmee kunnen 
worden afgegeven;

Or. de

Motivering

Deze tekst is in overeenstemming met de stand van de besprekingen in de Raad en schept 
meer duidelijkheid.

Amendement 166
Claude Turmes
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) contante en derivatentransacties op 
energiemarkten die leiden tot onjuiste 
prijssignalen en het opbouwen van 
activabubbels, dat wil zeggen het 
verwijderen van de koppeling tussen de op 
de markt fysiek beschikbare elektriciteit 
en gas enerzijds en de gecontracteerde 
handelsvolumes anderzijds.

Or. en

Motivering

De verordening moet speculatie op energiemarkten voorkomen die een negatief effect zou 
hebben op niet alleen de integriteit van de markten maar ook op consumentenprijzen.

Amendement 167
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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.

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 kan bijvoorbeeld 
gedrag inhouden van een persoon of 
personen die samenwerken om een 
dominante handelspositie te verwerven 
ten aanzien van het aanbod van of de 
vraag naar een voor de groothandel 
bestemd energieproduct, onder meer door 
de levering van elektriciteit of gas te 
beperken of de beschikbare 
transmissiecapaciteit te verlagen, of door 
vrijwillig en in omvangrijke mate zonder 
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legitieme economische of commerciële 
noodzaak de eigen capaciteit te verlagen, 
met als gevolg dat rechtstreeks of 
middellijk aan- of verkoopprijzen of 
andere onbillijke transactievoorwaarden 
worden opgelegd.

Or. en

Amendement 168
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "poging tot marktmanipulatie": Schrappen
(a) het aangaan van een transactie, het 
plaatsen van een handelsorder of het 
ondernemen van enigerlei andere actie 
met betrekking tot een voor de 
groothandel bestemd energieproduct met 
de bedoeling,
– onjuiste of misleidende signalen te 
geven met betrekking tot het aanbod van, 
de vraag naar of de prijs van voor de 
groothandel bestemde energieproducten,
– de prijs van een of meerdere voor de 
groothandel bestemde energieproducten 
op een abnormaal of kunstmatig niveau 
vast te leggen; of
– gebruik te maken van oneigenlijke 
constructies of enigerlei andere vorm van 
bedrog of misleiding met betrekking tot 
een voor de groothandel bestemd 
energieproduct;
(b) het verspreiden van informatie via de 
media, met inbegrip van het internet en 
alle andere middelen, met de bedoeling 
onjuiste of misleidende signalen te geven 
met betrekking tot voor de groothandel 
bestemde energieproducten.
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Or. de

Motivering

Uiteraard moet ook een poging daartoe strafbaar zijn, maar dit wordt reeds door artikel 4 
afgedekt. Er is bij een poging echter geen sprake van andere bestanddelen - alleen het succes 
blijft uit. Om die reden is er geen aparte definitie van het begrip 'poging' noodzakelijk.

Amendement 169
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – letter a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gebruik te maken van oneigenlijke 
constructies of enigerlei andere vorm van 
bedrog of misleiding met betrekking tot 
een voor de groothandel bestemd 
energieproduct

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 170
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "voor de groothandel bestemde 
energieproducten": de volgende contracten 
en derivaten, ongeacht de plaats en wijze
van verhandeling:

4. "voor de groothandel bestemde 
energieproducten": de volgende producten, 
ongeacht het marktsegment van 
verhandeling:

Or. de

Amendement 171
András Gyürk
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "voor de groothandel bestemde 
energieproducten": de volgende contracten 
en derivaten, ongeacht de plaats en wijze 
van verhandeling:

4. "voor de groothandel bestemde 
energieproducten": de volgende contracten 
en derivaten, ongeacht de plaats en wijze 
en het marktsegment van verhandeling:

Or. en

Amendement 172
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) contracten voor de levering van aardgas 
of elektriciteit;

(a) alle contracten voor de levering van 
aardgas of elektriciteit, ongeacht de plaats 
en wijze van verhandeling, met inbegrip 
van balanceringsmarkten;

Or. en

Amendement 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) contracten voor de levering van aardgas 
of elektriciteit;

(a) contracten voor de levering van aardgas 
of elektriciteit die in de Unie zijn gesloten 
tussen groothandelsmarktdeelnemers;

Or. en
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Amendement 174
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) contracten voor de levering van aardgas 
of elektriciteit;

(a) contracten voor de levering van aardgas 
of elektriciteit in de Unie;

Or. en

Amendement 175
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) contracten voor de levering van aardgas 
of elektriciteit;

(a) gestandaardiseerde verhandelbare
contracten voor de levering van aardgas of 
elektriciteit;

Or. de

Amendement 176
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) derivaten met betrekking tot aardgas of 
elektriciteit;

(b) gestandaardiseerde verhandelbare 
contracten en derivaten met betrekking tot 
de doorvoer van aardgas of elektriciteit;

Or. de
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Amendement 177
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) derivaten met betrekking tot aardgas of 
elektriciteit;

(b) derivaten met betrekking tot aardgas of 
elektriciteit die in de EU geproduceerd, 
verhandeld of geleverd worden;

Or. en

Amendement 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) derivaten met betrekking tot aardgas of 
elektriciteit;

(b) derivaten met betrekking tot aardgas of 
elektriciteit die in de Unie verhandeld 
worden;

Or. en

Amendement 179
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) contracten met betrekking tot het 
transport van aardgas of elektriciteit;

Schrappen

Or. de
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Amendement 180
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) contracten met betrekking tot het 
transport van aardgas of elektriciteit;

(c) contracten met betrekking tot de 
transmissie van aardgas of elektriciteit in 
de Unie;

Or. en

Amendement 181
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) derivaten met betrekking tot het 
transport van aardgas of elektriciteit.

Schrappen

Or. de

Amendement 182
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) derivaten met betrekking tot het 
transport van aardgas of elektriciteit.

(d) derivaten met betrekking tot de 
transmissie van aardgas of elektriciteit in 
de Unie.

Or. en
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Amendement 183
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Contracten voor de levering van aardgas 
of elektriciteit aan eindgebruikers zijn 
geen voor de groothandel bestemde 
energieproducten.

Schrappen

Or. de

Amendement 184
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Contracten voor de levering van aardgas of 
elektriciteit aan eindgebruikers zijn geen 
voor de groothandel bestemde 
energieproducten;

Contracten inzake grote volumes, 
ongeacht de plaats en wijze van 
verhandeling, voor de levering van 
aardgas of elektriciteit aan eindgebruikers 
moeten worden behandeld als voor de 
groothandel bestemde energieproducten

Or. en

Motivering

Contracten inzake grote volumes kunnen de groothandelsmarkt voor energie beïnvloeden, 
zelfs als de contracten met eindgebruikers zijn gesloten. Daarom moeten ze in deze 
verordening worden opgenomen. 

Amendement 185
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Contracten voor de levering van aardgas of 
elektriciteit aan eindgebruikers zijn geen 
voor de groothandel bestemde 
energieproducten.

Contracten voor de levering van aardgas of 
elektriciteit aan eindgebruikers met een 
verbruik van minder dan 100 GWh per 
jaar zijn geen voor de groothandel 
bestemde energieproducten.

Or. en

Motivering

Eindgebruikers zoals grote industriële bedrijven hebben rechtstreeks toegang tot de 
groothandelsmarkt voor energie. Derhalve moeten hun contracten voor de levering van 
energie beschouwd worden als voor de groothandel bestemde producten.

Amendement 186
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Contracten voor de levering van aardgas of 
elektriciteit aan eindgebruikers zijn geen 
voor de groothandel bestemde 
energieproducten.

Contracten voor de levering en het 
transport van aardgas of elektriciteit aan 
eindgebruikers zijn geen voor de 
groothandel bestemde energieproducten.

Or. en

Amendement 187
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Echter, voor het doel van deze 
verordening worden contracten voor de 
levering van aardgas en elektriciteit aan 
eindgebruikers met een capaciteit van 
meer dan xx GWh (onderste 
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drempelwaarde) worden behandeld als 
voor de groothandel bestemde 
energieproducten;

Or. en

Motivering

Er is een groot aantal kleine handelaren wier activiteiten geen grensoverschrijdend effect 
hebben. Om een onnodige meldingslast voor deze entiteiten te voorkomen moet er een “de 
minimis”-regel zijn die voor de groothandel bestemde energieproducten onder een bepaalde 
onderste drempelwaarde vrijstelt van de meldingsverplichting.

Amendement 188
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende producten zijn geen voor de 
groothandel bestemde energieproducten:
(a) contracten voor de levering van 
aardgas en elektriciteit aan 
eindgebruikers, en
(b) langdurige contracten voor de fysieke 
levering van elektriciteit of aardgas.

Or. de

Motivering

Hiermee wordt coherentie tussen groothandelsenergieproduct en groothandelsenergiemarkt 
gecreëerd. Producten die niet worden verhandeld, moeten niet binnen de werkingssfeer van 
deze verordening vallen. Daartoe behoren ook langdurige leveringscontracten.

Amendement 189
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Contracten voor de aan- en verkoop van 
emissierechten zijn geen voor de 
groothandel bestemde energieproducten.

Or. cs

Motivering

Broeikasgasemissierechten zijn onbetwistbaar financiële instrumenten. Om die reden dient 
het toezicht op de handel in die rechten worden vormgegeven overeenkomstig de MiFID-
richtlijn.

Amendement 190
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Derivaten op basis van emissierechten zijn 
geen voor de groothandel bestemde 
energieproducten.

Or. cs

Motivering

Broeikasgasemissierechten zijn onbetwistbaar financiële instrumenten. Om die reden dient 
het toezicht op de handel in die rechten worden vormgegeven overeenkomstig de MiFID-
richtlijn.

Amendement 191
Vladimír RemekVoorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onder “gerelateerde producten” 
worden die producten verstaan die mede 
van invloed zijn op de prijs van 
elektriciteit en gas, met name aardolie en 
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aardolieproducten, en tevens producten 
die gebruikt worden bij de 
elektriciteitsproductie of een bijproduct 
zijn van elektriciteitsproductie, alsook 
enig ander soort producten waarvan 
algemeen aanvaard wordt dat deze onder 
richtlijn 2003/87/EG valt, dit alles met 
inbegrip van derivaten. 

Or. cs

Amendement 192
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. "marktdeelnemer": iedere persoon 
die transacties aangaat op een of 
meerdere groothandelsmarkten voor 
elektriciteit of gas; 

Or. en

Amendement 193
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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 in de Unie waarop voor de 
groothandel bestemde energieproducten 
worden verhandeld. Dit omvat directe 
bilaterale handel alsmede handel via 
georganiseerde beurzen en over the 
counter- of OTC-overeenkomsten via een 
broker;

Or. en
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Amendement 194
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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 in de Unie waarop voor de 
groothandel bestemde energieproducten 
worden verhandeld; dit omvat onder 
andere gereguleerde markten, 
multilaterale handelsfaciliteiten en over 
the counter- of OTC-transacties, direct of 
via brokers;

Or. en

Amendement 195
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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 gereguleerd als 
ongereguleerd en met inbegrip van over 
the counter- of OTC-transacties, in de 
Unie waarop voor de groothandel bestemde 
energieproducten worden verhandeld;

Or. en

Amendement 196
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. "marktdeelnemer": elke natuurlijke 
of rechtspersoon, met inbegrip van 
transmissiesysteemexploitanten, die 
transacties aangaat, onder meer door 
handelsorders te plaatsen, op een of meer 
groothandelsmarkten voor energie;

Or. en

Amendement 197
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. "marktdeelnemer": elke persoon, 
met inbegrip van 
transmissiesysteemexploitanten, die 
transacties aangaat, onder meer door 
handelsorders te plaatsen, op een of meer 
groothandelsmarkten voor energie;

Or. en

Amendement 198
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. "marktdeelnemer": elke natuurlijke 
of rechtspersoon, met inbegrip van 
transmissienetbeheerders die betrokken 
zijn bij groothandelstransacties op de 
energiemarkten;

Or. de
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Amendement 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. "marktdeelnemer": elke persoon 
die transacties aangaat op een of meer 
groothandelsmarkten voor energie;

Or. en

Amendement 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. “persoon”: elke natuurlijke of 
rechtspersoon;

Or. en

Amendement 201
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. ”handelsplatforms”: georganiseerde 
handelsplatforms voor voor de 
groothandel bestemde energieproducten 
die financiële instrumenten zijn, in het 
bijzonder gereguleerde markten en 
multilaterale handelsfaciliteiten (MTF) 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2004/39/EG, en contante markten, met 
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inbegrip van gasbeurzen, voor fysieke, 
voor de groothandel bestemde 
energieproducten;

Or. en

Amendement 202
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. ”handelsplatforms”: georganiseerde 
handelsplatforms voor voor de 
groothandel bestemde energieproducten 
die financiële instrumenten zijn, in het 
bijzonder gereguleerde markten en 
multilaterale handelsfaciliteiten (MTF) 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2004/39/EG, en contante markten, met 
inbegrip van gasbeurzen, voor fysieke, 
voor de groothandel bestemde 
energieproducten;

Or. en

Motivering

Regulators stellen voor dat de term "georganiseerde markten" wordt gewijzigd in 
"handelsplatforms". De term "georganiseerde markten" zou verwijzen naar gereguleerde 
markten en multilaterale handelsfaciliteiten (MTF’s) zoals gedefinieerd in de richtlijn 
markten voor financiële instrumenten. Bij de herziening van de richtlijn markten voor 
financiële instrumenten kan een aanvullende categorie van georganiseerde handelsfaciliteiten 
worden ingevoerd. Hierbij gaat het om handelsplatforms waar uitsluitend financiële 
instrumenten worden verhandeld. In de groothandelsmarkten voor energie zijn echter ook de 
contante handel in fysieke producten en handelsplatforms waar dergelijke handel plaatsvindt 
belangrijk. Derhalve moet de term "georganiseerde markten" vervangen worden door de term 
"handelsplatforms".

Amendement 203
Hannes Swoboda
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. "Agentschap": het Agentschap voor
de samenwerking tussen 
energieregulators dat is opgericht uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
713/2009.

Or. en

Amendement 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gebruik te maken van deze 
voorwetenschap door, voor eigen rekening 
of voor rekening van derden, direct of 
indirect voor de groothandel bestemde 
energieproducten waarop deze 
voorwetenschap betrekking heeft te 
verwerven of te vervreemden, of te 
trachten deze te verwerven of te 
vervreemden;

(a) gebruik te maken van deze 
voorwetenschap bij het, voor eigen 
rekening of voor rekening van derden, 
direct of indirect verwerven of 
vervreemden of trachten te verwerven of 
vervreemden van voor de groothandel 
bestemde energieproducten waarop deze 
voorwetenschap betrekking heeft met het 
oog op marktmanipulatie of een poging 
tot marktmanipulatie;

Or. en

Amendement 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt 
voor de volgende personen die 

2. Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt 
uitsluitend voor de volgende personen die 
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voorwetenschap hebben met betrekking tot 
een voor de groothandel bestemd 
energieproduct:

voorwetenschap hebben en die weten of 
zouden moeten weten dat het 
voorwetenschap betreft met betrekking tot 
een voor de groothandel bestemd 
energieproduct:

Or. en

Amendement 206
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de persoon die met betrekking tot 
een voor de groothandel bestemd 
energieproduct voorwetenschap heeft, een 
rechtspersoon is, is het in lid 1 vastgestelde 
verbod tevens van toepassing op de 
natuurlijke personen die deelnemen aan de 
beslissing om de transactie voor rekening 
van die rechtspersoon uit te voeren.

3. Indien de persoon die met betrekking tot 
een voor de groothandel bestemd 
energieproduct voorwetenschap heeft, een 
rechtspersoon is, is het in lid 1 vastgestelde 
verbod tevens van toepassing op de 
natuurlijke personen die deelnemen aan de 
beslissing om de transactie namens en
voor rekening van die rechtspersoon uit te 
voeren.

Or. pl

Motivering

Natuurlijke personen die een rechtspersoon vertegenwoordigen, handelen niet alleen voor 
zijn rekening, maar ook namens deze rechtspersoon.

Amendement 207
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer er sprake is van een 
noodsituatie in de zin van artikel 10, lid 2 
onder c) van Verordening (EU) nr. 
994/2010, worden marktdeelnemers die 
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handelen in overeenstemming met 
gedefinieerde verantwoordelijkheden en 
gedefinieerde noodplannen niet geacht dit 
artikel te overtreden en onderworpen te 
zijn aan sancties zoals gedefinieerd in 
artikel 13.

Or. en

Amendement 208
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien overeenkomstig artikel 10, 
lid 3, letter c van Verordening (EU) 
nr. 994/2010 een noodsituatie is 
afgekondigd en marktdeelnemers zich in 
overeenstemming met hun 
verantwoordelijkheden en de 
noodplannen gedragen, kunnen er geen 
sancties op grond van artikel 13 van deze 
verordening tegen hen worden getroffen.

Or. de

Motivering

Alle mogelijke tegenstrijdigheden tussen deze verordening en de verordening betreffende 
maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering in noodsituaties moeten worden uitgesloten. 
In een noodsituatie moet de eerste prioriteit niet bij markttransparantie, maar bij het 
veiligstellen van de levering liggen.

Amendement 209
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Marktdeelnemers maken 4. Marktdeelnemers maken 
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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.

voorwetenschap tijdig en op een 
doeltreffende manier openbaar over 
bedrijfsactiviteiten of faciliteiten die de 
betrokken deelnemers of 
moederonderneming of gelieerde 
onderneming bezitten of controleren of 
voor de operationele aangelegenheden 
waarvoor de deelnemers of hun 
moederonderneming of gelieerde 
onderneming geheel dan wel gedeeltelijk 
verantwoordelijk zijn. Een dergelijke 
openbaarmaking omvat informatie over de 
productie-, opslag-, verbruiks- en 
transmissiecapaciteit en -benutting voor 
elektriciteit of aardgas of informatie over 
de capaciteit en benutting van LNG-
installaties, met inbegrip van de geplande 
of ongeplande onbeschikbaarheid van 
deze installaties.

Or. en

Amendement 210
András Gyürk

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 
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 en –benutting voor 
elektriciteit of aardgas of informatie over 
de capaciteit en benutting van LNG-
installaties.

Or. en
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Amendement 211
Hannes Swoboda

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 
voorwetenschap tijdig en op een 
doeltreffende manier 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 212
Claude Turmes

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 
voorwetenschap onmiddellijk en op een 
doeltreffende manier 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 
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aardgas.

Or. en

Motivering

Voorwetenschap moet onmiddellijk beschikbaar worden gesteld aan alle marktdeelnemers om 
misbruik te voorkomen.

Amendement 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een marktdeelnemer kan op eigen 
verantwoordelijkheid de openbaarmaking 
van voorwetenschap uitstellen teneinde 
zijn rechtmatige belangen te beschermen, 
mits dit naar alle waarschijnlijkheid geen 
misleiding van het publiek tot gevolg 
heeft, en op voorwaarde dat de 
marktdeelnemer het vertrouwelijke 
karakter van deze informatie kan 
waarborgen en op basis van de 
desbetreffende informatie geen 
handelsbeslissingen neemt met betrekking 
tot voor de groothandel bestemde 
energieproducten. Gelet op artikel 7, lid 4, 
verstrekt de marktdeelnemer in deze 
situatie de betrokken informatie 
onverwijld aan het Agentschap en aan de 
betrokken nationale regelgevende 
instantie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Indien is vastgesteld dat informatie moet worden gepubliceerd, zou er voor de eigenaar van 
de activa in kwestie geen noodzaak moeten bestaan om de publicatie van informatie uit te 
stellen. Dit zou anders aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid bij andere markdeelnemers 
over marktmanipulatie.
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Amendement 214
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een marktdeelnemer kan op eigen 
verantwoordelijkheid de openbaarmaking 
van voorwetenschap uitstellen teneinde 
zijn rechtmatige belangen te beschermen, 
mits dit naar alle waarschijnlijkheid geen 
misleiding van het publiek tot gevolg heeft, 
en op voorwaarde dat de marktdeelnemer 
het vertrouwelijke karakter van deze 
informatie kan waarborgen en op basis van 
de desbetreffende informatie geen 
handelsbeslissingen neemt met betrekking 
tot voor de groothandel bestemde 
energieproducten. Gelet op artikel 7, lid 4, 
verstrekt de marktdeelnemer in deze 
situatie de betrokken informatie onverwijld 
aan het Agentschap en aan de betrokken 
nationale regelgevende instantie.

Een marktdeelnemer kan op eigen 
verantwoordelijkheid de openbaarmaking 
van voorwetenschap uitstellen teneinde 
zijn rechtmatige belangen te beschermen, 
mits dit naar alle waarschijnlijkheid geen 
misleiding van het publiek tot gevolg heeft, 
en op voorwaarde dat de marktdeelnemer 
het vertrouwelijke karakter van deze 
informatie kan waarborgen en op basis van 
de desbetreffende informatie geen 
handelsbeslissingen neemt met betrekking 
tot voor de groothandel bestemde 
energieproducten. Gelet op artikel 7, lid 4, 
verstrekt de marktdeelnemer in deze 
situatie de betrokken informatie onverwijld 
aan het Agentschap en aan de betrokken 
nationale regelgevende instantie. Teneinde 
aan deze bepalingen te voldoen moeten de 
marktdeelnemers 
afschermingsmechanismen instellen, die 
door de bevoegde autoriteit moeten 
worden goedgekeurd.

Or. en

Amendement 215
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een marktdeelnemer kan op eigen 
verantwoordelijkheid de openbaarmaking 
van voorwetenschap uitstellen teneinde 

Een marktdeelnemer kan op eigen 
verantwoordelijkheid de openbaarmaking 
van voorwetenschap met maximaal 30 
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zijn rechtmatige belangen te beschermen, 
mits dit naar alle waarschijnlijkheid geen 
misleiding van het publiek tot gevolg heeft, 
en op voorwaarde dat de marktdeelnemer 
het vertrouwelijke karakter van deze 
informatie kan waarborgen en op basis van 
de desbetreffende informatie geen 
handelsbeslissingen neemt met betrekking 
tot voor de groothandel bestemde 
energieproducten. Gelet op artikel 7, lid 4, 
verstrekt de marktdeelnemer in deze 
situatie de betrokken informatie onverwijld 
aan het Agentschap en aan de betrokken 
nationale regelgevende instantie.

dagen uitstellen teneinde zijn rechtmatige 
belangen te beschermen, mits dit naar alle 
waarschijnlijkheid geen misleiding van het 
publiek tot gevolg heeft, en op voorwaarde 
dat de marktdeelnemer het vertrouwelijke 
karakter van deze informatie kan 
waarborgen en op basis van de 
desbetreffende informatie geen 
handelsbeslissingen neemt met betrekking 
tot voor de groothandel bestemde 
energieproducten. Gelet op artikel 7, lid 4, 
verstrekt de marktdeelnemer in deze 
situatie de betrokken informatie onverwijld 
aan het Agentschap en aan de betrokken 
nationale regelgevende instantie.

Or. pl

Motivering

Een oneerlijke marktdeelnemer kan de openbaarmaking van voorwetenschap vertragen.

Amendement 216
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit artikel is ook van toepassing in geval 
van transacties waarbij de 
marktdeelnemer voorwetenschap gebruikt 
om open positie af te dekken, zelfs indien 
dit strikt beperkt is tot de fysieke verliezen 
ten gevolge van ongeplande 
onderbrekingen.

Or. en

Motivering

Het doel van het verbod is juist dat geen enkele deelnemer zal kunnen profiteren van 
voorwetenschap.
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Amendement 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verbod op handel met voorwetenschap 
in de zin van lid 1 van dit artikel is niet 
van toepassing op:
(a) transacties die zijn uitgevoerd bij de 
kwijting van een verplichting die is 
aangegaan om voor de groothandel 
bestemde energieproducten te verwerven 
of vervreemden en waarbij deze 
verplichting voortvloeit uit een 
overeenkomst die is gesloten voordat de 
persoon in kwestie voorwetenschap bezat;
(b) transacties die zijn aangegaan door 
gas- of elektriciteitsproducenten, 
exploitanten van gasopslaginstallaties, 
exploitanten van LNG-invoerfaciliteiten 
en die het directe fysieke verlies dekken 
dat is ontstaan door ongeplande 
onderbrekingen.

Or. en

Amendement 218
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval een marktdeelnemer die beschikt 
over voorwetenschap en onder eigen 
verantwoordelijkheid handel drijft 
teneinde zijn open marktposities in voor 
de groothandel bestemde 
energieproducten af te dekken, indien het 
niet slagen daarvan leidt tot aanzienlijke 
schade voor de technische of economische 
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stabiliteit van het systeem en voor de
marktwerking, dient de marktdeelnemer 
de informatie onmiddellijk te melden bij 
het Agentschap en de nationale 
regelgevende autoriteit en is lid 4 
onmiddellijk na het afdekken van zijn 
posities van toepassing.

Or. en

Amendement 219
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere lidstaat moet een 
vergunningssysteem hebben of een 
register instellen van alle 
energiegroothandelsbedrijven die in de 
lidstaat in kwestie een vergunning 
hebben.

Or. en

Amendement 220
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover een lidstaat geen 
vergunningssysteem heeft, moet de 
nationale regelgevende instantie een 
verplicht registratiesysteem instellen om 
een volledig register te hebben met ieder 
groothandelsbedrijf dat op de markt van 
de lidstaat actief is. De details van het 
registratiesysteem moeten worden 
gedefinieerd door de Commissie en de 
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nationale regelgevende instanties.

Or. en

Amendement 221
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale regelgevende instanties moeten 
de relevante gegevens aan het Agentschap 
doen toekomen. Het Agentschap moet een 
databank onderhouden om deze gegevens 
openbaar toegankelijk te maken en moet 
deze databank op regelmatige basis 
bijwerken.

Or. en

Amendement 222
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde nationale regelgevende 
instantie moet de bevoegdheid hebben om 
de registratie van een 
energiegroothandelsbedrijf in te trekken.

Or. en

Amendement 223
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
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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 elektriciteit en gas te manipuleren of 
trachten te manipuleren.

Or. en


