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Amendement 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1.Teneinde toekomstige ontwikkelingen op 
de groothandelsmarkten voor energie in 
aanmerking te nemen en de samenhang 
met andere relevante EU-wetgeving op het 
gebied van financiële diensten en energie 
te waarborgen, stelt de Commissie op 
advies van het Agentschap gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig artikel 15 
en onder de in de artikelen 16 en 17 
bepaalde voorwaarden, ter specificatie van 
de in artikel 2, leden 1 tot en met 5, 
vastgestelde definities. Bij de 
voorbereiding van zijn advies houdt het 
Agentschap een grondige openbare 
raadpleging onder ten minste nationale 
regelgevende instanties, marktdeelnemers, 
transmissienetbeheerders en andere 
belanghebbenden.

Or. en

Amendement 225
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Teneinde toekomstige ontwikkelingen 
op de groothandelsmarkten voor energie in 
aanmerking te nemen en de samenhang 
met andere relevante EU-wetgeving op het 
gebied van financiële diensten en energie 
te waarborgen, stelt de Commissie, in 
voorkomend geval op basis van 
raadpleging van belanghebbenden en een 
naar behoren uitgevoerde 
effectbeoordeling, gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig artikel 15 
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en onder de in de artikelen 16 en 17 
bepaalde voorwaarden, ter specificatie van 
de in artikel 2, leden 1 tot en met 5, 
vastgestelde definities.

Or. en

Amendement 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Teneinde toekomstige ontwikkelingen 
op de groothandelsmarkten voor 
elektriciteit en gas in aanmerking te nemen 
en de samenhang met andere relevante 
EU-wetgeving op het gebied van 
financiële diensten en energie te 
waarborgen, stelt de Commissie op advies 
van het Agentschap gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig artikel 15 
en onder de in de artikelen 16 en 17 
bepaalde voorwaarden, ter specificatie van 
de in artikel 2, leden 1 tot en met 5, 
vastgestelde definities.

Or. en

Amendement 227
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Teneinde toekomstige ontwikkelingen 
op de groothandelsmarkten voor energie in 
aanmerking te nemen, is de Commissie 
bevoegd gedelegeerde handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 met 
betrekking tot de in artikel 2, leden 1 tot en 
met 5, vastgestelde definities. Deze 
gedelegeerde handelingen worden 
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definities. opgesteld in nauwe samenwerking met het 
Agentschap.

Or. en

Motivering

In de toelichting bij het wetgevingsvoorstel verklaart de Commissie dat gedelegeerde 
handelingen inzake de gegevensverzameling (artikel 7) worden vastgesteld op basis van 
ontwerprichtsnoeren die zijn opgesteld door het Agentschap. Het zou nuttig zijn het 
Agentschap in voorkomend geval ook te betrekken bij de vaststelling van gedelegeerde 
handelingen. Verder moet ervoor worden gezorgd dat in de opstellingsprocedure rekening 
wordt gehouden met de deskundigheid van alle betrokken partijen – zoals uiteengezet in 
Verordening (EG) nr. 713/2009 tot oprichting van ACER.

Amendement 228
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Teneinde toekomstige ontwikkelingen 
op de groothandelsmarkten voor energie in 
aanmerking te nemen, stelt de Commissie 
binnen 30 dagen na de inwerkingtreding 
van deze verordening, gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig artikel 15 
en onder de in de artikelen 16 en 17 
bepaalde voorwaarden, ter specificatie van 
de in artikel 2, leden 1 tot en met 5, 
vastgestelde definities.

Or. pl

Motivering

De Commissie krijgt als taak om de definities uit artikel 2, lid 1, van deze verordening nader 
te specificeren door de vaststelling van gedelegeerde handelingen. Het daarom van belang 
een termijn te koppelen aan de vaststelling ervan, hetgeen invloed uitoefent op een goede 
tenuitvoerlegging van de verordening.

Amendement 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de voorbereiding van zijn advies 
houdt het Agentschap diepgaande 
openbare raadplegingen.

Or. en

Amendement 230
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke werking van de 
groothandelsmarkten voor energie en de 
wisselwerking tussen de 
grondstoffenmarkten en de 
derivatenmarkten;

a) het verschil in kenmerken van aardgas 
en elektriciteit, de specifieke werking van 
de groothandelsmarkten voor energie en de 
wisselwerking tussen de 
grondstoffenmarkten en de 
derivatenmarkten;

Or. en

Amendement 231
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke werking van de 
groothandelsmarkten voor energie en de 
wisselwerking tussen de 
grondstoffenmarkten en de 
derivatenmarkten;

a) de specifieke werking van de 
groothandelsmarkten voor energie,
waaronder de specifieke kenmerken van 
elektriciteitsmarkten en gasmarkten en de 
wisselwerking tussen de 
grondstoffenmarkten en de 
derivatenmarkten;

Or. en
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Amendement 232
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke werking van de 
groothandelsmarkten voor energie en de 
wisselwerking tussen de 
grondstoffenmarkten en de 
derivatenmarkten;

a) de specifieke werking van de 
groothandelsmarkten voor elektriciteit en 
gas en de wisselwerking tussen de 
grondstoffenmarkten en de 
derivatenmarkten;

Or. en

Amendement 233
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de onderlinge verwevenheid tussen 
ontwikkelingen en misbruik op de 
markten voor olie, kolen en CO2-
emissierechten en de 
groothandelsmarkten voor elektriciteit en 
gas;

Or. en

Motivering

Hoewel de markten voor olie, kolen en CO2-emissierechten andere kenmerken hebben dan de 
elektriciteits- en gasmarkten, beïnvloeden ze elkaar onderling; effectieve preventie van 
marktmisbruik en manipulatie kan enkel worden verzekerd wanneer toezicht wordt gehouden 
op alle betrokken markten.

Amendement 234
András Gyürk

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

a bis) de noodzaak van verdergaande 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten, waarbij een doeltreffend 
meldingssysteem wordt opgesteld teneinde 
dubbele meldingen te voorkomen;

Or. en

Amendement 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een door het Agentschap afgegeven 
advies na een uitgebreide raadpleging van 
marktdeelnemers en betrokken partijen.

Or. en

Amendement 236
Bendt Bendtsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een door het Agentschap afgegeven 
advies na een openbare raadpleging.

Or. en

Amendement 237
Herbert Reul

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

c bis) de verschillende kenmerken van 
aardgas en elektriciteit.

Or. de

Motivering

Op grond van de bestaande grote verschillen in eigenschappen dient er onderscheid tussen 
beide producten te worden gemaakt.

Amendement 238
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Vergunning voor marktdeelnemers

1. Bij gebreke van een vergunning als 
beleggingsonderneming krachtens 
Richtlijn 2004/39/EG, stelt iedere lidstaat 
een voorafgaande vergunning voor het 
leveren van diensten in verband met voor 
de groothandel bestemde 
energieproducten voor iedere 
marktdeelnemer verplicht.
2. Lidstaten houden een register van alle 
marktdeelnemers aan wie in 
overeenstemming met deze verordening 
een vergunning is verleend. Dit register is 
openbaar toegankelijk en wordt 
regelmatig bijgewerkt.
3. De vergunning is in de gehele Unie 
geldig en geeft iedere marktdeelnemer 
toestemming de diensten te leveren of de 
activiteiten uit te voeren waarvoor de 
vergunning is afgegeven, in uitoefening 
van het vrij verrichten van diensten. Een 
gastland mag geen plaatselijke vestiging 
of de aanwezigheid van lokaal personeel 
eisen.
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4. De bevoegde autoriteit geeft geen 
vergunning af aan een marktdeelnemer 
tenzij en totdat volledig is voldaan aan de 
voorwaarde dat de marktdeelnemer 
voldoet aan alle eisen van de gedelegeerde 
handelingen die krachtens lid 9 van dit 
artikel zijn vastgesteld. Lidstaten zorgen 
ervoor dat:
a) een juridische entiteit bestaat;
b) directieleden geen strafblad hebben;
c) verzoeker over de technische, financiële 
en organisatorische capaciteit beschikt 
om de regelgeving na te leven;
Lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten toezicht houden op de 
activiteiten van marktdeelnemers om te 
beoordelen of wordt voldaan aan de in 
deze verordening vastgestelde 
exploitatievoorwaarden.
5. De bevoegde autoriteit mag de 
vergunning intrekken die is afgegeven 
aan een marktdeelnemer:
a) die de vergunning heeft gekregen door 
het afleggen van valse verklaringen of 
langs andere onrechtmatige weg;
b) die niet langer voldoet aan de 
voorwaarden waaronder de vergunning 
was afgegeven;
c) waarvan is gebleken dat hij de in deze 
verordening vastgestelde 
exploitatievoorwaarden voor 
marktdeelnemers ernstig en systematisch 
heeft geschonden.
6. Lidstaten zorgen ervoor dat iedere 
marktdeelnemer die van de bevoegde 
autoriteiten van een ander lidstaat in 
overeenstemming met deze verordening 
een vergunning heeft gekregen en onder 
toezicht ervan staat, vrij kan handelen in 
energie op de groothandelsmarkten op 
hun grondgebied. Lidstaten leggen een 
dergelijke marktdeelnemer geen extra 
eisen op ten aanzien van kwesties die 
onder deze verordening vallen. Zij mogen 
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met name geen:
a) bijkomende nationale 
licentievoorwaarden stellen;
b) nationale regularisatieheffing opleggen 
(eenmalig of terugkerend) aan bedrijven 
die deelnemen aan de groothandelsmarkt 
voor energie;
c) nationale meldingsverplichtingen 
opleggen voor de melding van transacties/ 
financiële verslagen of het bijhouden van 
gegevens, anders dan bepaald in deze
verordening;
d) andere nationale verslagen van 
activiteit in gastlanden eisen;
e) nettarieven goedkeuren die 
ontmoedigend zijn voor in- en uitvoer;
f) nationale examens verplicht stellen 
voor groothandel;
g) eisen in verband met de aflevering 
opleggen aan zuivere groothandelaren 
(bijv. eisen om klantencallcentra of 
meterstations op te zetten, 
klachtenafhandelingsdiensten voor 
eindgebruikers in te stellen, algemene 
voorwaarden te publiceren voor de 
levering aan eindgebruikers).
7. De heffing voor de vergunning mag 
alleen worden opgelegd door de 
regelgever in het gastland op basis van de 
kosten van de licentieprocedure.
8. Dit artikel is niet van toepassing op 
marktdeelnemers die jaarlijks minder dan 
een bepaalde hoeveelheid energie 
verhandelen (GWh voor elektriciteit en 
cm2 voor gas).
9. De Commissie stelt in overeenstemming 
met artikel 15 gedelegeerde handelingen 
vast ter bepaling van:
a) de eisen voor en omvang van een 
vergunning;
b) de procedures voor het toekennen en 
afwijzen van vergunningaanvragen;
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c) de voorwaarden voor intrekking; en
d) de in lid 8 genoemde drempel voor 
marktdeelnemers (de minimis-regel).

Or. en

Motivering

De Commissie voorziet niet in een sectorspecifiek vergunningstelsel voor energiehandelaren. 
Dit houdt in dat voor in energie handelende bedrijven die onder de REMIT-maatregelen 
vallen en niet onder de MiFID wetgeving, geen gemeenschappelijke Europese 
registratievereisten gelden. De REMIT-maatregelen moeten deze kloof dichten en voorzien in 
de ontwikkeling van een stelsel op maat voor energiehandelaren, zodat de capaciteit en de 
intentie van marktdeelnemers om zich aan de REMIT-maatregelen te houden, getoetst kunnen 
worden en het instellen van belastende vereisten voor financiële handelaren die onder de 
financiële wetgeving vallen, vermeden kan worden.

Amendement 239
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Vergunning voor marktdeelnemers

1. Iedere lidstaat vereist dat, bij gebreke 
van een vergunning als 
beleggingsonderneming krachtens 
Richtlijn 2004/39/EG, voor de prestatie 
van marktdeelnemers een voorafgaande 
vergunning noodzakelijk is.
2. Lidstaten houden een register van alle 
marktdeelnemers aan wie in 
overeenstemming met deze verordening 
een vergunning is verleend. Dit register is 
openbaar toegankelijk en wordt 
regelmatig bijgewerkt.
3. De vergunning is in de gehele Unie 
geldig en geeft iedere marktdeelnemer 
toestemming de diensten te leveren of de 
activiteiten uit te voeren waarvoor de 
vergunning is afgegeven, dan wel door de 
vestiging van een filiaal, dan wel in 
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uitoefening van het vrij verrichten van 
diensten. Een gastland mag geen 
plaatselijke vestiging of de aanwezigheid 
van lokaal personeel eisen. 
4. De bevoegde autoriteit geeft geen 
vergunning af aan een marktdeelnemer 
tenzij en totdat is voldaan aan de 
voorwaarde dat de marktdeelnemer 
voldoet aan alle eisen van de gedelegeerde 
handelingen die zijn vastgesteld krachtens 
lid 9 van dit artikel. Lidstaten zorgen
ervoor dat:
a) een juridische entiteit bestaat;
b) directieleden geen strafblad hebben;
c) verzoeker over de technische, financiële 
en organisatorische capaciteit beschikt 
om de regelgeving na te leven;
Lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten toezicht houden op de 
activiteiten van marktdeelnemers om te 
beoordelen of wordt voldaan aan de in 
deze verordening vastgestelde 
exploitatievoorwaarden.
5. De bevoegde autoriteit die de 
vergunning heeft afgegeven kan deze 
intrekken 30 dagen na kennisgeving aan 
een marktdeelnemer :
a) die de vergunning heeft gekregen door 
het afleggen van valse verklaringen of 
langs andere onrechtmatige weg; of 
b) die niet langer voldoet aan de 
voorwaarden waaronder de vergunning 
was afgegeven, en heeft verzuimd dit 
binnen 30 dagen te corrigeren; of
c) waarvan is gebleken dat hij in deze 
verordening vastgestelde 
exploitatievoorwaarden voor 
marktdeelnemers ernstig en systematisch 
heeft geschonden.
6. Lidstaten zorgen ervoor dat iedere 
marktdeelnemer die van de bevoegde 
autoriteiten van een ander lidstaat in 
overeenstemming met deze verordening 
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een vergunning heeft gekregen en onder 
toezicht ervan staat, vrij in energie kan 
handelen op de groothandelsmarkten op 
hun grondgebied. Lidstaten leggen een 
dergelijke marktdeelnemer geen extra 
eisen op ten aanzien van kwesties die 
onder deze verordening vallen. Zij mogen 
met name geen:
a) bijkomende nationale 
licentievoorwaarden stellen;
b) nationale regularisatieheffing opleggen 
(eenmalig of terugkerend) aan bedrijven 
die deelnemen aan de groothandelsmarkt 
voor energie;
c) nationale meldingsverplichtingen 
opleggen voor de melding van transacties/ 
financieel verslagen of het bijhouden van 
gegevens, anders dan bepaald in deze 
verordening;
d) andere nationale verslagen van 
activiteit in gastlanden eisen;
e) tarieftabellen goedkeuren die 
ontmoedigend zijn voor in- en uitvoer;
f) nationale examens verplicht stellen 
voor groothandel;
g) eisen in verband met de aflevering 
opleggen aan zuivere groothandelaren 
(bijv. eisen om klantencallcentra of 
meterstations op te zetten, 
klachtenafhandelingsdiensten voor 
eindgebruikers in te stellen, algemene 
voorwaarden te publiceren voor de 
levering aan eindgebruikers).
7. De heffing voor de vergunning mag 
alleen worden opgelegd door de 
regelgever in het gastland op basis van de 
kosten van de licentieprocedure.
8. Dit artikel is niet van toepassing op 
marktdeelnemers die minder dan een 
bepaalde hoeveelheid megawatt 
verhandelen.
9. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 15 en onder de voorwaarden van 
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de artikelen 16 en 17 gedelegeerde 
handelingen vast ter bepaling van:
a) de eisen voor en omvang van een 
vergunning;
b) de procedures voor het toekennen en 
afwijzen van vergunningaanvragen;
c) de voorwaarden voor intrekking; en
d) de in lid 8 genoemde drempel voor 
marktdeelnemers (de minimis-regel).

Or. en

Amendement 240
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Registratie van en vergunning voor 

marktdeelnemers
1. Nationale regelgevende instanties 
stellen met steun van het Agentschap een 
register op van alle marktdeelnemers met 
een in overeenstemming met deze 
verordening afgegeven vergunning, in een 
gemeenschappelijk en overeengekomen 
formaat. Dit register is openbaar 
toegankelijk en wordt regelmatig 
bijgewerkt.
2. Nationale regelgevende instanties 
geven een handelsvergunning af aan een 
marktdeelnemer, ongeacht of er een 
plaatselijke vestiging of plaatselijk 
personeel in de lidstaat aanwezig is.
3.Deze vergunning wordt niet afgegeven 
tenzij de marktdeelnemer voldoet aan alle 
eisen uit de gedelegeerde handelingen die 
zijn vastgesteld krachtens lid 9 van dit 
artikel. Lidstaten zorgen ervoor dat:
a) een juridische entiteit bestaat;
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b) directieleden geen strafblad hebben;
c) verzoeker over de technische, financiële 
en organisatorische capaciteit beschikt 
om de regelgeving na te leven;
4. Nationale regelgevende instanties 
kunnen de vergunning intrekken die is 
afgegeven aan een marktdeelnemer:
a) die de vergunning heeft gekregen door 
het afleggen van valse verklaringen of 
langs andere onrechtmatige weg; of 
b) die niet langer voldoet aan de 
voorwaarden waaronder de vergunning 
was afgegeven, of
c) waarvan is gebleken dat hij in deze 
verordening vastgestelde 
exploitatievoorwaarden voor 
marktdeelnemers ernstig en systematisch 
heeft geschonden.
5. De Commissie stelt, na raadpleging van 
belanghebbenden, met name het 
Agentschap, gedelegeerde handelingen 
vast overeenkomstig artikel 15 en onder 
voorwaarden van de artikelen 16 en 17, 
ter bepaling van: 
a) de eisen voor en omvang van een 
vergunning;
b) de procedures voor het toekennen en 
afwijzen van vergunningaanvragen;
c) de voorwaarden voor intrekking.

Or. en

Motivering

Registratie en handelsvergunningen kunnen de transparantie op de groothandelsmarkten voor
energie aanzienlijk vergroten. Deze moeten met zorg worden ontworpen en mogen niet aan 
hun doel voorbij schieten door enkele deelnemers vrij te stellen of nationale regelgevende 
instanties te weerhouden om hun middelen te gebruiken. ACER kan een rol spelen door het 
overzicht te houden van een registratie- en vergunningenstelsel en de voorschriften ervan 
verder te ontwikkelen in, door de Commissie voor te stellen, gedelegeerde handelingen.

Amendement 241
Claude Turmes
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het Agentschap houdt toezicht op de 
handel in voor de groothandel bestemde 
energieproducten, certificaten van 
emissierechten en olie- en kolenmarkten 
en voorkomt handel met voorwetenschap 
en marktmanipulatie, en analyseert 
koppelingen tussen dergelijke handel en 
gebeurtenissen die zich voordoen op de 
gerelateerde markten van 
energieproducten. Het verzamelt gegevens 
voor de evaluatie van en het toezicht op de 
groothandelsmarkten voor energie als 
bedoeld in artikel 7.

Or. en

Motivering

Hoewel de markten voor olie, kolen en CO2-emissierechten andere kenmerken hebben dan de 
markten voor elektriciteit en gas, hebben ze onderling invloed. Er kan alleen worden gezorgd 
voor doeltreffende preventie van marktmisbruik en manipulatie wanneer toezicht wordt 
gehouden op alle relevante markten.

Amendement 242
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor volledige transparantie en de 
grootst mogelijke integratie en stroming 
tussen markten, wordt de opname van alle 
betrokken markten en activiteiten gemeld 
aan het Agentschap, met inbegrip van de 
bepalingen voor balanceren en 
herdispatching, naar aanleiding van 
overeenkomsten, vereisten in de 
regelgeving dan wel netwerkcodes.

Or. en
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Motivering

Het Agentschap moet een volledig overzicht hebben van alle markten, invloeden en 
beperkingen om de gegevens die het ontvangt goed te controleren en te evalueren.

Amendement 243
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Om zijn taken doeltreffend uit te 
voeren, heeft het Agentschap tevens 
toegang tot informatie over de 
daadwerkelijke aanwezigheid van netten, 
pijpleidingen en opslagfaciliteiten, zodat 
het de markt kan structureren, 
knelpunten kan aanwijzen, capaciteit kan 
codificeren en kan instemmen met 
algoritmen voor netbeschikbaarheid, 
waarmee wordt gezorgd voor volledig 
transparante marktvoorwaarden.

Or. en

Motivering

Het volstaat voor dit doel niet om op de hoogte te worden gesteld van handelsgegevens, 
indien er geen kennis aanwezig is over de daadwerkelijke toestand van netten.

Amendement 244
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap werkt voor het in lid 1 
bedoelde toezicht op de 
groothandelsmarkten voor energie samen 
met de nationale regelgevende instanties. 
Daartoe dienen de nationale regelgevende 
instanties toegang te hebben tot de 
relevante informatie die het Agentschap 

2. Het Agentschap werkt voor het in lid 1 
bedoelde toezicht op de 
groothandelsmarkten voor energie samen 
met de nationale regelgevende instanties. 
Daartoe dienen de nationale regelgevende 
instanties toegang te hebben tot de 
relevante informatie die het Agentschap 
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overeenkomstig lid 1 en met inachtneming 
van de bepalingen van artikel 8, lid 2, 
verzamelt.

overeenkomstig lid 1 en met inachtneming 
van de bepalingen van artikel 8, lid 2, 
verzamelt. Dit is onverminderd de 
nationale wettelijke vereisten die 
nationale regelgevende instanties of 
andere bevoegde nationale organen de 
bevoegdheid geven andere aanvullende 
gegevens over groothandelsmarkten voor 
energie te verzamelen, dan de gegevens 
die bij het Agentschap zijn gemeld.

Or. en

Amendement 245
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap werkt voor het in lid 1 
bedoelde toezicht op de 
groothandelsmarkten voor energie samen 
met de nationale regelgevende instanties. 
Daartoe dienen de nationale regelgevende 
instanties toegang te hebben tot de 
relevante informatie die het Agentschap 
overeenkomstig lid 1 en met inachtneming 
van de bepalingen van artikel 8, lid 2, 
verzamelt.

2. Het Agentschap werkt voor het in lid 1 
bedoelde toezicht op de 
groothandelsmarkten voor energie samen 
met de nationale regelgevende instanties 
die regionaal onderling samenwerken. 
Daartoe dienen de nationale regelgevende 
instanties toegang te hebben tot de 
relevante informatie die het Agentschap 
overeenkomstig lid 1 en met inachtneming 
van de bepalingen van artikel 8, lid 2, 
verzamelt.

Or. en

Motivering

Marktmisbruik in een lidstaat kan vaak leiden tot transacties die gevolgen hebben in andere 
lidstaten. Deze moeten dan op regionaal niveau en binnen het ACER samenwerken om naar 
behoren onderzoek uit te voeren.

Amendement 246
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 247
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Daar deze verordening tot doel heeft de transparantie op de groothandelsmarkt voor energie 
te vergroten, moeten resultaten openbaar worden gemaakt en toetreders, regelgevende 
instanties, wetenschappers, consumenten en andere betrokken partijen in staat stellen op de 
hoogte te geraken van de toestand op energiemarkten.

Amendement 248
Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 249
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Agentschap legt de Commissie op 
zijn minst eenmaal per jaar een verslag 
voor over de werkzaamheden die het op 
grond van deze verordening verricht. 
Dergelijke verslagen wijzen de Commissie

3. Het Agentschap legt het Europees 
Parlement en de Commissie op zijn minst 
eenmaal per jaar een verslag voor over de 
werkzaamheden die het op grond van deze 
verordening verricht. Dergelijke verslagen 



PE464.685v02-00 22/75 AM\866419NL.doc

NL

op tekortkomingen in de marktregels, -
normen en -procedures die handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
kunnen vergemakkelijken of de interne 
markt kunnen ondermijnen. De verslagen 
kunnen gecombineerd worden met het in 
artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
713/2009 bedoelde verslag.

wijzen het Europees Parlement en de 
Commissie op tekortkomingen in de 
marktregels, -normen en -procedures die 
handel met voorwetenschap en 
marktmanipulatie kunnen 
vergemakkelijken of de interne markt 
kunnen ondermijnen. De verslagen kunnen 
gecombineerd worden met het in artikel 11, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. 713/2009 
bedoelde verslag.

Or. ro

Motivering

Het Europees Parlement moet geïnformeerd worden.

Amendement 250
Zigmantas Balčytis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. lt

Amendement 251
Ioan Enciu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 252
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap publiceert maandelijks 
per land een verslag inzake 
prijsontwikkelingen op de 
groothandelsmarkten voor elektriciteit en 
gas in de Unie.

Or. en

Amendement 253
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

jaarverslag doet het Agentschap 
aanbevelingen aan het Europees 
Parlement en de Commissie met 
betrekking tot transactiegegevens, met
inbegrip van handelsorders, waarvan het 
meent dat zij noodzakelijk zijn om de
groothandelsmarkten voor energie op een 
doeltreffende en doelmatige wijze te
kunnen opvolgen. Alvorens dergelijke 
aanbevelingen vast te stellen, raadpleegt 
het Agentschap de betrokken partijen 
overeenkomstig artikel 10 van Verordening 
(EG) nr. 713/2009. Het Agentschap 
overlegt in het bijzonder met de EAEM, de 
nationale regelgevende instanties en de 
bevoegde financiële autoriteiten van de 
lidstaten.

Or. ro

Motivering

Het Agentschap moet de schriftelijke aanbevelingen doen aan het Europees Parlement en de 
Commissie.

Amendement 254
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 255
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ook bilaterale overeenkomsten moeten onder deze verordening vallen, zodat deze alle 
marktspelers en transacties omvat.

Amendement 256
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 257
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap evalueert op basis van 
zijn bevindingen, of minimumvereisten 
voor handelsvloeren kunnen bijdragen 
aan het creëren van een gelijk speelveld 
tussen verschillende markten en 
contractvormen. Deze evaluatie kan ook 
de vorm aannemen van een verslag of 
aanbevelingen.

Or. en

Motivering

Verschillende stelsels van regelgeving op handelsvloeren kunnen ertoe leiden dat 
transactiestromen opschuiven naar minder gereguleerde fora. Een harmonisatie van regels 
kan daarom nuttig blijken te zijn. 

Amendement 258
Claude Turmes
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle aanbevelingen moeten beschikbaar 
worden gesteld aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Europese 
Commissie en in het publieke domein 
worden gebracht. 

Or. en

Motivering

Daar deze verordening tot doel heeft de transparantie op de groothandelsmarkt voor energie 
te vergroten, moeten resultaten openbaar worden gemaakt en toetreders, regelgevende 
instanties, wetenschappers, consumenten en andere betrokken partijen in staat stellen op de 
hoogte te geraken van de toestand op energiemarkten.

Amendement 259
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het Agentschap moet kunnen 
beschikken over overzichten van de 
marktdeelnemers dan wel van een van de 
in lid 3, letter b tot en met e genoemde 
personen die namens hen optreedt, van op 
de groothandelsmarkt voor energie 
verrichte transacties van 
gestandaardiseerde producten. 
Transacties die uitsluitend binnen een 
groep plaatsvinden, hoeven niet te worden 
doorgegeven. Ter nakoming van de 
rapportageverplichting van de 
marktdeelnemers moet de vereiste 
informatie waar mogelijk altijd door een 
van de in lid 3, letter b tot en met e 
genoemde personen worden doorgegeven. 
De Commissie stelt overeenkomstig artikel 
15 en met inachtneming van de in de 
artikelen 16 en 17 genoemde voorwaarden 
na een uitgebreide raadpleging van de 
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betrokkenen en na uitvoering van een 
effectbeoordeling gedelegeerde 
handelingen vast. Daarin:
a) worden de groothandelsproducten 
beschreven waarvoor de 
rapportageverplichting geldt;
b) wordt de inhoud van de te verstrekken 
informatie vastgesteld, waaronder de 
exacte identificatie van het product 
waarin wordt gehandeld, de 
overeengekomen prijs, de hoeveelheid, de 
gegevens en tijdstippen van de 
overeengekomen uitvoering, evenals de 
partijen en begunstigden van de 
transactie;
c) wordt vastgelegd op welk moment en in 
welke vorm de melding moet worden 
gedaan;
d) worden de nodige minimumdrempels 
voor de rapportageverplichting 
vastgelegd.

Or. de

Amendement 260
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het Agentschap moet kunnen 
beschikken over een recht op inzage in op 
de groothandelsmarkt voor energie 
verrichte transacties, met inbegrip van 
handelsorders.
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specificeert waarvoor transacties moeten 
worden gemeld.

Or. en

Amendement 261
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De gedelegeerde handelingen:
a) bevatten een specificatie van de voor de 
groothandel bestemde energieproducten 
waarvoor transacties worden gemeld; 
b) bevatten een specificatie van de 
inhoudelijke informatie die moet worden 
gemeld, waaronder ten minste de precieze 
identiteit van de voor de groothandel 
bestemde energieproducten die zijn 
gekocht en verkocht, de overeengekomen 
prijs en hoeveelheid, de data en tijden van 
uitvoering, de partijen bij de transactie en 
de begunstigden van de transactie;
c) leggen het tijdschema en de vorm vast 
(...) waarin deze informatie moet worden 
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gemeld;
d) bepalen passende drempels voor het 
melden van transacties.

Or. en

Amendement 262
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

De Commissie krijgt als taak om door de vaststelling van gedelegeerde handelingen te 
bepalen op welk moment en in welke vorm de informatie waarvan sprake is in artikel 7, lid 1 
moet worden verstrekt. Het daarom van belang een termijn te koppelen aan de vaststelling 
van die handelingen, waardoor een goede tenuitvoerlegging van de verordening gewaarborgd 
is.

Amendement 263
Claude Turmes

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

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

1. Het Agentschap moet onmiddellijk en 
binnen 24 uur kunnen beschikken over 
overzichten van op de groothandelsmarkt 
voor energie verrichte transacties, met 
inbegrip van handelsorders. De Commissie 
stelt overeenkomstig artikel 15 en met 
inachtneming van de in de artikelen 16 en 
17 genoemde voorwaarden gedelegeerde 
handelingen vast waarin zij aangeeft welke 
informatie op welk moment en in welke 
vorm moet worden verstrekt en waarin zij 
in voorkomend geval drempelwaarden 
bepaalt voor de melding van transacties en 
de soorten contracten specificeert waarvoor 
transacties moeten worden gemeld.

Or. en

Motivering

Om doeltreffend gegevens te kunnen beoordelen en zijn taken krachtens de verordening te 
kunnen vervullen moet het Agentschap de noodzakelijke gegevens binnen een dag krijgen.

Amendement 264
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

bis Er wordt een 'de minimis'-drempel 
vastgesteld voor de vrijstelling van de 
meldingsvereisten voor exploitanten die 
vanwege hun grootte waarschijnlijk geen 
invloed hebben op de energiemarkten.

Or. en

Amendement 265
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de eerste alinea bedoelde 
gedelegeerde handelingen waarborgen dat 
de in lid 3, onder a), b) en c), bedoelde 
personen, die transacties hebben gemeld 
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG[20] 
of Verordening (EG)---/---- van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende OTC-derivaten, centrale 
tegenpartijen en transactieregisters 
[verordening betreffende de Europese 
marktinfrastructuur – 2010/0250(COD)], 
geen meldingsverplichting bovenop de in 
de hierboven genoemde wetgeving 
neergelegde verplichtingen krijgen 
opgelegd.

2. De in de eerste alinea bedoelde 
gedelegeerde handelingen waarborgen dat 
de in lid 3, onder a), b) en c), bedoelde 
personen, die transacties hebben gemeld 
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG[20] 
of Verordening (EG)---/---- van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende OTC-derivaten, centrale 
tegenpartijen en transactieregisters 
[verordening betreffende de Europese 
marktinfrastructuur – 2010/0250(COD)], 
tegelijkertijd informatie beschikbaar 
stellen overeenkomstig de in de hierboven 
genoemde wetgeving neergelegde 
verplichtingen.

Or. en

Motivering

Aangezien de administratieve belasting voor marktdeelnemers laag moet worden gehouden, 
moet het Agentschap alle nodige informatie ontvangen. In deze tijd van elektronische 
communicatie en geavanceerde ICT, brengt het tegelijkertijd moeten melden van gegevens 
aan verschillende autoriteiten voor marktdeelnemers geen extra kosten mee.

Amendement 266
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverlet de eerste alinea kan bij de 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in 
lid 1 een niet bindend kader worden 
ingesteld om georganiseerde markten en 
systemen voor matching of melding van 
orders in staat te stellen het Agentschap 
een overzicht van voor de groothandel 
bestemde energietransacties te bezorgen.

Onverlet de eerste alinea kan bij de 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in 
lid 1 een bindend kader worden ingesteld 
om handelsfora en georganiseerde 
markten en systemen voor matching of 
melding van orders in staat te stellen het 
Agentschap een overzicht van voor de 
groothandel bestemde energietransacties 
en/of fundamentele gegevens in hun bezit
te bezorgen.

Or. en
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Amendement 267
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverlet de eerste alinea kan bij de 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in 
lid 1 een niet bindend kader worden
ingesteld om georganiseerde markten en 
systemen voor matching of melding van 
orders in staat te stellen het Agentschap 
een overzicht van voor de groothandel 
bestemde energietransacties te bezorgen.

Onverlet de eerste alinea wordt bij de 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in 
lid 1 een bindend kader ingesteld om 
georganiseerde markten en systemen voor 
matching of melding van orders in staat te 
stellen het Agentschap een overzicht van 
voor de groothandel bestemde 
energietransacties te bezorgen.

Or. en

Motivering

Alleen een bindend kader kan zorgen voor een geharmoniseerde aanpak om gegevens te 
verzamelen die nodig zijn om deze te kunnen vergelijken.

Amendement 268
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverlet de eerste alinea kan bij de 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in 
lid 1 een niet bindend kader worden 
ingesteld om georganiseerde markten en 
systemen voor matching of melding van 
orders in staat te stellen het Agentschap 
een overzicht van voor de groothandel 
bestemde energietransacties te bezorgen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. ro

Amendement 269
Jorgo Chatzimarkakis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de in alinea 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen worden regels vastgelegd 
voor het vrijwillig melden van transacties 
in gerelateerde producten. 

Or. en

Amendement 270
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op toezicht op de handel op 
groothandelsmarkten voor energie 
verstrekken de marktdeelnemers aan het 
Agentschap en de nationale regelgevende 
instanties informatie over de productie-, 
opslag-, verbruiks- en transmissiecapaciteit 
van faciliteiten voor elektriciteit of 
aardgas.

4. Met het oog op toezicht op de handel op 
groothandelsmarkten voor energie 
verstrekken de marktdeelnemers aan het 
Agentschap en de nationale regelgevende 
instanties informatie als de productie-, 
opslag-, verbruiks- en transmissiecapaciteit 
en -gebruik van faciliteiten voor 
elektriciteit of aardgas of die gerelateerd 
zijn aan de capaciteit en het gebruik van 
faciliteiten voor vloeibaar aardgas. Deze 
informatieverstrekking blijft beperkt tot 
gegevens en informatie die niet reeds voor 
publicatie aan handelsfora, 
transmissienetbeheerders of andere 
entiteiten zijn gemeld krachtens 
verplichtingen in het kader van 
informatietransparantie. De 
meldingsverplichtingen voor 
marktdeelnemers worden zo beperkt 
mogelijk gehouden door de nodige 
informatie of delen daarvan zo veel 
mogelijk te verzamelen uit bestaande 
bronnen, zoals bestaande regionale of 
nationale meldingsstructuren. Al gemelde 
gegevens worden ter beschikking gesteld 
van het Agentschap door 
transmissienetbeheerders of de andere 
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relevante entiteiten voor 
gegevensverzameling die verantwoordelijk 
zijn voor het verzamelen van gegevens.

Or. en

Amendement 271
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op toezicht op de handel op 
groothandelsmarkten voor energie 
verstrekken de marktdeelnemers aan het 
Agentschap en de nationale regelgevende 
instanties informatie over de productie-, 
opslag-, verbruiks- en transmissiecapaciteit 
van faciliteiten voor elektriciteit of 
aardgas.

4. Met het oog op toezicht op de handel op 
groothandelsmarkten voor energie 
verstrekken de marktdeelnemers, 
overeenkomstig de wettelijke 
verplichtingen tot openbaarmaking uit 
artikel 2, punt 1, onder a, en artikel 5, aan 
het Agentschap relevante informatie over 
de productie-, opslag-, verbruiks- en 
transmissiecapaciteit en -gebruik van 
faciliteiten voor elektriciteit of aardgas, of 
die gerelateerd is aan de capaciteit en het 
gebruik van faciliteiten voor vloeibaar 
aardgas, waaronder voorziene en 
onvoorziene onbeschikbaarheid van deze 
faciliteiten. De meldingsverplichtingen 
voor marktdeelnemers worden zo beperkt 
mogelijk gehouden door de nodige 
informatie of delen daarvan indien 
mogelijk te verzamelen uit bestaande 
bronnen.

Or. en

Amendement 272
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op toezicht op de handel op 
groothandelsmarkten voor energie 

4. Met het oog op toezicht op de handel op 
groothandelsmarkten voor energie 
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verstrekken de marktdeelnemers aan het 
Agentschap en de nationale regelgevende 
instanties informatie over de productie-, 
opslag-, verbruiks- en transmissiecapaciteit 
van faciliteiten voor elektriciteit of 
aardgas.

verstrekken de marktdeelnemers aan het 
Agentschap en de nationale regelgevende 
instanties informatie als de productie-, 
opslag-, verbruiks- en transmissiecapaciteit 
en -gebruik van faciliteiten voor 
elektriciteit of aardgas of die gerelateerd 
zijn aan de capaciteit en het gebruik van 
faciliteiten voor vloeibaar aardgas, 
waaronder voorziene en onvoorziene 
onbeschikbaarheid van deze faciliteiten. 
Deze informatie wordt direct verstrekt aan 
het Agentschap, behalve in geval al een 
meldingsstructuur bestaat. Meldingen 
kunnen in dergelijke gevallen 
tegelijkertijd plaatsvinden met de 
voorschriften van bestaande 
meldingsstructuren.

Or. en

Motivering

De omvang van informatie inzake capaciteiten moet worden uitgebreid met betrekking tot het 
gebruik van opslag en speciale verwachtingen voor faciliteiten voor vloeibaar aardgas. 
Aangezien de administratieve belasting voor marktdeelnemers laag moet worden gehouden, 
moet het Agentschap alle nodige informatie ontvangen. In deze tijd van elektronische 
communicatie en geavanceerde ICT, brengt het tegelijkertijd moeten melden van gegevens 
aan verschillende autoriteiten voor marktdeelnemers geen extra kosten mee.

Amendement 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap vaardigt richtsnoeren uit 
waarin wordt aangegeven welke gegevens 
in de transactiemeldingen zijn vereist. Bij 
de voorbereiding van de richtsnoeren 
houdt het Agentschap een diepgaande 
openbare raadpleging onder ten minste 
nationale regelgevende instanties, 
marktdeelnemers, 
transmissienetbeheerders en andere 
belanghebbenden.
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Or. en

Amendement 274
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Transparantie

1. Het Agentschap stelt niet-
handelsgevoelige informatie beschikbaar 
aan marktdeelnemers en het algemene 
publiek.
2. Het Agentschap kan een methode 
ontwikkelen en hanteren over de wijze 
waarop het deze informatie beschikbaar 
stelt.

Or. en

Amendement 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het Agentschap stelt mechanismen vast 
voor het delen van de overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, en artikel 7 ontvangen 
informatie met de nationale regelgevende 
instanties, de bevoegde financiële 
autoriteiten van de lidstaten, de 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten, 
de EAEM en andere betrokken instanties. 
Het Agentschap geeft enkel toegang tot de 
in lid 1 bedoelde mechanismen aan 
instanties die systemen hebben opgezet 
welke ervoor zorgen dat het Agentschap 
aan de eisen van artikel 9, lid 1, kan 
voldoen. Alvorens informatie te 
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verstrekken, verzekert het Agentschap 
zich ervan dat de ontvanger beschikt over 
passende systemen en procedures om de 
geheimhouding van informatie te 
verzekeren.

Or. en

Amendement 276
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 277
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap stelt mechanismen vast 
voor het delen van de overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, en artikel 7 ontvangen 
informatie met de nationale regelgevende 

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

instanties, de bevoegde financiële 
autoriteiten van de lidstaten, de 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten, 
de EAEM en andere betrokken instanties. 
Het Agentschap geeft enkel toegang tot de 
in lid 1 bedoelde mechanismen aan 
instanties die systemen hebben opgezet 
welke ervoor zorgen dat het Agentschap 
aan de eisen van artikel 9, lid 1, kan 
voldoen.

Or. en

Amendement 278
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Transactieregisters die zijn geregistreerd 
of erkend op grond van Verordening (EG)-
--/---- [verordening betreffende de 
Europese marktinfrastructuur–
2010/0250(COD)] stellen alle door hen 
verzamelde informatie over voor de 
groothandel bestemde energieproducten ter 
beschikking van het Agentschap.

2. Transactieregisters die zijn geregistreerd 
of erkend op grond van Verordening (EG)-
--/---- [verordening betreffende de 
Europese marktinfrastructuur–
2010/0250(COD)] stellen alle door hen 
verzamelde informatie over voor de 
groothandel bestemde energieproducten en 
derivaten van emissierechten ter 
beschikking van het Agentschap.

Or. en

Amendement 279
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Transactieregisters die zijn geregistreerd 
of erkend op grond van Verordening (EG)-
--/---- [verordening betreffende de 
Europese marktinfrastructuur–
2010/0250(COD)] stellen alle door hen 
verzamelde informatie over voor de 

2. Transactieregisters die zijn geregistreerd 
of erkend op grond van Verordening (EG)-
--/---- [verordening betreffende de 
Europese marktinfrastructuur–
2010/0250(COD)] stellen alle door hen 
verzamelde informatie over voor de 
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groothandel bestemde energieproducten ter 
beschikking van het Agentschap.

groothandel bestemde energieproducten 
tijdig en in gepaste vorm ter beschikking 
van het Agentschap.

Or. en

Amendement 280
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde financiële autoriteiten 
bezorgen het Agentschap verslagen over 
transacties met betrekking tot voor de 
groothandel bestemde energieproducten die 
zij hebben ontvangen op grond van artikel 
25, lid 3, van Richtlijn 2004/39/EG en 
artikel 6, lid 2 van Verordening (EG) ---/---
[verordening betreffende de Europese 
marktinfrastructuur – 2010/0250(COD)].

De bevoegde financiële autoriteiten die 
verslag uitbrengen aan de EAEM 
bezorgen het Agentschap en de EAEM 
tegelijkertijd verslagen over transacties 
met betrekking tot voor de groothandel
bestemde energieproducten die zij hebben 
ontvangen op grond van artikel 25, lid 3, 
van Richtlijn 2004/39/EG en artikel 6, lid 2 
van Verordening (EG) ---/--- [verordening 
betreffende de Europese 
marktinfrastructuur – 2010/0250(COD)].

Or. en

Motivering

Aangezien de administratieve belasting voor marktdeelnemers laag moet worden gehouden, 
moet het Agentschap alle nodige informatie ontvangen. In deze tijd van elektronische 
communicatie en geavanceerde ICT, brengt het tegelijkertijd moeten melden van gegevens 
aan verschillende autoriteiten voor marktdeelnemers geen extra kosten mee.

Amendement 281
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening stelt het Agentschap op basis 
van zijn bevindingen een verslag op en 
legt dit voor aan het Europees Parlement, 
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de Raad en de Commissie in een 
presentatie van de resultaten van zijn 
onderzoek naar de haalbaarheid en het 
tijdschema om OTC-derivaten naar 
handelsvloeren over te brengen, hetgeen 
zou leiden tot helderheid.

Or. en

Motivering

OTC-handel is in de meeste lidstaten goed voor het merendeel van groothandelstransacties in 
energie. Bij verhandeling van deze transacties op handelsvloeren, zou de transparantie op de 
markt waarschijnlijk aanzienlijk kunnen toenemen. De bevindingen van het Agentschap 
kunnen verdere aanwijzingen geven met betrekking tot het tijdschema en de uitvoerbaarheid.

Amendement 282
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap en de bevoegde instanties 
die verantwoordelijk zijn voor het toezicht 
op de emissiehandel, stellen een 
mechanisme op dat het Agentschap 
toegang biedt tot de transactiegegevens 
inzake emissierechten en derivaten die 
verband houden met emissierechten.

Or. en

Amendement 283
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De instanties die bevoegd zijn voor 
het toezicht op handel in emissierechten 
en derivaten hiervan, bezorgen het 
Agentschap de gegevens van transacties 
in deze instrumenten.
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Or. en

Amendement 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap waarborgt het 
vertrouwelijke karakter, de integriteit en de 
bescherming van de informatie die op 
grond van artikel 7 wordt ontvangen. Het
Agentschap neemt maatregelen om elk 
misbruik van de in zijn systemen bewaarde 
informatie te voorkomen.

1. Het Agentschap, de nationale 
regelgevende instanties, de bevoegde 
financiële autoriteiten, 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten 
en andere betrokken instanties 
waarborgen het vertrouwelijke karakter, de 
integriteit en de bescherming van de 
informatie die op grond van artikel 7 wordt 
ontvangen. Het Agentschap neemt 
maatregelen om elk misbruik van de in zijn 
systemen bewaarde informatie te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 285
Ioan Enciu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap waarborgt het 
vertrouwelijke karakter, de integriteit en de 
bescherming van de informatie die op 
grond van artikel 7 wordt ontvangen. Het 
Agentschap neemt maatregelen om elk 
misbruik van de in zijn systemen bewaarde 
informatie te voorkomen.

1. Het Agentschap waarborgt het 
vertrouwelijke karakter, de integriteit en de 
bescherming van de informatie die op 
grond van artikel 7 wordt ontvangen. Het 
Agentschap neemt maatregelen om elk 
misbruik van de in zijn datasystemen
bewaarde informatie te voorkomen.

Or. en

Amendement 286
András Gyürk
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap stelt bronnen van 
operationele risico's vast en beperkt deze 
tot een minimum door de ontwikkeling van 
passende systemen, controles en 
procedures.

Het Agentschap stelt bronnen van 
operationele risico's vast en beperkt deze 
tot een minimum door de ontwikkeling van 
passende systemen, controles en 
procedures. De IT-tools van het 
Agentschap voldoen aan de beste 
beschikbare veiligheidsnormen.

Or. en

Amendement 287
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale regelgevende instanties, de 
bevoegde financiële autoriteiten van de 
lidstaten, de mededingingsautoriteiten van 
de lidstaten, de EAEM en andere 
betrokken instanties, waarborgen de 
vertrouwelijkheid, integriteit en 
bescherming van informatie die zij 
ontvangen overeenkomstig artikel 6, lid 2 
of artikel 8, en zetten stappen om 
misbruik van dergelijke informatie te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 288
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap kan beslissen delen van 
de verkregen informatie openbaar te maken 

2. Onverminderd artikel 12, kan het 
Agentschap beslissen delen van de 



PE464.685v02-00 44/75 AM\866419NL.doc

NL

op voorwaarde dat geen commercieel 
gevoelige informatie over afzonderlijke 
marktdeelnemers of transacties wordt
bekendgemaakt.

verkregen informatie openbaar te maken op 
voorwaarde dat geen commercieel 
gevoelige informatie over afzonderlijke 
marktdeelnemers, transacties of markten
wordt openbaargemaakt of kan worden 
afgeleid. 

Het Agentschap en iedere nationale 
regelgevende instantie waarmee het 
Agentschap krachtens artikel 8 dergelijke 
informatie kan hebben gedeeld, maken 
enkel samenvattende of 
veralgemeniseerde informatie over 
transactieprijzen bekend die nuttig is voor 
de groothandelsmarkten voor elektriciteit 
en gas en de mededinging op markten met 
betrekking tot elektriciteit en gas of 
anderszins niet kan verstoren.

Or. en

Amendement 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het Agentschap kan beslissen delen van 
de verkregen informatie op 
veralgemeniseerde en anonieme basis
openbaar te maken op voorwaarde dat geen 
commercieel gevoelige informatie over 
afzonderlijke marktdeelnemers of 
transacties wordt bekendgemaakt, de 
informatie aantoonbaar noodzakelijk is 
om de transparantie van 
groothandelsmarkten te verbeteren en de 
informatie die openbaar wordt gemaakt, 
informatie is die krachtens artikel 3, lid 4, 
openbaar moet worden gemaakt.

Or. en

Amendement 290
Claude Turmes
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het Agentschap maakt ter vergroting 
van markttransparantie en vertrouwen
delen van de verkregen informatie 
openbaar – op basis van fundamentele en 
marktgegevens – in een toegankelijk 
formaat, waaronder die inzake bilaterale 
overeenkomsten op voorwaarde dat geen 
commercieel gevoelige informatie over 
afzonderlijke marktdeelnemers of 
transacties wordt bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Daar deze verordening tot doel heeft de transparantie op de groothandelsmarkt voor energie 
te vergroten, moeten resultaten openbaar worden gemaakt en toetreders, regelgevende 
instanties, wetenschappers, consumenten en andere betrokken partijen in staat stellen op de 
hoogte te geraken van de toestand op energiemarkten.

Amendement 291
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het Agentschap kan beslissen delen van 
de verkregen informatie openbaar te maken 
op voorwaarde dat geen commercieel 
gevoelige informatie over afzonderlijke 
marktdeelnemers of transacties wordt 
bekendgemaakt. Het Agentschap en iedere 
nationale instantie (waarmee het 
Agentschap eventueel dergelijke 
informatie heeft gedeeld krachtens artikel 
8) maken niet tegelijkertijd 
marktgevoelige informatie bekend.

Or. en
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Amendement 292
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het Agentschap maakt delen van de 
verkregen informatie openbaar op 
voorwaarde dat geen commercieel 
gevoelige informatie over afzonderlijke 
marktdeelnemers of transacties wordt 
bekendgemaakt. Het Agentschap stelt de 
verzamelde gegevens op hun verzoek 
beschikbaar aan wetenschappelijke 
instellingen.

Or. pl

Motivering

Het Agentschap moet de informatie onvoorwaardelijk en uit transparantieoverwegingen 
openbaar maken. In het bijzonder moet het de verzamelde gegevens beschikbaar stellen aan 
wetenschappelijke instellingen. Wetenschappelijk onderzoek kan de doelmatigheid van de 
energiemarkt verbeteren.

Amendement 293
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 294
Claude Turmes
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De nationale regelgevende instanties 
zien er met steun van het Agentschap op
toe dat de in de artikelen 3 en 4 
vastgestelde verbodsbepalingen worden 
toegepast. 

Or. en

Motivering

Nationale regelgevende instanties moeten in staat zijn ten volle te profiteren van de 
toegevoegde waarde van een Europees Agentschap met een Europees overzicht om hen 
kostenefficiënt en op deskundige wijze bij te staan in hun taak van verbodshandhaving.

Amendement 295
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 296
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

regelgevende instanties over de 
onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden beschikken die 
zij nodig hebben om deze taak te kunnen 
vervullen. Deze bevoegdheden worden op 
evenredige wijze uitgeoefend. Zij kunnen 
als volgt worden uitgeoefend:

Or. en

Amendement 297
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) in samenwerking met andere instanties 
of ondernemingen op de markt, met 
inbegrip van afdelingen voor 
markttoezicht van handelsplatforms;

Or. en

Amendement 298
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) in samenwerking met andere instanties 
of ondernemingen op de markt, ook uit 
andere lidstaten;

Or. en

Motivering

Marktmisbruik in een lidstaat kan vaak leiden tot transacties die gevolgen hebben in andere 
lidstaten. Deze moeten dan op regionaal niveau en binnen het ACER samenwerken om naar 
behoren onderzoek uit te voeren.
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Amendement 299
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) op verzoek van het Agentschap, 
indien zijn oorspronkelijke beoordelingen 
solide informatie hebben opgeleverd om 
aanbevelingen hiertoe te ondersteunen.

Or. en

Motivering

Nationale regelgevende instanties moeten in staat zijn ten volle te profiteren van de 
toegevoegde waarde van een Europees Agentschap met een Europees overzicht om hen 
kostenefficiënt en op deskundige wijze bij te staan in hun taak van verbodshandhaving.

Amendement 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde 
onderzoeksbevoegdheden omvatten het 
recht om:

2. De onderzochte marktdeelnemer(s) 
wordt(en) op de hoogte gebracht van de 
details van het tegen hem/hen gevoerde 
onderzoek. De omvang van het onderzoek 
wordt schriftelijk door de nationale 
regelgevende instantie medegedeeld en 
betreft een in de artikelen 3 of 4 van deze 
verordening vastgesteld verbod.
De in lid 1 bedoelde 
onderzoeksbevoegdheden blijven beperkt 
tot het doel van het onderzoek en het 
optreden dat noodzakelijk is om aan de 
verplichting van de nationale 
regelgevende instanties krachtens deze 
verordening te voldoen en omvatten het 
recht om:

Or. en
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Amendement 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde 
onderzoeksbevoegdheden omvatten het 
recht om:

2. De in lid 1 bedoelde 
onderzoeksbevoegdheden blijven beperkt 
tot het doel van het onderzoek en het 
optreden dat noodzakelijk is om aan de 
verplichting van de nationale 
regelgevende instanties krachtens deze 
verordening te voldoen, en omvatten het 
recht om:

Or. en

Amendement 302
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) inlichtingen te verlangen van iedere 
persoon, met inbegrip van degenen die 
successievelijk betrokken zijn bij het 
doorgeven van handelsorders of het 
uitvoeren van de desbetreffende 
transacties, alsook hun opdrachtgevers, en 
in voorkomend geval een dergelijke
persoon op te roepen en te horen;

b) inlichtingen te verlangen van iedere 
betrokken persoon, met inbegrip van 
degenen die successievelijk betrokken zijn 
bij het doorgeven van handelsorders of het 
uitvoeren van de desbetreffende 
transacties, alsook hun opdrachtgevers, en 
hen zo nodig te verplichten in persoon
informatie te verstrekken;

Or. en

Amendement 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) inlichtingen te verlangen van iedere b) inlichtingen te verlangen van iedere 
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persoon, met inbegrip van degenen die 
successievelijk betrokken zijn bij het 
doorgeven van handelsorders of het 
uitvoeren van de desbetreffende 
transacties, alsook hun opdrachtgevers, en 
in voorkomend geval een dergelijke
persoon op te roepen en te horen;

betrokken persoon, met inbegrip van 
degenen die successievelijk betrokken zijn 
bij het doorgeven van handelsorders of het 
uitvoeren van de desbetreffende 
transacties, alsook hun opdrachtgevers, en 
hen zo nodig te verplichten in persoon 
informatie te verstrekken;

Or. en

Amendement 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) inspecties ter plaatse te verrichten; c) inspecties ter plaatse te verrichten bij 
onder deze verordening vallende 
entiteiten;

Or. en

Amendement 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) bestaande overzichten van telefoon- en 
dataverkeer te verlangen die betrekking 
hebben op voor de groothandel bestemde 
energieproducten, indien een verplichting 
bestaat deze overzichten te bewaren;

Or. en

Amendement 306
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) bestaande, wettig verkregen overzichten 
van telefoon- en dataverkeer te verlangen;

Or. ro

Motivering

Ter voorkoming van misbruik.

Amendement 307
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een tijdelijk verbod op 
beroepsuitoefening te verlangen.

g) een rechterlijke of bevoegde instantie te 
verzoeken een tijdelijk verbod op 
beroepsuitoefening op te leggen.

Or. en

Amendement 308
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een tijdelijk verbod op 
beroepsuitoefening te verlangen.

g) een rechterlijke of bevoegde instantie te 
verzoeken een tijdelijk verbod op 
beroepsuitoefening op te leggen.

Or. en

Amendement 309
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De handhavingsbevoegdheden 
worden uitgeoefend door de nationale 
regelgevende instanties in 
overeenstemming met nationaal recht.

Or. en

Motivering

De handhaving van de wetgeving moet duidelijk op het niveau van de lidstaten liggen.

Amendement 310
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap zorgt ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties hun uit 
deze verordening voortvloeiende taken op 
een gecoördineerde wijze vervullen.

1. Het Agentschap zorgt ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties hun uit 
deze verordening voortvloeiende taken op 
een gecoördineerde wijze vervullen. Het 
Agentschap wordt uitgerust met de extra 
financiële en personele middelen die 
noodzakelijk zijn om de aanvullende, 
krachtens deze verordening toegewezen 
taken naar behoren te vervullen.

Or. en

Amendement 311
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap zorgt ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties hun uit 
deze verordening voortvloeiende taken op 
een gecoördineerde wijze vervullen. 

1. Het Agentschap moet ervoor zorgen dat 
de nationale regelgevende instanties hun 
uit deze verordening voortvloeiende taken 
op een gecoördineerde wijze vervullen.
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Or. en

Amendement 312
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De nationale regelgevende instanties 
werken onderling en met het Agentschap 
samen om hun taken overeenkomstig deze 
verordening te vervullen. Deze 
samenwerking kan tevens plaatsvinden in 
de vorm van regionale samenwerking 
tussen nationale regelgevende instanties 
binnen de structuur van het Agentschap 
ten einde de marktrealiteit af te spiegelen.

Or. en

Motivering

Marktmisbruik in een lidstaat kan vaak leiden tot transacties die gevolgen hebben in andere 
lidstaten. Deze moeten dan op regionaal niveau en binnen het ACER samenwerken om naar 
behoren onderzoek uit te voeren.

Amendement 313
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de nationale regelgevende 
instanties redelijke vermoedens hebben dat 
in hun lidstaat of in een andere lidstaat 
handelingen worden of zijn uitgevoerd die 
strijdig zijn met de bepalingen van deze 
verordening, verstrekken zij het 
Agentschap daarover zo specifiek 
mogelijke informatie.

2. Wanneer de nationale regelgevende 
instanties redelijke vermoedens hebben dat 
in hun lidstaat of in een andere lidstaat 
handelingen worden of zijn uitgevoerd die 
strijdig zijn met de bepalingen van deze 
verordening, verstrekken zij het 
Agentschap daarover onverwijld op de 
voorgeschreven wijze informatie.

Or. lt
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Amendement 314
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer een nationale regelgevende 
instantie vermoedt, of uit eerste 
beoordelingen en analyses van het 
Agentschap naar voren komt dat in een 
andere lidstaat handelingen worden 
uitgevoerd die van invloed zijn op de 
groothandelsmarkten voor energie of op de 
prijs van voor de groothandel bestemde 
energieproducten in de lidstaat van de 
instantie, verzoekt de nationale 
regelgevende instantie voor energie het 
Agentschap maatregelen te treffen 
overeenkomstig lid 4.

Or. en

Motivering

Nationale regelgevende instanties moeten in staat zijn ten volle te profiteren van de 
toegevoegde waarde van een Europees Agentschap met een Europees overzicht om hen 
kostenefficiënt en op deskundige wijze bij te staan in hun taak van verbodshandhaving.

Amendement 315
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap krijgt de extra financiële 
en personele middelen die noodzakelijk 
zijn om de aanvullende, krachtens deze 
verordening toegewezen taken naar 
behoren te vervullen. Het kan zo nodig in 
de in de nabijheid van significante 
handelsplatforms contactpunten 
oprichten.

Or. en
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Amendement 316
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde de in lid 1 vastgestelde taken 
te kunnen vervullen, is het Agentschap, 
wanneer het vermoedt dat de bepalingen 
van deze verordening zijn geschonden, 
gemachtigd om:

(Niet van toepassing op de Nederlandse
versie)

Or. en

Amendement 317
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een of meer nationale regelgevende 
instanties te verzoeken informatie over de 
desbetreffende inbreuk te verstrekken;

a) een of meer nationale regelgevende 
instanties, en in voorkomend geval alle 
nationale regelgevende instanties voor 
energie in een regio, te verzoeken 
informatie over de desbetreffende inbreuk 
te verstrekken;

Or. en

Motivering

Marktmisbruik in een lidstaat kan vaak leiden tot transacties die gevolgen hebben in andere 
lidstaten. Deze moeten dan op regionaal niveau en binnen het ACER samenwerken om naar 
behoren onderzoek uit te voeren.

Amendement 318
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) eerste beoordelingen te maken en 
daarbij te profiteren van zijn Europese 
overzicht en intern aanwezige inzicht in 
gegevens;

Or. en

Motivering

Nationale regelgevende instanties moeten in staat zijn ten volle te profiteren van de 
toegevoegde waarde van een Europees Agentschap met een Europees overzicht om hen 
kostenefficiënt en op deskundige wijze bij te staan in hun taak van verbodshandhaving.

Amendement 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) personen die voor de nationale 
regelgevende instanties, de EAEM en 
bevoegde financiële instanties werken of 
hebben gewerkt;

Or. en

Amendement 320
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) door de nationale regelgevende 
instanties gemachtigde accountants en 
deskundigen aan wie vertrouwelijke 
informatie wordt meegedeeld 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening.

d) door de nationale regelgevende 
instanties, de EAEM en bevoegde 
financiële instanties gemachtigde 
accountants en deskundigen aan wie 
vertrouwelijke informatie wordt 
meegedeeld overeenkomstig de bepalingen 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 322
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) door de nationale regelgevende 
instanties gemachtigde accountants en 
deskundigen aan wie vertrouwelijke 
informatie wordt meegedeeld 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening.

d) door de nationale regelgevende 
instanties of door betrokken instanties
gemachtigde accountants en deskundigen 
aan wie vertrouwelijke informatie wordt 
meegedeeld overeenkomstig de bepalingen 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 323
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vertrouwelijke informatie waarvan 
de in lid 2 bedoelde personen beroepshalve 
kennis krijgen, mag aan geen enkele andere 
persoon of instantie worden 

3.De vertrouwelijke informatie waarvan de 
in lid 2 bedoelde personen beroepshalve 
kennis krijgen, mag aan geen enkele andere 
persoon of instantie worden 
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bekendgemaakt, behalve in een 
samengevatte of geaggregeerde vorm, 
zodat individuele marktdeelnemers of 
markten niet herkenbaar zijn, 
onverminderd de gevallen die onder het 
strafrecht, onder de overige bepalingen van 
deze verordening of onder andere 
toepasselijke EU-wetgeving vallen.

bekendgemaakt, behalve in een 
samengevatte of geaggregeerde vorm en 
binnen de beperkingen van artikel 9, lid 2, 
zodat individuele marktdeelnemers of 
markten niet herkenbaar zijn, 
onverminderd de gevallen die onder het 
strafrecht, onder de overige bepalingen van 
deze verordening of onder andere 
toepasselijke EU-wetgeving vallen.

Or. en

Amendement 324
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vertrouwelijke informatie waarvan 
de in lid 2 bedoelde personen beroepshalve 
kennis krijgen, mag aan geen enkele andere 
persoon of instantie worden 
bekendgemaakt, behalve in een 
samengevatte of geaggregeerde vorm, 
zodat individuele marktdeelnemers of 
markten niet herkenbaar zijn, 
onverminderd de gevallen die onder het 
strafrecht, onder de overige bepalingen van 
deze verordening of onder andere 
toepasselijke EU-wetgeving vallen.

3. De vertrouwelijke informatie waarvan 
de in lid 2 bedoelde personen beroepshalve 
kennis krijgen, mag aan geen enkele andere 
persoon of instantie worden 
bekendgemaakt, behalve in een 
samengevatte of geaggregeerde vorm, 
zodat individuele marktdeelnemers of 
markten of transacties niet herkenbaar 
zijn, onverminderd de gevallen die onder 
het strafrecht, onder de overige bepalingen 
van deze verordening of onder andere 
toepasselijke EU-wetgeving vallen.

Or. en

Amendement 325
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels inzake 
sancties vast die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening en treffen alle maatregelen die 

De lidstaten stellen de regels inzake 
sancties vast die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening en treffen alle maatregelen die 
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nodig zijn om de daadwerkelijke 
toepassing van die sancties te garanderen. 
De aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op [22]... in kennis van deze 
bepalingen en delen haar onverwijld alle 
latere wijzigingen van die bepalingen mee.

nodig zijn om de daadwerkelijke 
toepassing van die sancties te garanderen. 
De aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. Gelet op de raadpleging inzake de 
mededeling van de Commissie 
COM(2010)0716 met de titel "Het 
versterken van sanctieregelingen in de 
financiële sector', stelt de Commissie 
aanbevelingen op met het doel te streven 
naar een geharmoniseerd boetesysteem 
tussen lidstaten. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op ... in kennis van 
deze bepalingen en delen haar onverwijld 
alle latere wijzigingen van die bepalingen 
mee.

Or. en

Amendement 326
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels inzake 
sancties vast die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening en treffen alle maatregelen die 
nodig zijn om de daadwerkelijke 
toepassing van die sancties te garanderen. 
De aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op [22]... in kennis van deze 
bepalingen en delen haar onverwijld alle 
latere wijzigingen van die bepalingen mee.

De lidstaten stellen de regels inzake 
sancties vast die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening en treffen alle maatregelen die 
nodig zijn om de daadwerkelijke 
toepassing van die sancties te garanderen. 
De aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. Zij weerspiegelen van de ernst van de 
overtredingen en overtreffen de 
daadwerkelijke of potentiële winsten van 
illegale activiteiten. Lidstaten moeten in 
nauwe samenwerking met het Agentschap 
en de Commissie minimumnormen voor 
boetes afspreken en hun sanctiesysteem 
coördineren. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op ... in kennis van 
deze bepalingen en delen haar onverwijld 
alle latere wijzigingen van die bepalingen 
mee.
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Or. en

Amendement 327
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels inzake 
sancties vast die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening en treffen alle maatregelen die 
nodig zijn om de daadwerkelijke 
toepassing van die sancties te garanderen. 
De aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op [22]... in kennis van deze 
bepalingen en delen haar onverwijld alle 
latere wijzigingen van die bepalingen mee.

De lidstaten stellen de regels inzake 
sancties vast die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening en treffen alle maatregelen die 
nodig zijn om de daadwerkelijke 
toepassing van die sancties te garanderen. 
De aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn en een afspiegeling zijn van de voor 
consumenten veroorzaakte schade. 
Minimumnormen voor boetes in de hele 
EU moeten ten minste worden vastgesteld 
op het dubbele van het totaal van de 
directe en indirecte potentiële financiële 
winst uit de handelingen die deze 
verordening wil voorkomen. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk op ... in
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen van die 
bepalingen mee.

Or. en

Motivering

Niet alleen directe, maar ook indirecte winsten uit overtredingen moeten worden 
meegerekend, aangezien deze vaak leiden tot winsten op gekoppelde markten en uiteindelijk 
ook van invloed zijn op consumentenprijzen.

Amendement 328
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels inzake 
sancties vast die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening en treffen alle maatregelen die 
nodig zijn om de daadwerkelijke 
toepassing van die sancties te garanderen. 
De aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op [22]... in kennis van deze 
bepalingen en delen haar onverwijld alle 
latere wijzigingen van die bepalingen mee.

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

Or. en

Motivering

De boetes moeten hoger zijn dan de potentiële winsten.

Amendement 329
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie stelt minimumnormen
inzake sancties vast en garandeert een 
uniform en geharmoniseerd 
sanctiesysteem dat van toepassing is op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening. De lidstaten treffen alle 
maatregelen die nodig zijn om de 
daadwerkelijke toepassing van die 
vastgestelde normen te garanderen. De 
aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op ... in kennis van deze 
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bepalingen en delen haar onverwijld alle 
latere wijzigingen van die bepalingen mee.

Or. lt

Amendement 330
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

De situatie moet vermeden worden dat landen op verschillende wijze sancties vaststellen. 
Ongelijke sancties kunnen leiden tot verplaatsing van transacties naar landen waar de 
sancties minder zijn.

Amendement 331
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bevoegdheden van de 
Europese instellingen, met inbegrip van de 
Europese dienst voor extern optreden, kan 
het Agentschap contacten leggen met 

Onverminderd de bevoegdheden van de 
Europese instellingen, met inbegrip van de 
Europese dienst voor extern optreden, kan 
het Agentschap contacten leggen met 
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toezichthouders in derde landen. Het kan 
bestuursrechtelijke regelingen treffen met 
internationale organisaties en 
overheidsdiensten van derde landen.

toezichthouders in derde landen, met name 
met diegene die invloed uitoefenen op de 
groothandelsmarkt voor energie van de 
EU, teneinde de harmonisatie van het 
regelgevend kader te bevorderen. Het kan 
bestuursrechtelijke regelingen treffen met
internationale organisaties en 
overheidsdiensten van derde landen.

Or. en

Motivering

Transacties mogen niet verschuiven naar minder gereguleerde handelszones. De EU moet 
daarom ook streven naar een geharmoniseerd regelgevend kader buiten haar grenzen.

Amendement 332
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bevoegdheden van de 
Europese instellingen, met inbegrip van de 
Europese dienst voor extern optreden, kan 
het Agentschap contacten leggen met 
toezichthouders in derde landen. Het kan 
bestuursrechtelijke regelingen treffen met 
internationale organisaties en 
overheidsdiensten van derde landen.

Voorzover dit noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen die 
zijn vastgesteld in deze verordening en
onverminderd de bevoegdheden van de 
Europese instellingen, met inbegrip van de 
Europese dienst voor extern optreden, kan 
het Agentschap contacten leggen met 
toezichthouders in derde landen. Het kan 
bestuursrechtelijke regelingen treffen met 
internationale organisaties en 
overheidsdiensten van derde landen.

Or. pl

Motivering

Het is belangrijk om expliciet te benadrukken dat de bevoegdheid van het Agentschap om 
overeenkomsten te sluiten en contacten te onderhouden met derde landen, beperkt is tot de 
verwezenlijking van de doelen van de verordening.

Amendement 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bevoegdheden van de 
Europese instellingen, met inbegrip van de 
Europese dienst voor extern optreden, kan 
het Agentschap contacten leggen met 
toezichthouders in derde landen. Het kan 
bestuursrechtelijke regelingen treffen met 
internationale organisaties en 
overheidsdiensten van derde landen.

Onverminderd de bevoegdheden van de 
lidstaten en de Europese instellingen, met 
inbegrip van de Europese dienst voor 
extern optreden, kan het Agentschap 
contacten opbouwen met toezichthouders 
in derde landen. Het kan 
bestuursrechtelijke regelingen treffen met 
internationale organisaties en 
overheidsdiensten van derde landen zonder 
juridische verplichtingen. 

Or. en

Amendement 334
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondernemingen uit derde landen waar de 
marktregels niet in overeenstemming zijn 
met de bepalingen uit deze verordening, 
krijgen geen handelsvergunning voor de 
groothandelsmarkt voor energie.

Or. en

Motivering

De EU moet volledig gebruik maken van haar hefboomwerking om transparantie en 
integriteit van transacties op de groothandelsmarkt ook buiten haar grenzen te vergroten. 

Amendement 335
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheden om de in de artikelen 
5 en 7 bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, worden aan de Commissie 
toegekend voor een periode van 
onbepaalde duur.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

Or. en

Amendement 336
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De bevoegdheden om de in de artikelen 
5 en 7 bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, worden aan de Commissie 
toegekend voor een periode van 
onbepaalde duur.

(1) De bevoegdheden om de in de artikelen 
5 en 7 bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, worden aan de Commissie 
toegekend voor een periode van vijf jaar 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening. De Commissie 
presenteert uiterlijk zes maanden voor het 
einde van de periode van vijf jaar een 
verslag met betrekking tot de gedelegeerde 
handelingen. De gedelegeerde 
handelingen worden stilzwijgend verlengd 
met dezelfde tijdsduur, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad zich tegen de 
betreffende verlenging verzetten uiterlijk 
drie maanden voor het einde van de 
periode.

Or. ro

Amendement 337
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer de Commissie 
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gedelegeerde handelingen wil vaststellen, 
is het van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens de voorbereidingen 
passende raadplegingen houdt, 
waaronder van het Agentschap, 
exploitanten op de energiemarkt, 
nationale regelgevende instanties en de 
EAEM. De Commissie zorgt er bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen voor dat 
relevante documenten gelijktijdig, tijdig 
en op passende wijze worden verzonden 
aan het Europees Parlement en de Raad 
en dat het Europees Parlement en de 
Raad nauw zijn betrokken bij de 
voorbereidende fase, met name door hen 
uit te nodigen voor deelname aan de 
bijeenkomsten met deskundigen.

Or. en

Amendement 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de voorbereiding en opstelling 
van gedelegeerde handelingen zorgt de 
Commissie ervoor dat relevante 
documenten gelijktijdig, tijdig en op 
passende wijze worden verzonden aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
Commissie houdt ook ruim van tevoren, 
zoals is bepaald in Gemeenschappelijke 
interpretatie van de praktische bepalingen 
inzake de aanwending van gedelegeerde 
handelingen, passende en transparante 
raadplegingen.

Or. en

Amendement 339
Teresa Riera Madurell
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alvorens gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, raadpleegt de Commissie 
marktpartijen over de inhoud en het 
formaat van de meldingsverplichtingen, 
waaronder belanghebbenden zoals 
georganiseerde markten (bijv. 
energiehandel) en marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 340
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daar op hetzelfde 
moment van in kennis.

2. De in de artikelen 5, 5 bis en 7 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een periode 
van onbepaalde duur.

Or. en

Amendement 341
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de 
voorwaarden van de artikelen 16 en 17.

3. De in de artikelen 5, 5 bis en 7 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Een 
intrekkingsbesluit maakt een einde van de 
daarin vermelde bevoegdheidsdelegatie. 
Het treedt in werking op de dag volgend 
op de bekendmaking van het besluit in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of 
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op een latere, hierin vermelde datum. Het 
laat de geldigheid van al in werking 
getreden gedelegeerde handelingen 
onverlet.

Or. en

Amendement 342
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling vaststelt, stelt zij 
het Europees Parlement en de Raad daar 
op hetzelfde moment van in kennis. 

Or. en

Amendement 343
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Een gedelegeerde handeling die op 
grond van de artikelen 5, 5 bis en 7 is 
vastgesteld, treedt in werking indien het
Europees Parlement noch de Raad binnen 
twee maanden na kennisgeving van die 
handeling aan het Europees Parlement of 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien het Europees Parlement en de 
Raad voor het verstrijken van die periode, 
de Commissie er beide van in kennis 
hebben gesteld geen bezwaar te zullen 
uiten. Deze periode wordt op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad met 
twee maanden verlengd.

Or. en
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Amendement 344
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Intrekking van de delegatie

1. De in de artikelen 5 en 7 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit 
wordt genomen, op de hoogte en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een in dat besluit bepaalde 
latere datum. Het laat de geldigheid van 
de reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het wordt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 345
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
kan deze periode met een maand worden 
verlengd.
2. Wanneer bij het verstrijken van deze 
termijn het Europees Parlement noch de 
Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, wordt deze 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum. Indien 
zowel het Europees Parlement als de 
Raad de Commissie heeft meegedeeld 
voornemens te zijn geen bezwaar aan te 
tekenen, kan de gedelegeerde handeling 
vóór het verstrijken van de termijn 
worden gepubliceerd in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en in werking 
treden.
3. Wanneer het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar maakt tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt die niet in 
werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan waarom zij dit doet.

Or. en

Amendement 346
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 348
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro



AM\866419NL.doc 73/75 PE464.685v02-00

NL

Amendement 349
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

Het voegwoord 'en' suggereert dat pas bezwaar kan worden gemaakt tegen gedelegeerde 
handelingen, wanneer beide instellingen dit tegelijkertijd doen. Dit is onverenigbaar met 
artikel 290 VWEU en niet consistent met artikel 17, punten 2 en 3.

Amendement 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In geval van bezwaar van het 
Europees Parlement of de Raad stelt de 
Commissie bij de opstelling en 
voorbereiding van nieuwe gedelegeerde 
handelingen het Europees Parlement en 
de Raad op de hoogte van de wijze waarop 
rekening is gehouden met bezwaar.

Or. en

Amendement 351
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Personeel en middelen van het 

Agentschap
Uiterlijk 31 december 2011 maakt het 
Agentschap een evaluatie van de 
behoeften op het gebied van personeel en 
middelen die voortvloeien uit de 
uitvoering van bevoegdheden en 
verplichtingen in overeenstemming met 
deze verordening, en dient het een verslag 
in bij het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie. 

Or. en

Amendement 352
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van deze verordening die 
voor uitvoering ervan gedelegeerde 
handelingen vereisen, treden pas in 
werking nadat deze gedelegeerde 
handelingen in werking zijn getreden.

Or. en

Amendement 353
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verbodsbepalingen op handel met 
voorkennis ingevolge artikel 3 en op 
marktmanipulatie ingevolge artikel 4 
treden in werking zodra de betreffende, in 
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artikel 5 bedoelde gedelegeerde 
handelingen zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 354
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vereisten inzake gegevensverzameling 
treden in werking zodra de in artikel 7 
bedoelde gedelegeerde handelingen zijn 
vastgesteld.

Or. en


