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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de integriteit en transparantie van de energiemarkt
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0726),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0407/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de gemotiveerde adviezen van nationale parlementen aan zijn Voorzitter inzake de 
conformiteit van het voorstel voor een richtlijn met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van xx xxxx xxxx1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van x xxxxxx xxxx2,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C … Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C … Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) De definities van voorwetenschap en 
marktmanipulatie moeten nader worden 
omschreven om de specifieke kenmerken 
van de dynamische en veranderlijke 
groothandelsmarkten voor energie in 
aanmerking te nemen. De belangrijkste 
elementen van de definities moeten in 
deze verordening worden opgenomen. De 
Commissie moet echter de bevoegdheid 
worden gegeven om met betrekking tot 
dergelijke gedetailleerde voorschriften 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, ook op deskundigenniveau. Met 
name kunnen deskundigen worden 
geraadpleegd van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers, 
het Comité van Europese 
effectenregelgevers (CEER), het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
voor elektriciteit, de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten (ESMA), 
nationale regelgevende instanties, 
nationale mededingingsautoriteiten, 
bevoegde financiële autoriteiten in de 
lidstaten en marktdeelnemers. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
zorgen voor gelijktijdige, snelle en 
adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad en ervoor 
zorgen dat het Europees Parlement en de 
Raad nauw worden betrokken bij de 
voorbereidende fase en geregeld worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 
bijeenkomsten met deskundigen.
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Or. en

Motivering

De verordening voorziet in het delegeren van belangrijke bevoegdheden aan de Commissie, 
waarmee zij aanzienlijke speelruimte krijgt bij de besluitvorming over zeer belangrijke
technische onderwerpen. Gedelegeerde handelingen zijn passende instrumenten, omdat ze 
voldoende flexibiliteit bieden om de regels snel aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Er 
moet echter op worden toegezien dat er breed en transparant overleg wordt gevoerd met 
verschillende deskundigen en belanghebbenden en dat de wetgevingsinstanties het 
besluitvormingsproces intensief kunnen volgen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het kan nuttig zijn indien het Agentschap, dat zich in Ljubljana bevindt, verbindingsbureaus 
vestigt in de nabijheid van belangrijke markten en handelsplatforms, zodat geregeld contact 
kan worden onderhouden met de marktdeelnemers en de nodige informatie kan worden 
vergaard.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Met het oog op voldoende flexibiliteit 
bij het verzamelen van informatie over 
groothandelstransacties in 
energieproducten moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen waarin zij bepaalt welke 
marktdeelnemer welke informatie op welk 
moment en in welke vorm dient mee te 
delen. Meldingsverplichtingen mogen voor 
marktdeelnemers geen nodeloze kosten of 
administratieve lasten met zich 
meebrengen en moeten daarom vooraf 
aan een kosten-batenanalyse worden 
onderworpen. Personen die transacties 
meedelen aan de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
markten voor financiële instrumenten, en 
aan transactieregisters en bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig het bepaalde 
in Verordening ../.. van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende OTC-
derivaten, centrale tegenpartijen en 
transactieregisters mogen daarom geen 
dubbele rapportageverplichtingen hebben. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, ook op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
zorgen voor gelijktijdige, snelle en 
adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad en ervoor 
zorgen dat het Europees Parlement en de 
Raad nauw worden betrokken bij de 
voorbereidende fase, met name door te 
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worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
de bijeenkomsten met deskundigen.

Or. en

Motivering

De verordening voorziet in het delegeren van belangrijke bevoegdheden aan de Commissie, 
waarmee zij aanzienlijke speelruimte krijgt bij de besluitvorming over zeer belangrijke 
technische onderwerpen. Gedelegeerde handelingen zijn passende instrumenten, omdat ze 
voldoende flexibiliteit bieden om de regels snel aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Er 
moet echter op worden toegezien dat er breed en transparant overleg wordt gevoerd met 
verschillende deskundigen en belanghebbenden en dat de wetgevingsinstanties het 
besluitvormingsproces intensief kunnen volgen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Aangezien markttoezicht en 
transparantie gestoeld moeten zijn op 
dezelfde bijeengebrachte gegevens, dient 
het Agentschap ervoor te zorgen dat de 
infrastructuur voor de rapportage voor 
beide doeleinden kan worden gebruikt. Op 
deze wijze wordt gezorgd voor consistentie 
en wordt dubbele rapportage voorkomen. 
In dit verband moeten deze verordening 
en de comitologierichtsnoeren inzake 
transparantie van fundamentele 
elektriciteitsgegevens van de Europese 
groep van regelgevende instanties voor 
elektriciteit en gas (ERGEG) op elkaar 
worden afgestemd.

Or. en

Motivering

Transparantie en toezicht moeten gestoeld zijn op een gemeenschappelijke databank: 
toezichthoudende autoriteiten moeten ook volledige toegang hebben tot gevoelige gegevens, 
terwijl transparantie tot doel heeft gelijke randvoorwaarden voor alle marktdeelnemers te 
waarborgen.  Terwijl deze verordening gericht is op toezicht, hebben de richtsnoeren van de 
ERGEG inzake transparantie van fundamentele elektriciteitsgegevens betrekking op 
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transparantie. Hoewel voor het toezicht een breder scala aan gegevens nodig is, is zowel voor 
toezicht als transparantie een grote hoeveelheid gegevens vereist (bijvoorbeeld over de 
geïnstalleerde, geplande en feitelijke capaciteit voor elektriciteitsproductie).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het IT-systeem is van cruciaal belang voor het waarborgen van een hoogwaardige 
operationele beveiliging en vertrouwelijkheid. Daarom moeten de beveiligingsvereisten voor 
het IT-systeem worden benadrukt. In dit verband kan samenwerking met ENISA nuttig zijn en 
moet daarom worden aangemoedigd.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

ACER is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek, aangezien dit duidelijk 
onder verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale autoriteiten valt. Om gelijke 
randvoorwaarden voor de marktdeelnemers te waarborgen en een ongelijke toepassing van 
deze verordening binnen de EU te voorkomen, dienen de Commissie of ACER richtsnoeren te 
bieden inzake de uitoefening van deze onderzoeksbevoegdheden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Marktmanipulaties op de groothandelsmarkten voor energie zijn met name van belang voor 
de kartelwetgeving indien ze betrekking hebben op capaciteitsbeperkingen. Onderzoek naar 
vermoede inbreuken valt, indien het dominante marktdeelnemers betreft, onder 
verantwoordelijkheid van de nationale mededingingsautoriteiten (inbreuk op art. 102 
VWEU).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) Het is van belang dat de sancties voor 
inbreuken op deze verordening evenredig 
en afschrikkend zijn en tussen alle 
lidstaten geharmoniseerd zijn om een 
situatie te voorkomen waarin zij die deze 
verordening schenden zich vestigen in de 
minst strenge lidstaat, en een afspiegeling 
vormen van de ernst van de overtredingen 
en de winst die potentieel door de handel 
met voorwetenschap of de 
marktmanipulatie werd. Ter erkenning van 
de wisselwerking tussen de handel in 
elektriciteits- en gasderivaten enerzijds en 
de handel in elektriciteit en gas zelf 
anderzijds, moeten de sancties voor 
inbreuken op deze richtlijn in 
overeenstemming zijn met de sancties die 
de lidstaten bij de omzetting van Richtlijn 
2003/6/EG hebben vastgesteld. Rekening 
houdend met het overleg over de 
mededeling van de Commissie van ... 
getiteld "Het versterken van 
sanctieregelingen in de financiële sector" 
moet de Commissie voorstellen indienen 
om de sanctiestelsels van de lidstaten 
verder te harmoniseren.

Or. en



PR\860344NL.doc 13/47 PE460.835v01-00

NL

Motivering

Het is belangrijk dat gelijke randvoorwaarden gelden en dat wordt voorkomen dat 
handelaars misbruik maken van zwakheden in de inbreukprocedures en sanctieregelingen in 
minder strenge lidstaten. Dit zou namelijk in strijd  zijn met het streven naar een 
geïntegreerde EU-energiemarkt.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat deze verordening van toepassing moet zijn als "lex specialis" 
op de groothandelsmarkten voor energie als geheel en daarmee op alle op die markt 
verhandelde energieproducten. Dit zorgt voor rechtszekerheid en meer duidelijkheid voor 
marktdeelnemers. In de verordening moet rekening worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van de groothandelsmarkten voor energie, hetgeen bijdraagt aan de verdere 
ontwikkeling van de interne energiemarkt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op 
groothandel in energieproducten. De 
bepalingen van de artikelen 3 en 4 zijn niet 

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

van toepassing op financiële instrumenten 
die geen energieproducten op de 
groothandelsmarkt zijn.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat deze verordening van toepassing moet zijn als "lex specialis" 
op de groothandelsmarkten voor energie als geheel en daarmee op alle op die markt 
verhandelde energieproducten. Dit zorgt voor rechtszekerheid en meer duidelijkheid voor 
marktdeelnemers. In de verordening moet rekening worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van de groothandelsmarkten voor energie, hetgeen bijdraagt aan de verdere 
ontwikkeling van de interne energiemarkt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het Agentschap, de nationale regelgevende 
instanties, nationale 
mededingingsinstanties, waar nodig, en de 
bevoegde financiële autoriteiten werken 
samen om ervoor te zorgen dat de 
toepasselijke regelgeving op 
gecoördineerde wijze wordt gehandhaafd.

Or. en
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Motivering

Verduidelijkt moet worden dat deze verordening van toepassing moet zijn als "lex specialis" 
op de groothandelsmarkten voor energie als geheel en daarmee op alle op die markt 
verhandelde energieproducten. Dit zorgt voor rechtszekerheid en meer duidelijkheid voor 
marktdeelnemers. In de verordening moet rekening worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van de groothandelsmarkten voor energie, hetgeen bijdraagt aan de verdere 
ontwikkeling van de interne energiemarkt.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het Agentschap taken uitvoert in 
het kader van deze verordening, worden 
de handelingen van het Agentschap, 
inclusief de in artikel 11, lid 4, bedoelde 
verzoeken en aanbevelingen, vastgesteld 
door de directeur. De directeur houdt 
rekening met de richtsnoeren die de raad 
van regulators heeft gegeven 
overeenkomstig artikel 15, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 713/2009.

Or. en

Motivering

De onafhankelijkheid en autonomie van de directeur van ACER moet worden gewaarborgd, 
om ervoor te zorgen dat ACER in het Europees belang kan optreden als strenge 
toezichthoudende autoriteit. Het is niettemin belangrijk dat de directeur van ACER zijn taken 
uitoefent in nauwe samenwerking met de raad van regulators, en de door deze raad gegeven 
adviezen ter harte neemt. Dit komt overeen met de bepalingen en de geest van de ACER-
verordening, waarin de regulators een adviserende rol wordt toebedeeld voor wat betreft de 
door ACER uit te voeren taken.
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Met het oog op de uitvoering van de verordening door regulators moeten voorbeelden worden 
gegeven waarop de definitie van marktmisbruik van toepassing is. Meer voorbeelden maken 
het voor zowel regulators als marktdeelnemers duidelijker wat het toepassingsbereik van de 
verordening is. Voor artikel 2, lid 2, letter a, moet tenminste nog één voorbeeld worden 
gegeven, met name van manipulatief gedrag, zoals het kunstmatig creëren van tekorten op de 
markt door leveringen te beperken. Dit voorbeeld is gebaseerd op een voorbeeld van 
marktmanipulatie in de richtlijn marktmanipulatie (2003/6/EG), maar is toegesneden op een 
product op de groothandelsmarkt voor energie, in plaats van op financiële instrumenten.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om de rechtszekerheid en duidelijk te vergroten moet worden toegevoegd dat alle 
marktsegmenten hieronder vallen. Hiermee wordt tevens verduidelijkt dat de 
balanceringsmarkt ook valt onder de definitie van voor de groothandel bestemd 
energieproduct.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 –alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) contracten voor de aan- of verkoop 
van emissierechten;

Or. en

Motivering

De CO2-markt hangt nauw samen met de elektriciteit- en gasmarkten, aangezien deze 
markten een aantal fundamentele kenmerken delen (zoals de hoogte van de vraag naar 
elektriciteit, kolen- en gasprijzen), hetgeen leidt tot wederzijdse afhankelijkheid van de 
CO2-prijs en de groothandelsprijzen voor energie. Een aanzienlijk deel van de deelnemers 
aan de koolstofmarkten zijn tevens deelnemers aan de groothandelsmarkten voor energie en 
gas, in het bijzonder elektriciteitsmaatschappijen. Als gevolg daarvan moet een 
sectorspecifieke regelgeving voor de groothandelsmarkt voor energie ook betrekking hebben 
op contracten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 –alinea 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) derivaten met betrekking tot 
emissierechten;

Or. en
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Motivering

De CO2-markt hangt nauw samen met de elektriciteit- en gasmarkten, aangezien deze 
markten een aantal fundamentele kenmerken delen (zoals de hoogte van de vraag naar 
elektriciteit, kolen- en gasprijzen), hetgeen leidt tot wederzijdse afhankelijkheid van de 
CO2-prijs en de groothandelsprijzen voor energie. Een aanzienlijk deel van de deelnemers 
aan de koolstofmarkten zijn tevens deelnemers aan de groothandelsmarkten voor energie en 
gas, in het bijzonder elektriciteitsmaatschappijen. Als gevolg daarvan moet een 
sectorspecifieke regelgeving voor de groothandelsmarkt voor energie ook betrekking hebben 
op contracten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Contracten voor de levering van aardgas of 
elektriciteit aan eindgebruikers die geen 
transacties sluiten op handelsplatforms en 
geen contracten sluiten voor 
gestandaardiseerde producten die zijn 
toegelaten tot de handel op 
handelsplatforms zijn geen voor de 
groothandel bestemde energieproducten

Or. en

Motivering

Aangezien industriële eindgebruikers ook kunnen deelnemen aan de groothandelsmarkten 
voor energie, kunnen zij een dusdanig sterke marktpositie verwerven dat het gevaar van 
marktmisbruik door grote industriële gebruikers ontstaat.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
worden echter contracten voor de levering 
van aardgas en elektriciteit aan 
eindgebruikers met een capaciteit van 
meer dan een bepaald aantal megawatt 
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behandeld als voor de groothandel 
bestemde energieproducten. De 
Commissie stelt overeenkomstig artikel 15 
en met inachtneming van de in de 
artikelen 16 en 17 genoemde voorwaarden 
gedelegeerde handelingen vast waarin zij 
het aantal megawatt aangeeft (de
minimis-drempel).

Or. en

Motivering

Er zijn veel kleine handelaren, wier activiteiten geen grensoverschrijdende gevolgen hebben. 
Om deze handelaren geen onnodige meldingsplicht op te leggen moet er een de minimis-regel 
worden vastgesteld, waarmee voor de groothandel bestemde energieproducten die onder een 
bepaalde drempel blijven niet onder de meldingsplicht vallen.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. "emissierechten": rechten zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad1;
1 PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32

Or. en

Motivering

De term emissierechten wordt gedefinieerd door middel van een verwijzing naar de definitie 
in Richtlijn 2003/87/EG.
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Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. "gerelateerd product": een product, 
met inbegrip van derivaten, waaraan de 
prijs van elektriciteit of gas gewoonlijk 
gekoppeld is, in het bijzonder olie en 
olieproducten, of dat wordt gebruikt bij de 
productie van elektriciteit of een 
bijproduct is van de elektriciteitsproductie, 
met inbegrip van emissierechten, of enige 
andere eenheid waarvan is vastgesteld dat 
deze in overeenstemming moet zijn met 
Richtlijn 2003/87/EG.

Or. en

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. "marktdeelnemer": een persoon die 
zich bezighoudt met de handel in voor de 
groothandel bestemde energieproducten, 
in het bijzonder leveranciers, handelaren 
en producenten;

Or. en

Motivering

De term "marktdeelnemer" wordt in verschillende bepalingen gebruikt, bijvoorbeeld in 
artikel 7, als personen die verplicht zijn tot het melden van transacties en orders uit hoofde 
van deze verordening. Er wordt echter geen definitie geven van deze term. Ter wille van de 
rechtszekerheid en de duidelijkheid moet de term "marktdeelnemer" worden gedefinieerd.
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 quater. "handelsplatforms": 
georganiseerde handelsplatforms voor de 
handel in voor de groothandel bestemde 
energieproducten in de vorm van 
financiële instrumenten, in het bijzonder 
gereglementeerde markten en 
multilaterale handelsfaciliteiten (MTF), 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2004/39/EG, en spotmarkten, waaronder 
gashubs, voor de fysieke groothandel in 
energieproducten.

Or. en

Motivering

In plaats van "georganiseerde markten" moet de term "handelsplatforms" worden gebruikt. 
De term "georganiseerde markten" zou betrekking hebben op gereglementeerde markten en 
multilaterale handelsfaciliteiten zoals gedefinieerd in de richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten. Bij de herziening van die richtlijn kan een aanvullende categorie van 
georganiseerde handelsfaciliteiten worden toegevoegd. Op de groothandelsmarkten voor 
energie zijn echter ook de fysieke handel en handelsplatforms waar deze handel plaatsvindt 
van groot belang. Om te verduidelijken dat zowel de handelsplatforms voor financiële 
instrumenten als spotmarkten zijn gedekt, moet de term "georganiseerde markten" worden 
vervangen door de term "handelsplatforms", die moet worden gedefinieerd in artikel 2.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Dit artikel is niet van toepassing op 
transacties die worden verricht ter 
nakoming van een opeisbaar geworden 
verplichting tot verwerving of 
vervreemding van voor de groothandel 
bestemde energieproducten als deze 
verplichting voortvloeit uit een 
overeenkomst die werd gesloten voordat 

5. Dit artikel is niet van toepassing op 
transacties die worden verricht ter 
nakoming van een opeisbaar geworden 
verplichting tot verwerving of 
vervreemding van voor de groothandel 
bestemde energieproducten als deze 
verplichting voortvloeit uit een 
overeenkomst die werd gesloten voordat 
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voorwetenschap werd verkregen. voorwetenschap werd verkregen, noch op 
transacties die zijn gesloten om fysieke 
posities af te dekken die strikt beperkt 
blijven tot verliezen tengevolge van niet 
geplande uitval, voordat deze informatie 
de markt heeft bereikt.

Or. en

Motivering

Ook hedging moet worden gedekt. In het geval van niet geplande uitval moet het herstel van 
het productietekort echter mogelijk zijn zonder onnodige vertragingen, ter voorkoming van 
ongewenste prijspieken of zelfs een totale uitval van het systeem. Om gebruik te maken van 
een dergelijke situatie moet deze uitzondering strikt beperkt blijven tot het volume van het 
verlies tengevolge van de niet geplande uitval. De term "aanzienlijke schade" kan echter nog 
worden gepreciseerd: "aanzienlijke schade aan de technische of economische stabiliteit van 
het systeem".

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 1, onder a) en c) is niet van toepassing 
op een marktdeelnemer die beschikt over 
voorwetenschap en onder eigen 
verantwoordelijkheid handel drijft 
teneinde zijn open marktposities in voor 
de groothandel bestemde 
energieproducten af te dekken, indien het 
niet slagen daarvan leidt tot aanzienlijke 
schade voor de technische of economische 
stabiliteit van het systeem en voor de 
marktwerking. In dat geval dient de 
marktdeelnemer de voorkennis 
onmiddellijk na het afdekken van zijn 
posities openbaar te maken en te melden 
bij het Agentschap en de nationale 
regelgevende autoriteit.

Or. en

Motivering
Ook hedging moet worden gedekt. In het geval van niet geplande uitval moet het herstel van 
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het productietekort echter mogelijk zijn zonder onnodige vertragingen, ter voorkoming van 
ongewenste prijspieken of zelfs een totale uitval van het systeem. Om gebruik te maken van 
een dergelijke situatie moet deze uitzondering strikt beperkt blijven tot het volume van het 
verlies tengevolge van de niet geplande uitval. De term "aanzienlijke schade" kan echter nog 
worden gepreciseerd: "aanzienlijke schade aan de technische of economische stabiliteit van 
het systeem".

Amendement 25

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 
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. De Commissie kan 
gedelegeerde handelingen vaststellen die 
zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking 
met het Agentschap. Het is met name van 
belang dat het Agentschap of de 
Commissie in het kader van de 
voorbereidende werkzaamheden passend 
overleg voeren met belanghebbenden, 
overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 10 van Verordening (EG) 
nr. 713/2009, alsmede met de ESMA, 
nationale regelgevende instanties, 
nationale mededingingsautoriteiten en 
bevoegde financiële autoriteiten in de 
lidstaten.

Or. en

Motivering

In de toelichting bij het wetgevingsvoorstel stelt de Commissie dat de gedelegeerde 
handelingen inzake gegevensverzameling (artikel 7) worden vastgesteld op basis van 
ontwerprichtsnoeren van het Agentschap. De betrokkenheid van het Agentschap bij de 
opstelling van de gedelegeerde handelingen moet waar passend worden uitgebreid. 
Bovendien moet gewaarborgd worden dat bij de opstelling rekening wordt gehouden met de 



PE460.835v01-00 24/47 PR\860344NL.doc

NL

expertise van alle belanghebbende partijen, zoals aangegeven in de verordening tot 
oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 
(Nr. 713/2009).

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Vergunningen voor marktdeelnemers

1. Elke lidstaat stelt de eis dat 
marktdeelnemers, indien zij geen 
vergunninghoudende 
beleggingsondernemingen in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG zijn, over een 
vergunning moeten beschikken alvorens 
met hun werkzaamheden aan te vangen.
2. De lidstaten stellen een register op van 
alle vergunninghoudende 
marktdeelnemers in de zin van deze 
verordening. Het register is toegankelijk 
voor het publiek. Het register wordt 
regelmatig bijgewerkt.
3. De vergunning is geldig in de gehele 
Unie en staat een marktdeelnemer toe 
overal in de Unie de diensten of 
activiteiten te verrichten waarvoor zijn 
vergunning is verleend, hetzij door middel 
van een bijkantoor, hetzij door middel van 
het vrij verrichten van diensten. Een 
gastlidstaat mag geen plaatselijke 
vestiging of de aanwezigheid van 
plaatselijk personeel eisen.
4. De bevoegde autoriteit verleent een 
marktdeelnemer geen vergunning voordat 
zij er volledig van overtuigd is dat de 
marktdeelnemer voldoet aan alle vereisten 
die uit de overeenkomstig lid 10 van dit 
artikel vastgestelde gedelegeerde 
handelingen voortvloeien. De lidstaten 
zien erop toe dat: 
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(a) er sprake is van een rechtspersoon;
(b) de bestuursleden geen strafblad 
hebben;
(c) de aanvrager beschikt over de 
technische, financiële en organisatorische 
capaciteit om zijn wettelijke 
verplichtingen na te komen.
De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten de werkzaamheden van 
marktdeelnemers controleren om na te 
gaan of deze de in deze verordening 
vastgestelde uitoefeningsvoorwaarden in 
acht nemen.
5. De bevoegde autoriteit mag de 
vergunning die aan een marktdeelnemer 
is verleend, intrekken indien deze:
(a) de vergunning heeft verworven door 
middel van valse verklaringen of op enige 
andere onregelmatige wijze;
(b) niet meer voldoet aan de voorwaarden 
waarop de vergunning is verleend;
(c) de uitoefeningsvoorwaarden voor 
marktdeelnemers zoals vastgesteld in deze 
verordening ernstig en systematisch heeft 
geschonden.
6. De lidstaten garanderen dat een 
vergunninghoudende marktdeelnemer die 
onder toezicht staat van de bevoegde 
autoriteiten van een andere lidstaat 
overeenkomstig deze verordening vrijelijk 
kan handelen in energie op de 
groothandelsmarkt op hun grondgebied. 
De lidstaten mogen aan een dergelijke 
marktdeelnemer geen aanvullende 
verplichtingen opleggen in verband met 
de onder deze verordening vallende 
onderwerpen. Zij mogen met name:
(a) geen bijkomende nationale 
vergunningsvereisten opleggen;
(b) geen nationale administratieve 
heffingen (eenmalig of wederkerend) 
opleggen aan deelnemers aan de 
groothandelsmarkt voor energie;
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(c) wel een nationale verplichting 
opleggen voor het melden van 
transacties/rekeningoverzichten of voor 
het bewaren van gegevens, behalve als 
bepaald in artikel 17;
(d) geen verschillende nationale 
activiteitenverslagen verlangen in de 
gastlidstaten;
(e) geen netwerktarieven vaststellen die de 
invoer en uitvoer ontmoedigen;
(f) geen nationale examens verplicht 
stellen voor de handel op 
groothandelsmarkten;
(g) geen aanbodgerelateerde vereisten 
opleggen aan handelaren die uitsluitend 
op de groothandelsmarkten opereren 
(bijvoorbeeld de verplichting om 
klantenservicediensten op te zetten of 
meetstations in te richten, 
bemiddelingsdiensten aan te bieden aan 
eindgebruikers of de algemene 
voorwaarden voor de levering aan 
eindgebruikers te publiceren).
7. De vergoeding voor de vergunning mag 
alleen in rekening worden gebracht door 
de regelgever van het thuisland op basis 
van de kosten van de 
vergunningprocedure.
8. Dit artikel is niet van toepassing op 
marktdeelnemers die handelen in een 
volume dat lager is dan een bepaald 
aantal megawatt.
9. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 15 en onder de in de artikelen 16 
en 17 vermelde voorwaarden gedelegeerde 
handelingen vast ter vaststelling van:
(a) de voorwaarden voor verlening en het 
bereik van de vergunning;
(b) de procedures voor de verlening en 
weigering van de vergunning;
(c) de voorwaarden voor intrekking; en
(d) de in lid 9 bedoelde drempel voor 
marktdeelnemers (de minimis-regel).
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Or. en

Motivering

De Commissie voorziet geen sectorspecifieke vergunningprocedure voor energiehandelaren. 
Dit zou betekenen dat onder deze verordening vallende energiehandelsondernemingen die 
niet binnen het bereik van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten vallen 
niet onder de voor de gehele EU geldende registratievereisten zouden vallen. Die lacune moet 
in deze verordening gedicht worden door middel van de ontwikkeling van een op maat 
toegesneden vergunningprocedure voor energiehandelaren, waarmee de capaciteit van 
marktdeelnemers kan worden beoordeeld, alsmede hun bereidheid deze verordening na leven, 
en waarmee geen zware vereisten worden opgelegd analoog aan de eisen die gelden voor 
financiële handelaren in de financiële wetgeving.

Amendement 27

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. 
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. Dit laat de nationale wettelijke 
vereisten onverlet waarmee nationale 
regelgevende instanties of andere 
bevoegde nationale organen de 
bevoegdheid wordt verleend aanvullende 
informatie te vergaren inzake de 
groothandelsmarkten, naast de gegevens 
die worden doorgegeven aan het 
Agentschap.

Or. en

Motivering

Voor een passend markttoezicht kan aanvullende flexibiliteit op nationaal niveau nodig zijn, 
met het oog op een beter en gedetailleerder overzicht van de handel in voor de groothandel 
bestemde energieproducten.
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Amendement 28

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

Motivering

Het Agentschap moet verantwoording afleggen aan de Commissie en het Parlement, die ook 
vertegenwoordigd moeten zijn in de raad van bestuur van ACER, en tevens moet worden 
gewaarborgd dat het verslag openbaar wordt gemaakt.

Amendement 29

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 

Onverlet de eerste alinea kan bij de 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in 
lid 1 een bindend kader worden ingesteld 
om handelsplatforms 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 
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bestemde energietransacties te bezorgen. gegevens waarover zij beschikken te 
bezorgen.

Or. en

Motivering

Handelsplatforms zullen een belangrijke element zijn bij de controle van 
groothandelsmarkten voor energie. Voor de groothandel bestemde energieproducten die 
worden verhandeld op georganiseerde handelsplatforms zijn doorgaans het meest liquide, 
met de breedste participatie door gebruikers en beleggers, en kunnen dienen als benchmark 
voor de prijsvaststelling en -vorming, waarmee de energieprijs wordt bepaald voor 
gebruikers en consumenten in de EU.  Met het oog op het controleren van voor de 
groothandelsmarkt bestemde energieproducten moet het Agentschap onbeperkt toegang 
hebben tot dergelijke gegevens. Indien handelsplatform over fundamentele gegevens 
beschikken, moeten zij worden verplicht deze gegevens beschikbaar te stellen aan ACER.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedelegeerde handelingen dienen te 
voorzien in de melding van transacties in 
verwante producten.

Or. en

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedelegeerde handeling voorziet in de 
betaling van een vergoeding door 
marktdeelnemers die gegevens melden 
overeenkomstig deze verordening. Deze 
vergoeding komt overeen met de kosten 
die het Agentschap maakt bij het 
onderhouden van de benodigde systemen 
voor het verzamelen en beheren van 
gegevens, zodat het Agentschap de uit 
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deze verordening voortvloeiende taken 
kan uitvoeren.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) een aangewezen autoriteit die 
overeenkomstig nationale bepalingen 
relevante informatie heeft ontvangen met 
als doel het verzamelen van specifieke 
gegevens over energieproductiemarkten.

Or. en

Motivering

Indien nationale autoriteiten reeds over informatie beschikken met betrekking tot nationale 
energiemarkten moet er geen bijkomende bureaucratische last in de vorm van verplichte 
melding worden ingevoerd.

Amendement 33

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/of de nationale 
regelgevende instantie informatie over de 
productie-, opslag-, verbruiks- en 
transmissiecapaciteit van faciliteiten voor 
elektriciteit of aardgas, met inbegrip van 
hun marginale kosten. Deze 
informatieverstrekking blijft beperkt tot 
gegevens en informatie van 
handelsplatforms, 
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transmissiesysteembeheerders of andere 
entiteiten die gepubliceerd moeten worden 
overeenkomstig verplichtingen in verband 
met transparantie van informatie. De 
rapportageverplichtingen voor 
marktdeelnemers blijven beperkt door het 
waar mogelijk verzamelen van de vereiste 
informatie of een gedeelte daarvan uit 
bestaande bronnen, zoals de aanwezige 
regionale of nationale infrastructuur voor 
verslaglegging. Gegevens die reeds zijn 
gemeld worden aan het Agentschap ter 
beschikking gesteld door 
transmissiesysteembeheerders of 
soortgelijke relevante entiteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het verzamelen 
van gegevens.

Or. en

Motivering

De rapportage van fundamentele gegevens moet zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd 
om de last voor marktdeelnemers te beperken, en worden geharmoniseerd met de structuur 
voor verslaglegging van de transmissiesysteembeheerders en andere platforms.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om dubbele verslaglegging en 
onnodige administratieve lasten te 
voorkomen moeten de door de Commissie 
uit hoofde van dit artikel vastgestelde 
gedelegeerde handelingen overlapping 
voorkomen en zorgen voor compatibiliteit 
met de rapportagevoorschriften van 
andere relevante wetgeving, zoals 
Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 
van de Raad van 24 juni 2010 inzake 
mededeling aan de Commissie van 
investeringsprojecten met betrekking tot 
energie-infrastructuur binnen de 
Europese Unie. Tevens dienen ze ter 
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verduidelijking van de wijze waarop de in 
lid 2 bedoelde uitzondering moet worden 
toegepast.

Or. en

Motivering

Voorkomen moet worden dat degenen op wie de rapportageverplichting van toepassing is 
dezelfde informatie twee keer moeten doorgeven aan verschillende Europese organen, 
mogelijk zelfs in verschillende formats, met verschillende inhoud en op verschillende 
tijdstippen.  De Europese Commissie moet bij de gedelegeerde handelingen hiermee rekening 
houden.

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Het Agentschap kan een 
transactieregister registreren 
overeenkomstig artikel 51 van [EMIR 
2010/0250 (COD)].

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Agentschap kan 
verbindingsbureaus vestigen in de 
nabijheid van belangrijke 
handelsplatforms indien het Agentschap 
dit nuttig acht voor een betere uitvoering 
van de in artikel 7 en 11 omschreven 
taken.

Or. en
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Motivering

Het kan nuttig zijn indien het Agentschap, dat zich in Ljubljana bevindt, verbindingsbureaus 
vestigt in de nabijheid van belangrijke markten en handelsplatforms, zodat geregeld contact 
kan worden onderhouden met de marktdeelnemers en de nodige informatie kan worden 
vergaard.

Amendement 37

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, nationale 
mededingingsautoriteiten, 
transactieregisters en andere relevante 
autoriteiten 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

Motivering

Er moet een zo groot mogelijke vertrouwelijkheid worden gegarandeerd en daarom moeten 
deze strenge voorschriften gelden voor alle openbare organen die betrokken zijn bij de 
regelgeving ter verbetering van de transparantie en integriteit van de groothandelsmarkt voor 
energie.

Amendement 38

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 

Het Agentschap stelt bronnen van 
operationele risico's vast en beperkt deze
tot een minimum door de ontwikkeling van 
passende systemen, controles en 
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procedures. procedures. De IT-middelen waar het 
Agentschap over beschikt moeten voldoen 
aan de hoogste beveiligingsnormen.

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet een zeer omvangrijke hoeveelheid commerciële gegevens beheren en is 
daarom kwetsbaar voor hackers of andere soorten cybercriminaliteit. De recente fraude en 
manipulatie van ETS-inventarisaties heeft laten zien hoe kwetsbaar transactiegegevens zijn. 
Daarom moeten de bepalingen inzake IT-beveiliging worden aangescherpt, zodat ze 
overeenstemmen met de strengste normen op het gebied van beveiliging.

Amendement 39

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 of kan worden afgeleid.

Or. en

Motivering

Aanscherping van de vertrouwelijkheidsvoorschriften.

Amendement 40

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 of 
aangewezen instanties zien erop toe dat de 
in de artikelen 3 en 4 vastgestelde 
verbodsbepalingen worden toegepast.
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Or. en

Motivering

Bij het toekennen van de eindverantwoordelijkheid aan uitvoerende autoriteiten voor de 
toepassing van deze verordening moet rekening worden gehouden met de specifieke nationale 
institutionele architectuur voor de naleving van mededingingsrecht. De lidstaten moeten zelf 
de nationale autoriteit voor de tenuitvoerlegging van deze verordening kunnen aanwijzen.

Amendement 41

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 of aangewezen 
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:

Or. en

Motivering

Bij het toekennen van de eindverantwoordelijkheid aan uitvoerende autoriteiten voor de 
toepassing van deze verordening moet rekening worden gehouden met de specifieke nationale 
institutionele architectuur voor de naleving van mededingingsrecht. De lidstaten moeten zelf 
de nationale autoriteit voor de tenuitvoerlegging van deze verordening kunnen aanwijzen.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – 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, waaronder 
eenheden voor markttoezicht van 
handelsplatforms;

Or. en
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Motivering

Om een doeltreffend markttoezicht op groothandelsmarkten voor energie te waarborgen is het 
van groot belang dat het Agentschap samenwerkt met nationale regelgevende instanties, 
bevoegde financiële autoriteiten en eenheden voor markttoezicht van handelsplatforms. 
Daarom moet de mogelijkheid van samenwerking met eenheden voor markttoezicht van 
handelsplatforms duidelijker worden aangegeven.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 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 of 
aangewezen instanties hun uit deze 
verordening voortvloeiende taken op een 
gecoördineerde wijze vervullen.

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

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

Or. en

Motivering

Als de lidstaten de eindverantwoordelijkheid dragen voor het aanwijzen van de autoriteit die 
deze verordening ten uitvoer moet leggen, moet ook artikel 11 dienovereenkomstig worden 
gewijzigd. Alle ter zake bevoegde nationale autoriteiten moeten worden betrokken bij 
Europese samenwerking tussen regelgevende instanties.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

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 

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

handelingen worden of zijn uitgevoerd die 
strijdig zijn met de bepalingen van deze 
verordening, verstrekken zij het 
Agentschap daarover zo specifiek 
mogelijke informatie.

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 of aangewezen 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 actie te 
ondernemen overeenkomstig lid 3, 
onder (b), indien de handelingen gevolgen 
hebben voor financiële instrumenten 
waarop de bepalingen van artikel 9 van 
richtlijn 2003/6/EG van toepassing zijn, 
en/of overeenkomstig lid 4 van dit artikel.

Or. en

Motivering

Als de lidstaten de eindverantwoordelijkheid dragen voor het aanwijzen van de autoriteit die 
deze verordening ten uitvoer moet leggen, moet ook artikel 11 dienovereenkomstig worden 
gewijzigd. Alle ter zake bevoegde nationale autoriteiten moeten worden betrokken bij 
Europese samenwerking tussen regelgevende instanties.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap krijgt de beschikking over 
de benodigde financiële en menselijke 
hulpbronnen om de uit hoofde van deze 
verordening toegewezen aanvullende 
taken uit te voeren.

Or. en
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Motivering

ACER was aanvankelijk niet opgericht om op een dergelijk grote schaal toezicht te houden op 
de groothandelsmarkt voor energie. Om zijn taken goed uit te kunnen voeren, moet het 
Agentschap over voldoende aanvullende middelen beschikken.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) stellen de nationale regelgevende 
instanties de bevoegde financiële autoriteit 
van hun lidstaat en het Agentschap in 
kennis van redelijke vermoedens dat op 
groothandelsmarkten voor energie 
handelingen worden of zijn uitgevoerd die 
als marktmisbruik worden beschouwd in de 
zin van Richtlijn 2003/6/EG en die 
gevolgen hebben voor financiële 
instrumenten die onder artikel 9 van
genoemde richtlijn vallen;

(a) stellen de nationale regelgevende 
instanties of aangewezen instanties de 
bevoegde financiële autoriteit van hun 
lidstaat en het Agentschap in kennis van 
redelijke vermoedens dat op 
groothandelsmarkten voor energie 
handelingen worden of zijn uitgevoerd die 
als marktmisbruik worden beschouwd in de 
zin van Richtlijn 2003/6/EG en die 
gevolgen hebben voor financiële 
instrumenten die onder artikel 9 van 
genoemde richtlijn vallen; Hiertoe kunnen 
de nationale regelgevende instanties of 
aangewezen instanties passende vormen 
van samenwerking aangaan met de 
bevoegde financiële autoriteit in hun 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Als de lidstaten de eindverantwoordelijkheid dragen voor het aanwijzen van de autoriteit die 
deze verordening ten uitvoer moet leggen, moet ook artikel 11 dienovereenkomstig worden 
gewijzigd. Alle ter zake bevoegde nationale autoriteiten moeten worden betrokken bij 
Europese samenwerking tussen regelgevende instanties.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de bevoegde financiële autoriteit van 
een lidstaat stelt de EAEM en het 
Agentschap in kennis van redelijke 
vermoedens dat in een andere lidstaat op de 
groothandelsmarkten voor energie 
handelingen worden of zijn uitgevoerd die 
in strijd zijn met de artikelen 3 en 4.

(c) de bevoegde financiële autoriteit van 
een lidstaat stelt de nationale regelgevende 
instantie, de EAEM en het Agentschap in 
kennis van redelijke vermoedens dat in een 
andere lidstaat op de groothandelsmarkten 
voor energie handelingen worden of zijn 
uitgevoerd die in strijd zijn met de 
artikelen 3 en 4.

Or. en

Motivering

Terwijl artikel 11 de samenwerking op EU-niveau regelt tussen het Agentschap, de EAEM, 
bevoegde nationale regelgevende instanties en nationale financiële autoriteiten, bepaalt 
artikel 11, lid 3, onder c, dat de bevoegde financiële autoriteit de EAEM en het Agentschap in 
kennis stelt van vermoedens van marktmisbruik, overeenkomstig de artikelen 3 en 4. Indien de 
bevoegde financiële autoriteit een nationale autoriteit is, moet deze ook de bevoegde 
nationale regelgevende instantie in kennis stellen, om het toezicht op marktmisbruik uit 
hoofde van deze verordening te bevorderen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale regelgevende instanties die 
een informatieverzoek ontvangen 
overeenkomstig lid 4, onder a), dan wel 
een verzoek om een onderzoek in te stellen 
naar een vermoede inbreuk 
overeenkomstig lid 4, onder b), nemen 
onmiddellijk de nodige maatregelen om 
aan dat verzoek gevolg te geven. Wanneer 
een nationale regelgevende instantie niet 
onmiddellijk de nodige informatie kan 
verstrekken, stelt zij het Agentschap 
onverwijld van de redenen hiervan in 

De nationale regelgevende instanties of 
aangewezen instanties die een 
informatieverzoek ontvangen 
overeenkomstig lid 4, onder a), dan wel 
een verzoek om een onderzoek in te stellen 
naar een vermoede inbreuk 
overeenkomstig lid 4, onder b), nemen 
onmiddellijk de nodige maatregelen om 
aan dat verzoek gevolg te geven. Wanneer 
een nationale regelgevende instantie niet 
onmiddellijk de nodige informatie kan 
verstrekken, stelt zij het Agentschap 
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kennis. onverwijld van de redenen hiervan in 
kennis.

Or. en

Motivering

Als de lidstaten de eindverantwoordelijkheid dragen voor het aanwijzen van de autoriteit die 
deze verordening ten uitvoer moet leggen, moet ook artikel 11 dienovereenkomstig worden 
gewijzigd. Alle ter zake bevoegde nationale autoriteiten moeten worden betrokken bij 
Europese samenwerking tussen regelgevende instanties.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen regels vast inzake 
sancties bij inbreuken op deze verordening 
en nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat deze ten uitvoer 
worden gelegd. De 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 regels vast inzake 
sancties bij inbreuken op deze verordening 
en nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat deze ten uitvoer 
worden gelegd. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. Minimumnormen voor sancties 
worden uiterlijk 31 december 2012 
vastgelegd, waarbij wordt gestreefd naar 
een volledig geharmoniseerde 
sanctieregeling. 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

Marktmanipulatie moet in de hele EU met dezelfde sancties worden bestraft, om te voorkomen 
dat ondernemingen die de bepalingen van deze verordening schenden zich gaan vestigen in de 
lidstaten met de minst strenge sancties. Momenteel is de Commissie bezig met raadplegingen 
in verband met haar mededeling "Het versterken van sanctieregelingen in de financiële 
sector" (COM(2010)716). Naar aanleiding van de conclusies van deze raadplegingen zal de 
Commissie een voorstel presenteren voor verdere harmonisatie van de sancties en het 
vaststellen van minimumvereisten voor sancties op EU-niveau.
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Amendement 50

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 termijn 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 termijn met twee maanden worden 
verlengd.

Or. en

Motivering

Bij de onderhandelingen over bepalingen met betrekking tot gedelegeerde handelingen 
kwamen de Raad en het Parlement een standaardformule overeen van 2+2 maanden. Deze 
formule moet worden aangehouden, omdat het als voordeel heeft dat de gedelegeerde 
handeling snel in werking kan treden indien de gedelegeerde handeling niet problematisch 
lijkt, maar tegelijkertijd het Parlement voldoende tijd biedt voor een bezwaarprocedure 
(waarover eerst in de commissie moet worden gestemd en die vervolgens door de plenaire 
vergadering moet worden bevestigd.).

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vereisten voor gegevensverzameling 
van artikel 7 gelden vanaf de 
inwerkingtreding van de relevante 
gedelegeerde handelingen als omschreven 
in artikel 7, leden 1 en 4. Het Agentschap 
moet richtsnoeren bieden inzake de 
uitvoering van de vereisten voor 
gegevensverzameling.

Or. en

Motivering

Vereisten voor gegevensverzameling kunnen pas worden toegepast na vaststelling van de 
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gedelegeerde handelingen. Zodra de vereisten en de vorm van de over te dragen gegevens zijn 
bepaald, moeten de regelgevende instanties en marktdeelnemers voldoende tijd krijgen om 
zich op deze regeling in te stellen. ACER moet richtsnoeren bieden inzake de toepassing van 
deze regels.
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TOELICHTING

Achtergrond

Het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende de integriteit en 
transparantie van de energiemarkt ("REMIT" – Regulation on Energy Market Integrity and 
Transparency) dient ter invoering van een rechtskader voor de hele EU ter voorkoming van 
marktmisbruik en marktmanipulatie in de energiesector (gas en elektriciteit).

Waarom is een sectorspecifieke aanpak nodig?

Het kader moet specifiek van toepassing zijn op groothandelsmarkten voor energie, naast 
de reeds bestaande verordeningen voor financiële markten1. De inherente kenmerken van 
energieproducten, de specifieke vormen van misbruik op de energiemarkten (zoals het beperkt 
inzetten van productiemiddelen), alsmede de verschillende regelgevingsdoelstellingen leiden 
ertoe dat een specifieke benadering van deze sector onontbeerlijk is, waarbij de gehanteerde 
beginselen moeten aansluiten bij en in overeenstemming moeten zijn met de regelgeving voor 
de financiële markt. Met het oog op de integratie van de nationale energiemarkten in een 
Europese interne markt is een EU-kader noodzakelijk.

Oneerlijke handelspraktijken op de groothandelsmarkten voor energie beïnvloeden de prijzen 
op zodanige wijze dat deze niet meer kunnen fungeren als duidelijke indicatoren voor 
energiecentrales, huishoudens en ondernemingen inzake een optimaal energiegebruik en geen 
richtsnoer meer kunnen vormen voor het doen van investeringen in energie-infrastructuur en 
het verwezenlijken van een doeltreffend energiegebruik. In plaats daarvan kunnen deze 
praktijken leiden tot sterke prijsschommelingen, tot stijgende energieprijzen voor 
eindgebruikers (zowel burgers als ondernemingen) en een verminderd vertrouwen van 
potentiële investeerders in energie-infrastructuurprojecten. Transparantie van de 
energiemarkten is een vereiste voor de verdere integratie van de Europese energiemarkt, die 
de gebruikers naar verwachting grote voordelen zal bieden. "REMIT" moet in dat kader het 
belangrijkste instrument zijn voor het bereiken van de door de Europese Raad afgesproken 
doelstelling om de interne markt uiterlijk in 2014 te voltooien2.

De verordening verbiedt marktmisbruik in de vorm van "handel met voorwetenschap" (art. 2, 
lid 1, en art. 3) en "marktmanipulatie" (art. 2, lid 2, en art. 4) met betrekking tot voor de 
groothandel bestemde energieproducten (elektriciteit en gas). Daarnaast worden 
marktdeelnemers verplicht voorwetenschap openbaar te maken (art. 4, lid 4).

De belangrijkste instantie voor het houden van toezicht op handelstransacties is het onlangs 
opgerichte Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER). Artikel 7 
van de verordening verplicht marktdeelnemers het Agentschap informatie te verstrekken over 
hun groothandelstransacties met betrekking tot energieproducten. Het Agentschap controleert 
deze gegevens en legt de Europese Commissie hierover jaarlijks een verslag voor (art. 6). Het 
Agentschap deelt de verzamelde informatie met andere organen, met name nationale 
                                               
1 In het bijzonder de Richtlijn marktmanipulatie (2003/6/EG) en de Richtlijn financiële instrumenten 
(2004/39/EG). 
2 Conclusies inzake energie van de Europese Raad van 4 februari 2011, § 4.
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regelgevende instanties, financiële autoriteiten en mededingingsautoriteiten van de lidstaten 
(art. 8).

De tenuitvoerlegging van het verbod op handel met voorwetenschap en marktmanipulatie valt 
onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten, te weten de regelgevende instanties, aan 
wie de lidstaten de daarvoor benodigde bevoegdheden hebben toegekend (art. 10). De 
lidstaten stellen tevens de sancties vast die van toepassing zijn op schendingen van de 
verordening (art. 13).

De verordening regelt de samenwerking en coördinatie tussen het Agentschap en de nationale 
regelgevende instanties (art. 11). De nationale regelgevende instanties stellen elkaar en ACER 
in kennis van redelijke vermoedens dat praktijken hebben plaatsgevonden die een schending 
van de verordening inhouden. ACER is gemachtigd om nationale instanties te verzoeken om 
informatie, hen te verzoeken een onderzoek in te stellen of een onderzoeksgroep van 
verschillende nationale instanties bijeen te roepen bij grensoverschrijdende gevallen. De 
nationale energie-instanties dienen tevens de financiële autoriteiten in kennis te stellen van 
vermoedens van schending van de richtlijn marktmisbruik, en vice versa in het geval van 
vermoedelijke schendingen van deze verordening (art. 11, lid 3).

Het voorstel voor een verordening bevat bepalingen voor het waarborgen van de 
vertrouwelijkheid en de beveiliging van de door het Agentschap verzamelde en gepubliceerde 
gegevens, alsmede een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de vertrouwelijke informatie.

De Commissie stelt de mogelijkheid voor om de specifieke vereisten van deze verordening te 
actualiseren door middel van gedelegeerde handelingen, met name wat betreft de definities en 
de vorm en inhoud van de gegevensverzameling. De procedure voor gedelegeerde 
handelingen wordt nader omschreven in de artikelen 15, 16 en 17.

De verordening zou rechtstreeks toepasselijk zijn in elke lidstaat, zonder dat 
omzettingsmaatregelen nodig zijn.

Het standpunt van de rapporteur

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie en haar specifiek op de 
energiesector gerichte benadering ter voorkoming van marktmisbruik. De structuur van het 
voorstel en de voorgestelde mechanismen voor toepassing van de verordening zijn zeer goed 
doordacht, waarbij niettemin een aantal verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, zoals 
aangegeven in dit verslag.

Toepassingsgebied

De verordening moet ook betrekking hebben op de CO2-markten in het kader van het EU-
emissiehandelssysteem. De CO2-markt is nauw verbonden met de elektriciteit- en 
gasmarkten. Deze markten hebben een aantal fundamentele kenmerken gemeen, zoals de 
vraag naar elektriciteit, kolen- en gasprijzen en economische activiteit. Daarom zijn de 
CO2-prijs en de groothandelsprijzen voor energie wederzijds afhankelijk. Een aanzienlijk deel 
van de deelnemers aan de CO2-markten zijn tevens deelnemers aan de groothandelsmarkten 
voor energie en gas, in het bijzonder elektriciteitsmaatschappijen. Als gevolg daarvan moet 
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een sectorspecifieke regelgeving voor de groothandelsmarkt voor energie ook betrekking 
hebben op contracten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem.

De olie- en kolenmarkt zijn eveneens verbonden met de gas- en elektriciteitsmarkten. 
Ontwikkelingen op de olie- en kolenmarkt hebben ook gevolgen voor de elektriciteits- en 
gasmarkt. Deze markten hebben echter een wereldwijde dimensie en kunnen niet op adequate 
wijze op EU-niveau worden gereguleerd. Marktdeelnemers aan deze sectoren moet worden 
verzocht informatie te verstrekken, wat ten goede zou komen aan de transparantie en 
integriteit van de gereglementeerde EU-energiemarkt voor elektriciteit en gas, waarvoor 
echter geen instrument voor controle en naleving moet worden ingevoerd.

De minimis-regel

Om een verdere liberalisering van de energiemarkt niet te hinderen moet de verordening niet 
van toepassing zijn op zeer kleine marktdeelnemers, dat wil zeggen op transacties beneden 
een bepaald volume. Hiermee wordt voorkomen dat nieuwe toetreders tot de markt te maken 
krijgen met een dusdanige belemmering dat de toegang tot de energiemarkten onmogelijk 
wordt. Marktdeelnemers die handelen in volumes onder een bepaalde drempel moeten niet 
worden verplicht tot het melden van hun transacties en het aanvragen van een vergunning (de 
minimis-regel).

Definities

Een aantal definities kan worden verbeterd, aangezien het grootste deel van de gebruikte 
definities afkomstig is van de richtlijn marktmisbruik, die inmiddels verouderd is.  Met name 
kan met een voorbeeld worden verduidelijkt wat wordt verstaan onder marktmanipulatie. 
Bovendien kunnen aanvullende definities de juridische duidelijkheid vergroten. Met name 
kunnen definities worden toegevoegd van "marktdeelnemers" en "handelsplatforms".

De rol van het Agentschap

Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators speelt een essentiële rol bij 
de toepassing van deze verordening. Het moet daarom de beschikking hebben over afdoende 
financiële en menselijke hulpbronnen en moet verbindingsbureaus kunnen opzetten in de 
nabijheid van belangrijke handelsplatforms. Met de ervaring die het zal opdoen op het gebied
van markttoezicht kan het Agentschap ontwerpen van gedelegeerde handelingen uitwerken, 
die dan door de Commissie kunnen worden vastgesteld. Het jaarverslag van het Agentschap 
inzake het toezicht op de groothandelsmarkt uit hoofde van deze verordening moet ook bij het 
Parlement worden ingediend, en moet openbaar worden gemaakt om de controleerbaarheid te 
vergroten.

Bovendien zou het Agentschap in de toekomst kunnen dienen als transactieregister voor 
financiële transacties op energiegebied. Dit zou het werk van energiehandelaars 
vergemakkelijken, omdat ze hun transacties dan niet meer hoeven te melden bij het 
transactieregister voor de financiële sector krachtens de Verordening betreffende de Europese 
marktinfrastructuur (EMIR) en zou het Agentschap een instrument in handen geven ter 
financiering van de nieuwe activiteiten in het kader van REMIT.
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Vergunningsregeling

Om de instrumenten voor de naleving van deze verordening te versterken stelt de rapporteur 
voor een vergunningsregeling voor energiehandelaars in te voeren, waarbij de vergunning kan 
worden ingetrokken indien de bepalingen van deze verordening worden geschonden. Een 
door een lidstaat afgegeven vergunning moet geldig zijn in de gehele Unie. De 
vergunningsregeling moet geen extra bureaucratie met zich meebrengen en moet alleen 
verplicht zijn voor handelaars die transacties verrichten boven een bepaalde drempel.

Verslaglegging

De Commissie (en het Agentschap) moeten de rapportageverplichtingen zoveel mogelijk 
beperken door waar mogelijk gebruik te maken van beschikbare gegevens en door aan te 
geven op welke wijze ondernemingen de informatie uit hoofde van de verschillende 
toepasselijke verordeningen en richtlijnen moeten verstrekken. Dit laat echter de nationale 
wettelijke vereisten onverlet waarmee nationale regelgevende instanties of andere bevoegde 
nationale organen de bevoegdheid wordt verleend aanvullende informatie te vergaren inzake 
de groothandelsmarkten, naast de gegevens die worden doorgegeven aan het Agentschap.

Geharmoniseerde sancties

Marktmanipulatie moet in de hele EU met dezelfde sancties worden bestraft, om te 
voorkomen dat ondernemingen die de bepalingen van deze verordening schenden zich gaan 
vestigen in de lidstaten met de minst strenge sancties. Met het oog hierop moet de Commissie 
een voorstel presenteren voor verdere harmonisatie van de sancties en het vaststellen van 
minimumvereisten voor sancties op EU-niveau.

Vertrouwelijkheid en IT-systemen

De rapporteur doet verschillende voorstellen voor een betere bescherming van gevoelige 
commerciële gegevens die worden doorgegeven aan de relevante instanties. Bovendien moet 
het Agentschap voor zijn IT-stelsels de strengste beveiligingsnormen hanteren, bij voorkeur 
door middel van nauwe samenwerking met het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA).

Gedelegeerde handelingen

Het gebruik van gedelegeerde handelingen moet op de juiste wijze worden geregeld, waarbij 
in de tekst van deze verordening moet worden vastgelegd wat mogelijk en haalbaar is. 
Bovendien moeten voor de vaststelling van een gedelegeerde handelingen de nodige 
raadplegingen plaatsvinden. Elke medewetgever moet de normale termijn voor het aantekenen 
van bezwaar tegen een gedelegeerde handeling met maximaal twee maanden kunnen 
verlengen. Bovendien moet worden gezorgd voor de nodige juridische duidelijkheid met 
betrekking tot de toepassing van REMIT door te bepalen dat de verordening pas volledig van 
toepassing is na inwerkingtreding van de gedelegeerde handelingen.

Met de hierboven aangegeven wijzigingen, naast de wijzigingen die in de loop van het 
wetgevingsproces zijn voorgesteld, moet het doel van deze verordening verwezenlijkt kunnen 
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worden, te weten het verbeteren van de transparantie, integriteit en stabiliteit van de 
groothandelsmarkten voor energie. Gezien het belang en de urgentie van dit instrument voor 
de werking van de interne Europese energiemarkt zal de rapporteur alles in het werk stellen 
voor een vlotte goedkeuring van het voorstel.


