
AD\867666ET.doc PE460.918v04-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Majandus- ja rahanduskomisjon

2010/0363(COD)

16.5.2011

ARVAMUS
Esitaja: majandus- ja rahanduskomisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiaturu 
terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta
(KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

Arvamuse koostaja: Robert Goebbels



PE460.918v04-00 2/22 AD\867666ET.doc

ET

PA_Legam



AD\867666ET.doc 3/22 PE460.918v04-00

ET

LÜHISELGITUS

Ettepanek võtta vastu määrus energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta on vajalik. 

Kümmekond aastat pärast elektri- ja gaasituru järkjärgulist liberaliseerimist on saanud 
selgeks, et loodud energiabörsid ja börsivälised lepingud, mida on laialdaselt kasutatud pea 
kõikjal, ei ole kunagi olnud kaitstud turuga manipuleerimise katsete ega siseteabel põhineva 
kauplemise eest. Muul moel ei ole võimalik selgitada teatavaid elektri- ja gaasihinna 
kõikumisi, arvestades sellega, et riigiüleste energiaturgude sügavus ja likviidsus peaks 
avaldama tasakaalustavat mõju ja muutma hinnad ettenähtavamaks. 

Komisjon propageeris energiaturu liberaliseerimist kui vajalikku vahendit, et vähendada 
tarbijate kulutusi elektrienergiale ja gaasile. Tegelikult on hinnad näidanud tõusutrendi ja 
energiapuudusest on saanud mõiste, mis seostub toimunud liberaliseerimisega. 

Seda enam on vaja tagada, et energiaturud oleksid läbipaistvamad, nende järelevalve tõhusam 
ning kõik katsed turuga manipuleerida ja neid kuritarvitada saaksid kindlaks tehtud ja 
karistatud. 

Konkreetselt energiaturge käsitleva määruse ettepaneku esitamisega tunnustab komisjon 
nende turgude eripära ning teeb ettepaneku kohaldada turgude kuritarvitamise ja siseteabe 
ärakasutamise suhtes samasuguseid norme nagu finantsturgude puhul.

Komisjon on eelkõige lähtunud 28. jaanuari 2003. aasta direktiivist 2003/6/EÜ 
siseringitehingute ja turuga manipuleerimise kohta. Teatavate sätete eesmärk on karmistada 
direktiivi ja selle juures on võetud aluseks muudatused, mida komisjon kavatseb teha seoses 
direktiivi eesseisva läbivaatamisega. See tekitab probleeme kaasseadusandjatele, kes peavad
käesolevas ettepanekus võtma arvesse muudatusi, mis ei jää konkreetsete kehtivate 
õigusaktide piiridesse. See asjaolu võib tekitada segadust ja vasturääkivusi juhul, kui 
kaasseadusandjad nõustuvad komisjoni energiaturge käsitleva määruse 
muudatusettepanekutega, kuid lükkavad tervikuna või osaliselt tagasi turgude kuritarvitamise 
direktiivi tehtavad samasugused muudatusettepanekud. Selline oht on ehk puhtteoreetiline, 
kuid täiesti olemas. 

Komisjoni määruse ettepanekus soovitatakse anda see ülesanne Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööametile (ACER), mis äsja alustas tegevust Sloveenias 
Ljubljanas. Kuigi on loogiline, et ACER selle ülesande võtaks, tuleb talle anda selleks vajalik 
varustus ja töötajaskond. 

Energia hulgimüügiturgude tõhusa järelevalve seisukohast on äärmiselt oluline seada sisse 
optimaalne koostöö riiklike reguleerivate asutuste ja koostööameti vahel ning samuti riiklike 
finantsturge reguleerivate asutuste ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vahel. 

Samuti on vaja tagada, et turuosalisi karistatakse rikkumiste eest. Riikide ametiasutuste 
kehtestatavad karistused peavad olema hoiatavad ja seepärast peavad need olema suuremad 
kui pettusest saadav võimalik tulu. 
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Hiljutises teatises sanktsioonide tõhustamise kohta finantsteenuste sektoris (KOM(2010)716), 
tõdeb komisjon: „Riiklikes õigusaktides sätestatud haldussanktsioonide miinimum- ja 
maksimumtasemed erinevad suurel määral ning mõnel juhul on maksimumtase nii madal, et 
sanktsioonide hoiatav mõju ei pruugi olla piisav.”

Komisjon jätkab: „Selleks et trahv mõjuks ratsionaalsele turuosalisele piisavalt heidutavalt, 
tuleb võimalus, et rikkumine jääb avastamata, kompenseerida selliste trahvide sätestamisega, 
mis on oluliselt suuremad finantsteenuseid käsitlevate õigusaktide rikkumise korral saadavast 
võimalikust kasust. Finantssektoris, kus paljud võimalikud eeskirjade rikkujad on väga 
märkimisväärse käibega piiriülesed finantseerimisasutused, ei saa mõne tuhande euro 
suuruseid trahve pidada piisavalt hoiatavaks.”

Seda, mis kehtib turu kuritarvitamiste vastu võitlemise suhtes finantssektoris, tuleb samuti 
kohaldada energiaturu suhtes.

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut. Määrus on vajalik ja see peaks jõustuma võimalikult 
kiiresti. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Energiaturu terviklikkuse ja 
läbipaistvuse suurendamise eesmärk 
peaks olema avatud ja õiglase konkurentsi 
edendamine energia hulgimüügiturgudel 
energia lõpptarbija huvides.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Energia hulgimüügiturgude 
läbipaistvuse suurendamiseks peaks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 713/2009¹ loodud 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (amet) asutama 
turuosaliste registri.
________________

¹ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Mitmel kõige olulisemal energiaturul ei 
ole energiaturu terviklikkust õõnestav 
käitumine praegu selgelt keelatud.

(6) Mitmel kõige olulisemal energiaturul ei 
ole praegu selgelt keelatud energiaturu 
terviklikkust õõnestav käitumine, mis võib 
energia lõpptarbija jaoks kaasa tuua 
kõrgemad hinnad.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Energia hulgimüügiturgudel 
kaubeldakse koos nii tuletisinstrumentide 
kui ka kaubaga. Seepärast on oluline, et 
määratlused, mida tuletisinstrumentide 
turgudel ja kaubaturgudel turu 
kuritarvitamise (kauplemine siseteabe 
põhjal ja turuga manipuleerimine) kohta 
kasutatakse, oleksid kokkusobivad.

(7) Energia hulgimüügiturgudel 
kaubeldakse koos nii tuletisinstrumentide 
kui ka kaubaga. Seepärast on oluline, et 
määratlused, mida tuletisinstrumentide 
turgudel ja kaubaturgudel turu 
kuritarvitamise (kauplemine siseteabe 
põhjal ja turuga manipuleerimine) kohta 
kasutatakse, oleksid kokkusobivad. See 
kehtib kõigi reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide 
kaudu või börsiväliselt tehtavate tehingute 
suhtes, toimugu need vahetult või 
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vahendaja kaudu.

Selgitus

Oluline on, et määrust kohaldataks kõigi osaliste ja hulgimüügitehingute suhtes, sõltumata 
instrumendist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Siseteabe ja turuga manipuleerimise 
täpne määratlemine on vajalik dünaamiliste 
ja muutuvate energia hulgimüügiturgude 
spetsiifika arvessevõtmiseks. Seoses 
selliste üksikasjalike eeskirjadega peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
aluslepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte.

(11) Siseteabe ja turuga manipuleerimise 
täpne määratlemine on vajalik dünaamiliste 
ja muutuvate energia hulgimüügiturgude 
spetsiifika arvessevõtmiseks. Lünkade 
vältimiseks reguleerimisel tuleks tagada 
seostatus liidu muude õigusaktidega 
finantsteenuste valdkonnas, mis on 
samuti dünaamiline ja kiiresti muutuv 
ala. Seoses selliste üksikasjalike 
eeskirjadega peaks komisjonil olema õigus 
võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 
vastu delegeeritud õigusakte. Enne 
delegeeritud õigusakti vastuvõtmist peaks 
komisjon küsima energiaturgude osaliste 
arvamust ja konsulteerima energiasektori 
asutuste ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse 1095/2010 kohaselt 
loodud Euroopa järelevalveasutusega 
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve). 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu tuleks 
konsulteerimise tulemustest teavitada.

Selgitus

Delegeeritud õigusakti väljatöötamine peab toimuma koostöös ja olema nõuetekohaselt 
läbipaistev.



AD\867666ET.doc 7/22 PE460.918v04-00

ET

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vajaliku paindlikkuse tagamiseks 
andmete kogumisel energiatoodete 
hulgimüügiga seotud tehingute kohta 
peaksid komisjonil olema volitused võtta 
kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud akte, milles määratakse 
kindlaks turuosalistelt nõutava teabe vorm 
ja sisu ning selle esitamise ajakava. 
Andmete esitamise kohustus ei tohiks 
tekitada turuosalistele tarbetuid kulutusi. 
Käesoleva määruse alusel ei kohaldata 
täiendavaid aruandluskohustusi isikute 
suhtes, kes annavad tehingute kohta 
pädevale asutusele aru vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. 
aasta direktiivile 2004/39/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta ning 
kesksetele vastaspooltele ja 
kauplemisteabehoidlatele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
…/… börsiväliste tuletisinstrumentide 
kohta.

(15) Vajaliku paindlikkuse tagamiseks 
andmete kogumisel energiatoodete 
hulgimüügiga seotud tehingute kohta 
peaksid komisjonil olema volitused võtta 
kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud akte, milles määratakse 
kindlaks turuosalistelt nõutava teabe vorm 
ja sisu ning selle esitamise ajakava. 
Andmete esitamise kohustus ei tohiks 
tekitada turuosalistele välditavaid kulutusi. 
Käesoleva määruse alusel ei kohaldata 
täiendavaid aruandluskohustusi isikute 
suhtes, kes annavad tehingute kohta 
pädevale asutusele aru vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. 
aasta direktiivile 2004/39/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta ning 
kesksetele vastaspooltele ja 
kauplemisteabehoidlatele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
…/… börsiväliste tuletisinstrumentide 
kohta.

Selgitus

Parem on kasutada väljendit „välditavad kulutused” kui „tarbetud kulutused”. Igasugune 
õiguslik reguleerimine tekitab kulutusi, ehkki neid tuleb võimalikult vähendada, kehtestades 
miinimumkünnise.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Amet peaks suutma turuosalistele ja 
laiemale avalikkusele kättesaadavaks 
muuta teabe, mis ei ole tundlik äriteave. 

(18) Amet peaks suutma turuosalistele ja 
laiemale avalikkusele kättesaadavaks 
muuta teabe, mis ei ole tundlik äriteave. 
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Selline läbipaistvus aitab turul 
kindlustunnet luua ja suurendab teadmisi 
energia hulgimüügiturgude toimimise 
kohta.

Selline läbipaistvus aitab turul 
kindlustunnet luua ja suurendab teadmisi 
energia hulgimüügiturgude toimimise 
kohta. Suurema läbipaistvuse tagamiseks 
ja avalikkuse parema juurepääsu 
võimaldamiseks energia hulgimüügihindu 
puudutavale teabele peaks amet igal kuul 
koostama aruande hindade muutumisest 
energia hulgimüügiturgudel maade 
kaupa.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Riiklikud reguleerivad asutused 
peaksid vastutama käesoleva määruse
jõustamise eest liikmesriikides. Et seda 
ülesannet tõhusalt täita, peaksid neil olema 
vajalikud uurimisvolitused.

(19) Riiklikud reguleerivad asutused 
peaksid olema kohustatud jõustama
käesoleva määruse liikmesriikides. Et seda 
ülesannet tõhusalt täita, peaksid neil olema 
vajalikud uurimisvolitused.

Selgitus

Tuleb tagada, et kõik riiklikud asutused kuritarvitamise vastases võitluses osaleksid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Oluline on, et käesoleva määruse 
rikkumise eest määratavad karistused 
oleksid proportsionaalsed ja hoiatavad ning 
kajastaksid rikkumise tõsidust ning seda 
kasu, mida siseteabe põhjal kauplemine ja 
turu manipuleerimine võib anda. Võttes 
arvesse vastastoimet elektri ja gaasi 
tuletisinstrumentidega kauplemise ja 
tegeliku elektri ja gaasiga kauplemise 
vahel, peaksid käesoleva määruse 
rikkumise eest määratavad karistused 

(23) Oluline on, et käesoleva määruse 
rikkumise eest määratavad karistused 
oleksid proportsionaalsed ja hoiatavad ning 
kajastaksid rikkumise tõsidust ning seda 
kasu, mida siseteabe põhjal kauplemine ja 
turu manipuleerimine võib anda. Et vältida 
õigusnormide erinevuste ärakasutamist, 
mis tähendab tehingute toimumist seal, 
kus reguleerimine on paindlikum või 
karistuste osas leebem, peaks komisjon 
olukorra korrapäraselt üle vaatama. 
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olema samal tasemel karistustega, mis 
liikmesriigid on heaks kiitnud direktiivi 
2003/6/EÜ rakendamisel.

Vajaduse korral peaks komisjon tegema 
ettepaneku karistuste miinimumnormide 
kehtestamiseks, sihiga luua Euroopa 
Liidus ühtlustatud karistuste süsteem.
Võttes arvesse vastastoimet elektri ja gaasi 
tuletisinstrumentidega kauplemise ja 
tegeliku elektri ja gaasiga kauplemise 
vahel, peaksid käesoleva määruse 
rikkumise eest määratavad karistused 
olema samal tasemel karistustega, mis 
liikmesriigid on heaks kiitnud direktiivi 
2003/6/EÜ rakendamisel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse kõikide 
asjaomastel turgudel osalejate suhtes, 
sõltumata sellest, kas nad on pärit 
Euroopa Liidust või kolmandatest 
riikidest. Sätteid kohaldatakse energia 
hulgimüügitoodete kõikide müügi- ja 
ostutehingute, tootmise, tarnimise, 
ülekandmise ja kohaletoimetamise suhtes.

Selgitus

Oluline on täpsustada, et määrust kohaldatakse samuti kõigi energiaturu ühenduseväliste 
osaliste suhtes, sõltumata osutatavast teenusest.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Siseteave” – täpset laadi avalikustamata 
teave, mis on otse või kaudselt seotud ühe 
või mitme energia hulgimüügitootega ning 
millel on avaldamise korral tõenäoliselt 
märkimisväärne mõju nende energia 
hulgimüügitoodete hinnale.

1. „Siseteave” – täpset laadi avalikustamata 
teave, mis on otse või kaudselt seotud ühe 
või mitme energia hulgimüügitootega ning 
millel on avaldamise korral tõenäoliselt 
märkimisväärne mõju nende energia 
hulgimüügitoodete hinnale.

Esimese lõigu kohaldamisel peetakse 
silmas teavet, mida mõistlikult tegutsev 
turuosaline energia hulgimüügitoote kohta 
tehingut sõlmides tõenäoliselt kasutab ja 
millel on avaldamise korral tõenäoliselt 
oluline mõju selliste energia 
hulgimüügitoodete hindadele. See teave 
hõlmab andmeid elektri ja maagaasi 
tootmiseks, hoidmiseks, tarbimiseks või 
edastamiseks ettenähtud rajatiste võimsuse 
kohta ning teavet, mille avaldamist 
nõuavad liidu või riiklikul tasandil 
kohaldatavad õigusnormid, turueeskirjad 
ning asjaomasel energia hulgimüügiturul 
sõlmitud lepingud ja tunnustatud turutavad.

Esimese lõigu kohaldamisel tähendab 
siseteave teavet:

(a) mille avalikustamist nõuavad 
määruste (EÜ) nr 714/2009, (EÜ) nr 
715/2009 või käesoleva määruse sätted, 
sealhulgas nende määruste kohaselt 
vastuvõetud suunised, võrgukoodid või 
delegeeritud õigusaktid, või muud 
Euroopa Liidu tasandi õigusnormid, 
eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, 
mis käsitleb elektrienergia siseturu 
ühiseeskirju¹, ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 
2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi 
siseturu ühiseeskirju²; või
(b) mida mõistlikult tegutsev kutseline 
turuosaline energia hulgimüügitoote kohta 
tehingut sõlmides tõenäoliselt kasutab ja 
millel on avaldamise korral tõenäoliselt 
oluline mõju selliste energia 
hulgimüügitoodete hindadele. See teave 
hõlmab ajakohastatud andmeid 
energiavarude kohta, andmeid elektri ja 
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maagaasi tootmiseks, hoidmiseks, 
tarbimiseks või edastamiseks ettenähtud 
rajatiste või maagaasi veeldusjaamade 
võimsuse kohta ning teavet, mida 
asjakohasel energia hulgimüügiturul 
regulaarselt teatavaks tehakse või mille 
avaldamist nõuavad liidu või riiklikul 
tasandil kohaldatavad õigusnormid, 
turueeskirjad ning asjaomasel energia 
hulgimüügiturul sõlmitud lepingud ja 
tunnustatud turutavad.

______________
¹ ELT L 211, 14.8.2009, lk 55.
² ELT L 211, 14.8.2009, lk 94.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–mille kaudu üks isik või mitu koostööd 
tegevat isikut kindlustavad või püüavad 
kindlustada ühe või mitme energia 
hulgimüügitoote hinna ebaharilikul või 
kunstlikul tasemel, välja arvatud juhul, kui 
tehingud sooritanud või kauplemisega 
seotud korraldusi andnud isik tõendab, et 
tema tegevusel on seaduspärased põhjused 
ning need tehingud ja kauplemisega 
seotud korraldused on kooskõlas 
asjaomasel energia hulgimüügiturul 
tunnustatud tavadega või

–mille kaudu üks isik või mitu koostööd 
tegevat isikut kindlustavad või püüavad 
kindlustada ühe või mitme energia 
hulgimüügitoote hinna ebaharilikul või 
kunstlikul tasemel, välja arvatud juhul, kui 
tehingud sooritanud või kauplemisega 
seotud korraldusi andnud isik tõendab, et 
tema tegevusel on seaduspärased põhjused;

Selgitus

Sugugi mitte kõik nn tunnustatud turutavad ei ole vastuvõetavad. Just seetõttu, et teatavad nn 
tunnustatud turutavad (nagu tehniliselt kättesaadava tootmisvõimsuse tagasihoidmine), ei ole 
vastuvõetavad, kavatseb EL seda küsimust õigusaktiga reguleerida.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Näiteks on turumanipulatsioon sellise 
mulje jätmine, et kättesaadav 
elektritootmise võimsus või gaasi 
kättesaadavus või kättesaadav 
ülekandevõimsus on teine kui tegelikult 
füüsiliselt kättesaadav võimsus.

Turumanipulatsioon on sellise mulje 
jätmine, et kättesaadav elektritootmise 
võimsus või gaasi kättesaadavus või 
kättesaadav ülekandevõimsus on teine kui 
tegelikult füüsiliselt kättesaadav võimsus, 
sealhulgas infrastruktuuri reserveerimine 
energia edastamisega tegelevatele 
turuosalistele, kes ei kavatse seda 
kasutada.

Selgitus

Ei ole vaja tuua „näiteid” turumanipulatsioonide kohta, vaid selgelt keelata 
manipuleerimine, sealhulgas ka võimsuste liigne reserveerimine.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turuosalised avalikustavad siseteabe, mis 
käsitleb kõnealuse turuosalise äritegevust 
või rajatisi, mida ta kas osaliselt või 
täielikult omab või kontrollib või mille 
operatiivtegevuse eest ta vastutab. Selline 
teave peab sisaldama andmeid 
elektrienergia või gaasi tootmiseks, 
hoidmiseks, tarbimiseks või edastamiseks 
mõeldud rajatiste võimsuse kohta.

Turuosalised avalikustavad õigeaegselt 
siseteabe, mis käsitleb kõnealuse 
turuosalise äritegevust või rajatisi, mida ta 
kas osaliselt või täielikult omab või 
kontrollib või mille operatiivtegevuse eest 
ta vastutab. Selline teave peab sisaldama 
andmeid elektrienergia või gaasi 
tootmiseks, hoidmiseks, tarbimiseks või 
edastamiseks mõeldud rajatiste võimsuse 
kohta, sealhulgas võimsuse vähenemine 
hooldustööde või õnnetuste tagajärjel.

Selgitus

Võimsuse vähenemine võib turge oluliselt mõjutada ning kutsuda esile manipuleerimist.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõiste „ettevõtja” tähendab samuti 
sidusettevõtjat nõukogu 13. juuni 1983. 
aasta seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ 
(konsolideeritud aastaaruannete kohta)¹ 
artiklite 1 ja 2 tähenduses.
______________
¹ EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1.

Selgitus

Ettevõtja mõistet tuleb käsitleda selle loogilises tähenduses, mis hõlmab kõiki äriühingu 
filiaale ja olulisi osalusi.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades peaks komisjon 
kooskõlas artikliga 15 ja kohaldades 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimusi 
vastu võtma delegeeritud õigusaktid, 
täpsustades artikli 2 lõigetes 1–5 esitatud 
mõisteid.

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades ning ühtsuse 
tagamiseks finants- ja energiateenuseid 
käsitlevate liidu õigusaktide arenguga
peaks komisjon kooskõlas artikliga 15 ja 
kohaldades artiklites 16 ja 17 sätestatud 
tingimusi vastu võtma delegeeritud 
õigusaktid, täpsustades artikli 2 lõigetes 1–
5 esitatud mõisteid.

Selgitus

Tuleb tagada ühtsus kõigi asjaomaste õigusaktidega.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet teostab järelevalvet energia 
hulgimüügitoodetega kauplemise üle, et 
avastada ja vältida siseteabel ja turuga 
manipuleerimisel põhinevat kauplemist. Ta 
kogub energia hulgimüügiturgude 
hindamiseks ja järelevalveks vajalikke 
andmeid, nagu on ette nähtud artikliga 7.

1. Amet teostab järelevalvet energia 
hulgimüügitoodetega kauplemise üle, 
kaasa arvatud börsivälised tehingud, mille 
hulka kuuluvad ka lepingud suurte 
energia lõppkasutajatega, et avastada ja 
vältida siseteabel ja turuga 
manipuleerimisel põhinevat kauplemist. Ta 
kogub energia hulgimüügiturgude 
hindamiseks ja järelevalveks vajalikke 
andmeid, nagu on ette nähtud artikliga 7.

Selgitus

Reguleerijatel peab olema ülevaade kogu turust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Amet avaldab igakuise riikide kaupa 
liigendatud aruande hindade muutumisest 
Euroopa Liidu elektri ja gaasi 
hulgimüügiturgudel.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti valduses on andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste kohta. Komisjon võtab 
delegeeritud õigusaktid vastu artikli 15 

1. Ametile edastatakse otseselt ja 
õigeaegselt andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste kohta. Energia 
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kohaselt, kohaldades artiklites 16 ja 17 
sätestatud tingimusi, ja näeb ette 
teabeesituse ajakava, vormi ja sisu ning 
vajaduse korral määratleb tehingutest 
teatamise künnised ning lepingutüübid, 
mille korral tuleb seotud tehingutest 
teatada.

hulgimüügiturgudel kauplemise 
jälgimiseks peaks selline kogutud teave 
võimaldama ametil tuvastada turu 
kuritarvitusi ning jälgida tingimuste 
kujunemist, mille korral turu 
kuritarvitused on tõenäolisemad või 
ohtlikumad. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktid vastu artikli 15 kohaselt, 
kohaldades artiklites 16 ja 17 sätestatud 
tingimusi, ja näeb ette teabeesituse ajakava, 
vormi ja sisu ning määratleb tehingutest 
teatamise künnised ning lepingutüübid, 
mille korral tuleb seotud tehingutest 
teatada.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kehtestatakse miinimumkünnis, et 
vabastada andmete esitamise kohustusest 
ettevõtjad, kes oma suuruse tõttu ei 
mõjuta tõenäoliselt energiaturge.

Selgitus

VKEde kulutuste vähendamiseks on vaja kindlaks määrata miinimumkünnis.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 15 
ning artiklites 16 ja 17 esitatud 
tingimustel vastu delegeeritud õigusaktid, 
täpsustades miinimumkünnise, millest 
allpool on tehingud teabenõudest 
vabastatud, kuna need oma väiksuse tõttu 
ei suuda energiaturgu mõjutada.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui komisjon võtab vastavalt 
käesolevale artiklile vastu delegeeritud 
õigusakte, väldib ta kahekordseid 
teabenõudeid ning ebaproportsionaalset 
halduskoormust, võttes arvesse muude 
asjakohaste ELi õigusaktidega 
kehtestatud teabenõudeid.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral järgib amet Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

Amet järgib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust
(EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riiklikud reguleerivad asutused tagavad 
artiklites 3 ja 4 sätestatud keeldude 
kohaldamise.

1. Riiklikud reguleerivad asutused on 
kohustatud tagama artiklites 3 ja 4 
sätestatud keeldude kohaldamise.

Selgitus

Kõigil riiklikel asutustel peab olema kohustus aidata kaasa turu kuritarvitamise ja 
siseringitehingute vastu võitlemisele.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik varustab oma reguleerivad 
asutused selle ülesande täitmiseks vajalike 
uurimisvolitustega. Neid volitusi 
kasutatakse proportsionaalsel viisil. 
Volitusi kasutatakse:

Iga liikmesriik varustab oma reguleerivad 
asutused selle ülesande viivitamatuks 
täitmiseks vajalike uurimisvolitustega. 
Neid volitusi kasutatakse proportsionaalsel 
viisil. Volitusi kasutatakse:

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud reguleerivad asutused teevad 
koostööd nii ametiga kui ka omavahel, et 
täita oma käesolevast määrusest tulenevaid 
kohustusi.

Riiklikud reguleerivad asutused teevad 
koostööd nii ametiga kui ka omavahel, et 
täita oma käesolevast määrusest tulenevaid 
kohustusi. Selline koostöö võib toimuda ka 
riiklike reguleerivate asutuste 
piirkondliku koostöö vormis ameti 
struktuuri raames, eesmärgiga kajastada 
turu tegelikku olukorda.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui riiklik reguleeriv asutus kahtlustab, et 
energia hulgimüügiturgusid või energia 
hulgimüügitoodete hindasid mõjutavad 
teod on toime pandud teises liikmesriigis, 
võib ta paluda ametil võtta lõike 4 
kohaseid meetmeid.

Kui riiklik reguleeriv asutus kahtlustab või 
kui ameti esialgse hinnangu ja analüüsi 
põhjal on alust oletada, et energia 
hulgimüügiturgusid või energia 
hulgimüügitoodete hindasid mõjutavad 
teod on toime pandud teises liikmesriigis, 
palub riiklik reguleeriv asutus ametil võtta 
lõike 4 kohaseid meetmeid.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
uurib tihedas koostöös pädevate riiklike 
reguleerivate ja finantsasutustega 
võimalikke lünki praeguses 
järelevalvetegevuses energiaga seotud 
finantsturgude ja -toodete üle ning võtab 
vajadusel kõik vajalikud meetmed turu 
kuritarvitamise ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) riiklikes reguleerivates asutustes
töötavatel või töötanud isikutel;

(c) isikutel, kes töötavad või on töötanud
riiklikes reguleerivates asutustes või 
muudes riiklikes asutustes, kellele juhtum 
võidakse suunata;

Selgitus

Ametisaladuse hoidmise kohustus peab kehtima kõigi asjaomaste asutuste suhtes.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
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hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt ... ning 
teavitavad komisjoni viivitamata ka 
kõikidest järgnevatest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

hoiatavad. Need kajastavad rikkumise 
tõsidust ja on oluliselt suuremad 
ebaseaduslikust tehingust saadavast 
reaalsest või võimalikust tulust.
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt ... ning teavitavad 
komisjoni viivitamata ka kõikidest 
järgnevatest neid sätteid mõjutavatest 
muudatustest.

Pärast seda, kui kõik liikmesriigid on 
teinud komisjonile teatavaks oma reeglid 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise 
korral, hindab komisjon kord kolme aasta 
jooksul riiklike karistussüsteemide 
tulemuslikkust ja kaalub vajadust esitada 
ettepanek karistuste miinimumstandardite 
kehtestamiseks, et luua kogu Euroopa 
Liitu hõlmav ühtlustatud karistuste 
süsteem. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu hindamise 
tulemustest.

Selgitus

Karistused peavad olema suuremad kui võimalik tulu.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist küsib komisjon 
energiaturgude osaliste arvamust ja 
konsulteerib energiasektori asutuste ning 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega. 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
teavitatakse konsulteerimise tulemustest.

Selgitus

Delegeeritud õigusakti väljatöötamine peab toimuma koostöös ja olema nõuetekohaselt 
läbipaistev.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, teavitab 
sellest teist institutsiooni ja komisjoni 
mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse 
tegemist, nimetades delegeeritud volitused, 
mille suhtes võidakse kohaldada 
tagasivõtmist, ja tagasivõtmise võimalikud 
põhjused.

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, teavitab 
sellest teist institutsiooni ja komisjoni 
mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse 
tegemist, nimetades delegeeritud volitused, 
mille suhtes võidakse kohaldada 
tagasivõtmist.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra.

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kolme kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kolme kuu võrra.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a

Ameti töötajad ja vahendid

Hiljemalt 15. detsembriks 2011 hindab 
amet käesoleva määruse kohaste volituste 
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ja kohustuste võtmisest tulenevat töötajate 
ja vahendite vajadust ning esitab Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
aruande.
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