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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta on 
olukorda arvestav vahend, mille eesmärk on hoida ära turu kuritarvitamine energiasektoris.
Määruses esitatakse ettepanek selle kohta, kuidas Euroopas käsitada turu kuritarvitamise 
direktiivi reguleerimisalast välja jäävaid elektri- ja gaasitoodete hulgimüügiturgudel 
siseteabega kauplemise ja turuga manipuleerimise keeldusid.

Selles küsimuses on Euroopa käsitusviis põhjendatud, kuna üha enam vähenevad riigiülesed 
piirid nii kauplemis- kui ka tootmis- ja tarbimiskohtade puhul. Lisaks ei piirdu ühes 
liikmesriigis esinenud turu kuritarvitamine ühe liikmesriigiga, vaid see võib potentsiaalselt 
mõjutada elektri ja gaasi hulgimüügihindu teistes liikmesriikides ning tõsta kunstlikult hindu 
tarbijate jaoks. Lõppkokkuvõttes olenevad konkurentsivõimelistest ja terviklikest Euroopa 
energiaturgudest Euroopa kodumajapidamiste ja äriettevõtete elektrienergiale tehtavad 
kulutused. Kui turu kuritarvitamisega ei tegelda tõhusalt, tõusevad energiahinnad kõigis 
liikmesriikides.

Määruse reguleerimisala osas tuleb märkida, et energia hulgimüügiturud ei peaks hõlmama 
üksnes börsitehinguid, vaid ka reguleerimata turgusid, sest sellised tehingud võivad mõjutada 
kauplemist energiabörsidel. Arvamuse koostaja leiab, et määruses tuleks ette näha, et 
pädevatel ametiasutustel oleks juurdepääs kogu asjakohasele teabele, sealhulgas 
kahepoolsetele lepingutele kogu liidus, et täielikult aru saada turul toimuvatest arengutest.

Määruses volitatakse komisjoni võtma aruandluskohustuste osas delegeeritud õigusakte, 
määratakse kindlaks turuosalistelt nõutava teabe vorm ja sisu ning selle esitamise ajakava.
Komisjon on samuti volitatud võtma vastu delegeeritud õigusakte, milles määratletakse 
dünaamilise ja muutuva siseteabe ja turuga manipuleerimise mõisted. Arvamuse koostaja on 
arvamusel, et delegeeritud õigusaktidele vastuväidete periood, mis on sätestatud määruses, 
peaks olema kooskõlas ühise arusaamaga delegeeritud õigusaktide praktilise kasutuskorra 
küsimuses. Määruses tuleks ette näha võimalus pikendada vastuväidete esitamise perioodi 
kahe kuuni. Komisjon peaks määruse mitteoluliste osade muutmiseks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel tagama asjakohaste dokumentide õigeaegse 
üleandmise ja vajalike konsultatsioonide pidamise.

Lõpetuseks − oluline on tagada tarbijate kindlustunne elektri- ja gaasiturgude terviklikkuse 
suhtes ning pakkumise ja nõudluse vahelise koostoime õiglane peegeldumine energia 
hulgimüügiturgude hindades. Tarbijad on viimane lüli, kes saavad kasu energia 
hulgimüügiturgude läbipaistvusest ja terviklikkusest, ja nad on turu kuritarvituste peamised 
ohvrid. Energia kõrgem hind mõjutab tarbijaid otseselt ja kaudselt, sest nad üksnes ei maksa 
energia eest kõrgemat hinda, vaid kogevad ka teiste kaupade ja teenuste kunstlikku 
hinnatõusu. Arvamuse koostaja teeb eespool loetletud põhjustel ja et olla piisavalt hoiatav 
ettepaneku sätestada määruses, et karistuste määramisel ei võetaks arvesse üksnes saadud 
kasu ja rikkumise raskust, vaid ka tarbijatele tekitatud kahju.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Oluline on tagada tarbijate 
kindlustunne elektri- ja gaasiturgude 
terviklikkuse suhtes ning pakkumise ja 
nõudluse vahelise koostoime õiglane 
peegeldumine energia hulgimüügiturgude 
hindades.

(1) Oluline on, et pakkumise ja nõudluse 
koostoime peegelduks õiglaselt energia 
hulgimüügiturgude hindades, millega 
tagataks, et tarbijad ja mikroettevõtjad 
maksavad kogu Euroopa 
Majanduspiirkonnas elektri ja gaasi eest 
õiglast hinda, mis pikema aja jooksul 
suurendaks tarbijate usaldust elektri- ja 
gaasituru vastu ning kindlustaks kõigile 
kodanikele taskukohase, juurdepääsetava 
ja kättesaadava energia.

Selgitus

Määruse eesmärk on saavutada energia õiglane hind. Lisaks tuleb energiaküsimustes selgelt 
rõhutada meie Euroopa Majanduspiirkonna partnerite rolli.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu energiaturud on 
omavahel üha tihedamalt seotud. Turu 
kuritarvitamine ühes liikmesriigis mõjutab
elektri ja gaasi hulgimüügihindu teistes 
liikmesriikides. Seepärast ei saa turgude 
terviklikkuse kindlustamine olla probleem, 
mis tekitab muret vaid üksikutele 
liikmesriikidele.

(3) Euroopa Liidu energiaturud on 
omavahel üha tihedamalt seotud. Turu 
kuritarvitamine ühes liikmesriigis ei 
mõjuta mitte üksnes elektri ja gaasi 
hulgimüügihindu teistes liikmesriikides, 
vaid ka jaemüügihindu tarbijatele ja 
mikroettevõtjatele. Seepärast ei saa turgude 
terviklikkuse kindlustamine olla probleem, 
mis tekitab muret vaid üksikutele 
liikmesriikidele. Seetõttu on täielikult 
toimiva, ühendatud ja integreeritud 
energiasiseturu väljakujundamiseks 
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hädavajalik tugev piiriülene 
turujärelevalve.

Selgitus

Arvestades, et määruse eesmärgiks on tagada õiglased energiahinnad, on oluline võtta 
arvesse tarbijate ja mikroettevõtete konkreetset olukorda. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Energia hulgimüügiturud hõlmavad nii 
kaubaturgusid kui ka tuletisinstrumentide 
turgusid ning nende sektorite 
hinnakujundused on omavahel seotud.

(4) Energia hulgimüügiturud hõlmavad nii 
kaubaturgusid kui ka tuletisinstrumentide 
turgusid ning nende sektorite 
hinnakujundused on omavahel seotud.
Need hõlmavad muu hulgas nii 
reguleeritud kui ka reguleerimata 
turgusid ja vahendatud börsiväliseid 
tehinguid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Energia hulgimüügiturgude 
läbipaistvuse suurendamiseks peaks 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER) asutama 
turuosaliste registri.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Siseteabe ja turuga manipuleerimise 
täpne määratlemine on vajalik dünaamiliste 

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

ja muutuvate energia hulgimüügiturgude 
spetsiifika arvessevõtmiseks. Seoses 
selliste üksikasjalike eeskirjadega peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
aluslepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte. Komisjon tagab 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ning viib varakult läbi 
asjakohased ja läbipaistvad 
konsultatsioonid, sealhulgas 
konsultatsioonid ekspertide tasandil.

Selgitus

Viide ühisele arusaamale delegeeritud õigusaktide praktilise kasutuskorra küsimuses.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tõhus turujärelevalve aitab avastada 
ja tõkestada turu kuritarvitamisi energia 
hulgimüügiturgudel. Amet on kõige 
sobivam institutsioon sellise järelevalve 
teostamiseks, sest tal on ülevaade kogu 
Euroopa Liidu elektri- ja gaasiturgudest 
ning vajalikud teadmised liidu elektri- ja 
gaasiturgude ja -võrkude kohta. Riiklikel 
reguleerivatel asutustel, kes on kursis 
energiaturgude arenguga oma liikmesriigis, 
peaks olema oluline roll tõhusa 
turujärelevalve tagamises.

(13) Tõhus turujärelevalve aitab avastada 
ja tõkestada turu kuritarvitamisi energia 
hulgimüügiturgudel. Amet on kõige 
sobivam institutsioon sellise järelevalve 
teostamiseks, sest tal on ülevaade kogu 
Euroopa Liidu elektri- ja gaasiturgudest 
ning vajalikud teadmised liidu elektri- ja 
gaasiturgude ja -võrkude kohta. Riiklikel 
reguleerivatel asutustel, kes on kursis 
energiaturgude arenguga oma liikmesriigis, 
peaks olema oluline roll tõhusa 
turujärelevalve tagamises. Seetõttu sõltub 
energiaturu nõuetekohase järelevalve ja 
läbipaistvuse tagamine mitmete Euroopa 
Liidu asutuste ja riiklike ametivõimude 
tihedast koostööst ja tõhustatud 
kooskõlastamisest.
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Muudatusettepanek 7

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 kohta16 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 tarbetuid kulutusi, 
kuid peab kindlustama, et amet saab kogu 
teabe, mida ta vajab oma ülesannete 
tulemuslikuks täitmiseks. 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 kohta16 ning 
kesksetele vastaspooltele ja 
kauplemisteabehoidlatele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
…/… börsiväliste tuletisinstrumentide 
kohta. Seejuures tuleb aga tagada, et 
pädevad asutused ja 
kauplemisteabehoidlad teeksid kogu 
vajaliku teabe ametile viivitamatult 
teatavaks. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning viib 
varakult läbi asjakohased ja läbipaistvad 
konsultatsioonid, sealhulgas 
konsultatsioonid ekspertide tasandil.

Selgitus

Viide ühisele arusaamale delegeeritud õigusaktide praktilise kasutuskorra küsimuses.
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Muudatusettepanek 8

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.
Selline läbipaistvus aitab turul 
kindlustunnet luua ja suurendab teadmisi 
energia hulgimüügiturgude toimimise 
kohta.

(18) Amet peaks suutma turuosalistele ja 
laiemale avalikkusele kättesaadavaks 
muuta teabe, mis ei ole tundlik äriteave.
Selline läbipaistvus aitab turul 
kindlustunnet luua ja suurendab teadmisi 
energia hulgimüügiturgude toimimise 
kohta. Suurema läbipaistvuse tagamiseks 
ja avalikkusele parema juurepääsu 
võimaldamiseks energia hulgimüügihindu 
puudutavale teabele peaks amet koostama 
iga kuu maade kaupa aruande hindade 
muutumise kohta energia 
hulgimüügiturgudel.

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 
olema samal tasemel karistustega, mis 
liikmesriigid on heaks kiitnud direktiivi 
2003/6/EÜ rakendamisel.

(23) Oluline on, et käesoleva määruse 
rikkumise eest määratavad karistused 
oleksid proportsionaalsed ja hoiatavad ning 
kajastaksid rikkumise tõsidust, seda kasu, 
mida siseteabe põhjal kauplemine ja turu 
manipuleerimine võib anda, ning tarbijale 
tekitatud kahju. 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. Selleks et vältida 
õigusnormide erinevuste ärakasutamist, 
mille puhul lepingud sõlmitakse nendes 
riikides, kus karistuse oht on kõige 
väiksem, peaks komisjon olukorda 
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regulaarselt kontrollima ning õigeaegselt 
esitama ettepaneku karistuste ühtlustatud 
miinimumsüsteemi loomiseks Euroopa 
Liidus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad, mis keelavad sarnaselt 
finantsturgudel rakendatavate eeskirjadega 
turu kuritarvitamise energia 
hulgimüügiturgudel. Määruses nähakse 
ette, et järelevalvet energia 
hulgimüügiturgude üle teostab amet.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad, mis keelavad sarnaselt 
finantsturgudel rakendatavate eeskirjadega 
turu kuritarvitamise energia 
hulgimüügiturgudel. Määruses nähakse 
ette, et järelevalvet energia 
hulgimüügiturgude üle teostab amet
tihedas koostöös riiklike reguleerivate 
asutustega.

Muudatusettepanek 11

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

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 võib avaldamise korral tõenäoliselt
olla märkimisväärne mõju nende energia 
hulgimüügitoodete hinnale.

Selgitus

Seostatud turu kuritarvitamist käsitlevas direktiivis kasutatud määratlusega.
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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 või

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) maagaasi muundamisega 
(taasgaasistamine ja veeldamine) seotud 
lepingud;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „Energia hulgimüügiturg” – iga
turukoht liidus, kus kaubeldakse energia 
hulgimüügitoodetega.

5. „Energia hulgimüügiturg” – iga turg, nii 
reguleeritud kui reguleerimata turg ja 
vahendatud börsiväliseid tehingud liidus, 
kus kaubeldakse energia 
hulgimüügitoodetega
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. „Turuosaline” – iga isik, kes sõlmib 
tehingu, sealhulgas esitab tellimuse 
kaubelda ühel või mitmel energia 
hulgimüügiturul.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 6 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. „isik” – füüsiline või juriidiline isik;

Selgitus

Vrd turu kuritarvitamist käsitlev direktiiv 2003/6/EÜ.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 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.

4. Turuosalised avalikustavad tõhusalt 
lõike 1 punktis b osutatud 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.
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Muudatusettepanek 18

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 ja käesoleva 
määruse ühtse rakendamise tagamiseks
kogu liidus 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.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Selleks et oma ülesandeid tõhusalt 
täita, peab ametil ühtlasi olema 
juurdepääs teabele võrkude, torujuhtmete 
ja hoidlate tegeliku füüsilise 
infrastruktuuri kohta, mis võimaldab tal 
tegeleda turukorraldusega, tuvastada 
kitsaskohti, kodifitseerida võimsusi ning 
leppida kokku võrkude kättesaadavuse 
algoritmides, mis tagaks täiesti 
läbipaistvad turutingimused.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet peab vähemalt kord aastas esitama 
komisjonile aruande oma käesoleval 
määrusel põhineva tegevuse kohta. Nendes 
aruannetes tuleks juhtida komisjoni 
tähelepanu turueeskirjades, standardites ja 
menetlustes esinevatele puudustele, mis 

3. Amet peab vähemalt kord aastas esitama
Euroopa Parlamendile ja komisjonile 
aruande oma käesoleval määrusel põhineva 
tegevuse kohta ja selle aruande 
avalikustama. Nendes aruannetes tuleks 
juhtida komisjoni tähelepanu 
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võivad hõlbustada kauplemist siseteabe 
põhjal ja turu kuritarvitamist või 
õõnestavad siseturgu. Need aruanded võib 
kombineerida määruse (EÜ) nr 713/2009 
artikli 11 lõikes 2 osundatud aruandega.

turueeskirjades, standardites ja menetlustes 
esinevatele puudustele, mis võivad 
hõlbustada kauplemist siseteabe põhjal ja 
turu kuritarvitamist või õõnestavad 
siseturgu. Need aruanded võib 
kombineerida määruse (EÜ) nr 713/2009 
artikli 11 lõikes 2 osundatud aruandega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib anda soovitusi tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste registreerimise kohta, kui ta 
peab nende andmeid energia 
hulgimüügiturgude tõhusa järelevalve 
jaoks vajalikuks. Enne selliste soovituste 
andmist konsulteerib amet huvitatud 
isikutega määruse (EÜ) nr 713/2009 
artiklis 10 osutatud viisil. Eriti oluline on 
konsulteerimine Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega, 
riiklike reguleerivate asutustega ja 
liikmesriikide pädevate 
finantsjärelevalveasutustega.

Amet võib anda soovitusi tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste ning kahepoolsete 
kauplemistehingute registreerimise kohta, 
kui ta peab nende andmeid energia 
hulgimüügiturgude tõhusa järelevalve 
jaoks vajalikuks. Enne selliste soovituste 
andmist konsulteerib amet huvitatud 
isikutega määruse (EÜ) nr 713/2009 
artiklis 10 osutatud viisil. Eriti oluline on 
konsulteerimine Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega, 
riiklike reguleerivate asutustega ja 
liikmesriikide pädevate 
finantsjärelevalveasutustega.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik soovitused tuleks teha Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile ning üldsusele 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 23
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Amet avaldab iga kuu riikide kaupa 
aruande hinnamuutuste koha Euroopa 
Liidu elektri ja gaasi hulgimüügiturgudel.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Võttes arvesse kaupade hindade 
kõikumisest tingitud elektri ja gaasi 
hindade suurt kõikumist lõpptarbija jaoks, 
tuleb püüda hõlbustada nende kaupade 
puhul muutuvate aktsiisimaksude 
kasutuselevõtmist, et stabiliseerida 
lõpptarbija makstavat hinda.

Muudatusettepanek 25

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 
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.

1. Ameti valduses on andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste kohta. 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.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud delegeeritud 
õigusaktidega tagatakse, et lõike 3 
punktides a ja b osundatud isikute suhtes, 
kes on teatanud oma tehingutest vastavalt 
direktiivile 2004/39/EÜ või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) ---
/---- börsiväliste tuletisinstrumentide, 
kesksete vastaspoolte ja 
kauplemisteabehoidlate kohta [Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus –
2010/0250(COD)] ei kohaldata andmete 
esitamise kohustust lisaks nimetatud 
õigusaktides nõutule.

2. Lõikes 1 osutatud delegeeritud 
õigusaktidega tagatakse, et lõike 3 
punktides a ja b osundatud isikute suhtes, 
kes on teatanud oma tehingutest vastavalt 
direktiivile 2004/39/EÜ või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) ---
/---- börsiväliste tuletisinstrumentide, 
kesksete vastaspoolte ja 
kauplemisteabehoidlate kohta [Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus –
2010/0250(COD)] ei kohaldata andmete 
esitamise kohustust lisaks nimetatud 
õigusaktides nõutule, tingimusel et 
käesoleva määrusega ettenähtud 
aruandluskohustused on täidetud.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet loob mehhanismi talle artikli 6 
lõike 1 ja artikli 7 kohaselt laekuva teabe 
jagamiseks riiklike reguleerivate asutuste, 
liikmesriikide pädevate 
finantsjärelevalveasutuste ja muude 
asjaomaste asutustega. Amet muudab 
lõikes 1 osutatud mehhanismi 
kättesaadavaks üksnes neile asutustele, kes 
on kasutusele võtnud süsteemid, mis 
võimaldavad ametil täita artikli 9 lõikes 1 
seatud tingimusi.

1. Amet loob mehhanismi talle artikli 6 
lõike 1 ja artikli 7 kohaselt laekuva teabe 
jagamiseks riiklike reguleerivate asutuste, 
liikmesriikide pädevate 
finantsjärelevalveasutuste, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve ja muude 
asjaomaste asutustega. Amet muudab 
lõikes 1 osutatud mehhanismi 
kättesaadavaks üksnes neile asutustele, kes 
on kasutusele võtnud süsteemid, mis 
võimaldavad ametil täita artikli 9 lõikes 1 
seatud tingimusi.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet võib avalikustada osa tema 
valduses olevast teabest tingimusel, et 
tundlikku äriteavet üksikute turuosaliste 
või üksiktehingute kohta ei avaldata.

2. Vastavalt artiklile 12 peaks amet
avalikustama osa tema valduses olevast 
teabest koondatud, anonüümsel ja 
kättesaadaval kujul, mis suurendab 
usaldust turu ja turu läbipaistvuse vastu,
tingimusel et tundlikku äriteavet üksikute 
turuosaliste või üksiktehingute kohta ei 
avaldata.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nõuda olemasolevaid telefonikõnede 
salvestusi ja tõendeid andmete edastamise 
kohta;

(d) nõuda olemasolevaid telefonikõnede 
salvestusi ja tõendeid andmete edastamise 
kohta, pidades nõuetekohaselt kinni 
isikuandmete kaitset käsitlevatest 
õigusaktidest;

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 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt ... ning 
teavitavad komisjoni viivitamata ka 
kõikidest järgnevatest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

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 
hoiatavad ning kajastama tarbijatele 
tekitatud kahju. Liikmesriigid teatavad 
neist sätetest komisjonile hiljemalt ... ning 
teavitavad komisjoni viivitamata ka 
kõikidest järgnevatest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest. Komisjon 
peaks iga aasta hindama riikide 
karistussüsteemide tõhusust, pidades 
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silmas ettepaneku esitamist karistuste 
miinimumstandardite kehtestamise kohta 
Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peab 
komisjon tagama, et asjakohased 
dokumendid antakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule üle 
samaaegselt, tähtajaks ja kooskõlas 
nõuetega. Komisjon peab ühtlasi pidama 
varakult asjakohaseid ja läbipaistvaid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, nagu on osutatud ühises 
arusaamas delegeeritud õigusaktide 
praktilise kasutuskorra kohta.

Selgitus

Viide ühisele arusaamale delegeeritud õigusaktide praktilise kasutuskorra küsimuses.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.
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Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks on vaja piiritleda täpne ajakava. Selline sõnastus on esitatud 
standardsättena delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korralduse ühise seisukoha 
lisas.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

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

Selgitus

Seostatus ühise arusaamaga delegeeritud õigusaktide praktilise kasutuskorra küsimuses.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Uute delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peab 
komisjon Euroopa Parlamendi või 
nõukogu esitatud vastuväite korral 
teavitama Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu sellest, mil määral on 
vastuväidet arvesse võetud.
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