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Tarkistus 24
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) On tärkeää varmistaa, että kuluttajat 
voivat luottaa energia- ja 
kaasumarkkinoiden eheyteen ja että
energian tukkumarkkinahinnat ilmentävät 
tasapainoisesti kysynnän ja tarjonnan 
vuorovaikutusta.

(1) On tärkeää, että energian 
tukkumarkkinahinnat ilmentävät 
tasapainoisesti kysynnän ja tarjonnan 
vuorovaikutusta sen varmistamiseksi, että 
kuluttajat ja mikroyritykset maksavat 
sähköstä ja kaasusta oikeudenmukaisen 
hinnan kaikkialla Euroopan 
talousalueella.

Or. it

Perustelu

Koska asetuksen tavoitteena on turvata energian oikeudenmukainen hinta, on olennaisen 
tärkeää, että otetaan huomioon kuluttajien ja mikroyritysten erityistilanne. 
Energiakysymysten suhteen on painotettava myös Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden 
roolin merkitystä.

Tarkistus 25
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) On tärkeää varmistaa, että kuluttajat 
voivat luottaa energia- ja 
kaasumarkkinoiden eheyteen ja että
energian tukkumarkkinahinnat ilmentävät 
tasapainoisesti kysynnän ja tarjonnan 
vuorovaikutusta.

(1) On tärkeää, että energian 
tukkumarkkinahinnat ilmentävät 
tasapainoisesti kysynnän ja tarjonnan 
vuorovaikutusta sen varmistamiseksi, että 
kuluttajat maksavat sähköstä ja kaasusta 
oikeudenmukaisen hinnan kaikkialla 
Euroopan talousalueella, mikä lisäisi 
pitkällä aikavälillä kuluttajien 
luottamusta sähkö- ja kaasumarkkinoihin 
ja varmistaisi kaikille kansalaisille 
kohtuuhintaisen ja helposti saatavilla 
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olevan energian.

Or. en

Tarkistus 26
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energiamarkkinat ovat EU:ssa yhä 
enenevässä määrin yhteenliitettyjä.
Markkinoiden väärinkäyttö yhdessä 
jäsenvaltiossa vaikuttaa sähkön ja kaasun 
tukkuhintoihin kansallisten rajojen yli.
Siksi markkinoiden eheyden varmistamista 
ei voi jättää pelkästään yksittäisten 
jäsenvaltioiden tehtäväksi.

(3) Energiamarkkinat ovat EU:ssa yhä 
enenevässä määrin yhteenliitettyjä. 
Markkinoiden väärinkäyttö yhdessä 
jäsenvaltiossa vaikuttaa sekä sähkön ja 
kaasun tukkuhintoihin kansallisten rajojen 
yli että kuluttajien ja mikroyritysten 
vähittäishintoihin. Siksi markkinoiden 
eheyden varmistamista ei voi jättää 
pelkästään yksittäisten jäsenvaltioiden 
tehtäväksi.

Or. it

Perustelu

Koska asetuksen tavoitteena on turvata energian oikeudenmukainen hinta, on olennaisen 
tärkeää, että otetaan huomioon kuluttajien ja mikroyritysten erityistilanne.

Tarkistus 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energiamarkkinat ovat EU:ssa yhä 
enenevässä määrin yhteenliitettyjä. 
Markkinoiden väärinkäyttö yhdessä 
jäsenvaltiossa vaikuttaa sähkön ja kaasun 
tukkuhintoihin kansallisten rajojen yli. 
Siksi markkinoiden eheyden varmistamista 
ei voi jättää pelkästään yksittäisten 

(3) Energiamarkkinat ovat EU:ssa yhä 
enenevässä määrin yhteenliitettyjä. 
Markkinoiden väärinkäyttö yhdessä 
jäsenvaltiossa vaikuttaa sekä sähkön ja 
kaasun tukkuhintoihin kansallisten rajojen 
yli että kuluttajien vähittäishintoihin. 
Siksi markkinoiden eheyden varmistamista 
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jäsenvaltioiden tehtäväksi. ei voi jättää pelkästään yksittäisten 
jäsenvaltioiden tehtäväksi. Tämän vuoksi 
tiukka rajatylittävä markkinaseuranta on 
keskeistä täysipainoisesti toimivien, 
yhteenliitettyjen ja eheiden sisäisten 
energiamarkkinoiden toteuttamisen 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Energian tukkumarkkinat käsittävät 
sekä hyödykemarkkinat että 
johdannaismarkkinat, ja hinnanmuodostus 
korreloi näiden kahden sektorin välillä.

(4) Energian tukkumarkkinat käsittävät 
sekä hyödykemarkkinat että 
johdannaismarkkinat, ja hinnanmuodostus 
korreloi näiden kahden sektorin välillä. Ne 
sisältävät myös sekä säännellyt että ei-
säännellyt markkinat ja OTC-
kaupankäynnin.

Or. en

Tarkistus 29
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Energian tukkumarkkinoiden 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
olisi otettava käyttöön 
markkinatoimijoiden rekisteri sekä 
tarkasteltava, voitaisiinko OTC-
johdannaisten kaupat ja niiden selvitykset 
viedä pörssiin ja millä aikataululla.
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Or. en

Tarkistus 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sisäpiiritieto ja markkinoiden 
manipulointi on määriteltävä, jotta voidaan 
ottaa huomioon energian 
tukkumarkkinoiden erityispiirteet, jotka 
ovat dynaamisia ja muuttuvia. Komissiolle 
olisi perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti annettava valtuudet hyväksyä 
delegoituja säädöksiä tällaisista 
yksityiskohtaisista säännöistä.

(11) Sisäpiiritieto ja markkinoiden 
manipulointi on määriteltävä, jotta voidaan 
ottaa huomioon energian 
tukkumarkkinoiden erityispiirteet, jotka 
ovat dynaamisia ja muuttuvia. Komissiolle 
olisi perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti annettava valtuudet hyväksyä 
delegoituja säädöksiä tällaisista 
yksityiskohtaisista säännöistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset myös asiantuntijatasolla. 
Delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan komission olisi varmistettava 
asiakirjojen samanaikainen, täsmällinen 
ja asianmukainen toimittaminen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Delegoitujen säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä tehty yhteinen 
sopimus ei ole sitova. Oikeusvarmuuden takaamiseksi yhteiseen sopimukseen on viitattava 
perusteluosassa mutta ei itse säädöstekstissä.

Tarkistus 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tehokas markkinaseuranta on (13) Tehokas markkinaseuranta on 
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välttämätöntä, jotta markkinoiden 
väärinkäyttö energian tukkumarkkinoilla 
voidaan havaita ja estää. Virastolla on 
parhaat edellytykset tällaiseen seurantaan, 
koska sillä on sekä EU:n laajuinen käsitys 
sähkö- ja kaasumarkkinoista että tarvittava 
asiantuntemus sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden ja -järjestelmien 
toiminnasta EU:ssa. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla, joilla on laaja 
käsitys energiamarkkinoiden kehityksestä 
omassa jäsenvaltiossaan, olisi oltava 
keskeinen asema tehokkaan 
markkinaseurannan varmistamisessa.

välttämätöntä, jotta markkinoiden 
väärinkäyttö energian tukkumarkkinoilla 
voidaan havaita ja estää. Virastolla on 
parhaat edellytykset tällaiseen seurantaan, 
koska sillä on sekä EU:n laajuinen käsitys 
sähkö- ja kaasumarkkinoista että tarvittava 
asiantuntemus sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden ja -järjestelmien 
toiminnasta EU:ssa. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla, joilla on laaja 
käsitys energiamarkkinoiden kehityksestä 
omassa jäsenvaltiossaan, olisi oltava 
keskeinen asema tehokkaan 
markkinaseurannan varmistamisessa. Näin 
ollen energiamarkkinoiden 
asianmukaisen seurannan ja 
läpinäkyvyyden varmistaminen riippuu 
EU:n eri virastojen ja kansallisten 
viranomaisten välisestä tiiviistä 
yhteistyöstä ja tehostetusta 
koordinoinnista.

Or. en

Tarkistus 32
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tehokas markkinaseuranta on 
välttämätöntä, jotta markkinoiden 
väärinkäyttö energian tukkumarkkinoilla 
voidaan havaita ja estää. Virastolla on 
parhaat edellytykset tällaiseen seurantaan, 
koska sillä on sekä EU:n laajuinen käsitys 
sähkö- ja kaasumarkkinoista että tarvittava 
asiantuntemus sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden ja -järjestelmien 
toiminnasta EU:ssa. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla, joilla on laaja 
käsitys energiamarkkinoiden kehityksestä 
omassa jäsenvaltiossaan, olisi oltava 
keskeinen asema tehokkaan 

(13) Tehokas markkinaseuranta on 
välttämätöntä, jotta markkinoiden 
väärinkäyttö energian tukkumarkkinoilla 
voidaan havaita ja estää. Virastolla on 
parhaat edellytykset tällaiseen seurantaan, 
koska sillä on sekä EU:n laajuinen käsitys
sähkö- ja kaasumarkkinoista että tarvittava 
asiantuntemus sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden ja -järjestelmien 
toiminnasta EU:ssa. Viraston olisi tehtävä 
tiivistä yhteistyötä kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa, sillä niillä
on laaja käsitys energiamarkkinoiden 
kehityksestä omassa jäsenvaltiossaan ja 
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markkinaseurannan varmistamisessa. parhaat edellytykset tarjota tärkeää 
asiantuntemusta tehokkaan 
markkinaseurannan varmistamisessa.

Or. en

Tarkistus 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa tarvittava 
joustavuus energiatuotteiden tukkukauppaa 
koskevien tietojen keräämisessä, 
komissiolle olisi perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti annettava valtuudet 
hyväksyä delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan markkinatoimijoilta 
vaadittavien tietojen määräajat, muoto ja 
sisältö. Ilmoitusvelvoitteet eivät saisi 
aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia 
markkinatoimijoille. Sen vuoksi tällä 
asetuksella ei pitäisi asettaa 
lisäilmoitusvelvollisuuksia henkilöille, 
jotka ilmoittavat liiketoimista 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/39/EY16 säännösten mukaisesti sekä 
kauppatietorekistereille ja toimivaltaisille 
viranomaisille OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen ../..
säännösten mukaisesti.

(15) Jotta voidaan varmistaa tarvittava 
joustavuus energiatuotteiden tukkukauppaa 
koskevien tietojen keräämisessä, 
komissiolle olisi perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti annettava valtuudet 
hyväksyä delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan markkinatoimijoilta 
vaadittavien tietojen määräajat, muoto ja 
sisältö. Ilmoitusvelvoitteet eivät saisi 
aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia 
markkinatoimijoille. Sen vuoksi tällä 
asetuksella ei pitäisi asettaa 
lisäilmoitusvelvollisuuksia henkilöille, 
jotka ilmoittavat liiketoimista 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/39/EY16 säännösten mukaisesti sekä 
kauppatietorekistereille ja toimivaltaisille 
viranomaisille OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen ../.. 
säännösten mukaisesti. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset myös asiantuntijatasolla. 
Delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan komission olisi varmistettava 
asiakirjojen samanaikainen, täsmällinen 
ja asianmukainen toimittaminen 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Delegoitujen säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä tehty yhteinen 
sopimus ei ole sitova. Oikeusvarmuuden takaamiseksi yhteiseen sopimukseen on viitattava 
perusteluosassa mutta ei itse säädöstekstissä.

Tarkistus 34
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa tarvittava 
joustavuus energiatuotteiden tukkukauppaa 
koskevien tietojen keräämisessä, 
komissiolle olisi perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti annettava valtuudet 
hyväksyä delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan markkinatoimijoilta 
vaadittavien tietojen määräajat, muoto ja 
sisältö. Ilmoitusvelvoitteet eivät saisi 
aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia 
markkinatoimijoille. Sen vuoksi tällä 
asetuksella ei pitäisi asettaa 
lisäilmoitusvelvollisuuksia henkilöille, 
jotka ilmoittavat liiketoimista 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/39/EY16 säännösten mukaisesti sekä 
kauppatietorekistereille ja toimivaltaisille 
viranomaisille OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen ../..
säännösten mukaisesti.

(15) Jotta voidaan varmistaa tarvittava 
joustavuus energiatuotteiden tukkukauppaa 
koskevien tietojen keräämisessä, 
komissiolle olisi perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti annettava valtuudet 
hyväksyä delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan markkinatoimijoilta 
vaadittavien tietojen määräajat, muoto ja 
sisältö. Ilmoitusvelvoitteet eivät saisi 
aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia 
markkinatoimijoille, mutta niillä olisi 
varmistettava, että virasto saa kaikki 
tarpeelliset tiedot tehtäviensä 
suorittamiseksi tehokkaasti. Sen vuoksi 
tällä asetuksella ei pitäisi asettaa 
lisäilmoitusvelvollisuuksia henkilöille, 
jotka ilmoittavat liiketoimista 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/39/EY16 säännösten mukaisesti sekä 
kauppatietorekistereille ja toimivaltaisille 
viranomaisille OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen ../.. 
säännösten mukaisesti. On kuitenkin 
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varmistettava, että kyseiset 
asiaankuuluvat viranomaiset ja 
kauppatietorekisterit toimittavat virastolle 
välittömästi kaikki tarpeelliset tiedot.

Or. en

Tarkistus 35
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Siltä osin kuin tiedot eivät ole 
kaupallisesti arkaluonteisia, viraston olisi 
voitava antaa ne markkinatoimijoiden ja 
suuren yleisön saataville. Tällainen 
avoimuus voi osaltaan lisätä luottamusta 
markkinoihin ja lisätä tietämystä energian 
tukkumarkkinoiden toiminnasta.

(18) Siltä osin kuin tiedot eivät ole 
kaupallisesti arkaluonteisia, viraston olisi 
voitava antaa ne markkinatoimijoiden ja 
suuren yleisön saataville. Tällainen 
avoimuus voi osaltaan lisätä luottamusta 
markkinoihin ja lisätä tietämystä energian
tukkumarkkinoiden toiminnasta. Energian 
tukkuhintoja koskevan avoimuuden 
lisäämiseksi ja niiden julkisen 
saatavuuden parantamiseksi viraston olisi 
laadittava kuukausittain maakohtaisia 
raportteja hintojen kehittymisestä 
energian tukkumarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 36
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Siltä osin kuin tiedot eivät ole
kaupallisesti arkaluonteisia, viraston olisi
voitava antaa ne markkinatoimijoiden ja 
suuren yleisön saataville. Tällainen 
avoimuus voi osaltaan lisätä luottamusta 

(18) Siltä osin kuin tiedot eivät ole 
kaupallisesti arkaluonteisia tai kuin ne 
voidaan julkaista koostetussa ja 
anonyymissä muodossa, viraston olisi 
annettava ne markkinatoimijoiden ja 
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markkinoihin ja lisätä tietämystä energian 
tukkumarkkinoiden toiminnasta.

suuren yleisön saataville. Tällainen 
avoimuus lisää osaltaan luottamusta 
markkinoihin ja edistää tietämystä 
energian tukkumarkkinoiden toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 37
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi vastattava tämän asetuksen 
täytäntöönpanon valvonnasta 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi niillä olisi 
oltava tarvittavat tutkintavaltuudet kyseisen 
tehtävän hoitamiseksi tehokkaasti.

(19) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi vastattava tämän asetuksen 
täytäntöönpanon valvonnasta 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi niillä olisi 
oltava tarvittavat tutkintavaltuudet kyseisen 
tehtävän hoitamiseksi tehokkaasti. Näitä 
valtuuksia on käytettävä oikeasuhteisella 
tavalla kunnioittaen samalla 
asianmukaisesti kyseisen jäsenvaltion 
toimeenpanovaltaa.

Or. el

Tarkistus 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) On tärkeää, että tämän asetuksen 
säännösten rikkomisesta langetettavat 
seuraamukset ovat oikeasuhteisia ja 
varoittavia ja että ne ilmentävät 
rikkomusten vakavuutta sekä 
sisäpiiritietoon ja markkinoiden 
manipulointiin perustuvasta 
kaupankäynnistä saatavia potentiaalisia 

(23) On tärkeää, että tämän asetuksen 
säännösten rikkomisesta langetettavat 
seuraamukset ovat oikeasuhteisia ja 
varoittavia ja että ne ilmentävät 
rikkomusten vakavuutta sekä 
sisäpiiritietoon ja markkinoiden 
manipulointiin perustuvasta 
kaupankäynnistä saatavia potentiaalisia 
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hyötyjä. Ottaen huomioon 
vuorovaikutukset yhtäältä sähkö- ja 
kaasukaupan johdannaistuotteiden ja 
toisaalta varsinaisen sähkö- ja kaasukaupan 
välillä tämän asetuksen säännösten 
rikkomisesta langetettavien seuraamusten 
olisi vastattava jäsenvaltioiden direktiivin 
2003/6/EY täytäntöönpanon yhteydessä 
vahvistamia seuraamuksia.

hyötyjä. Ottaen huomioon 
vuorovaikutukset yhtäältä sähkö- ja 
kaasukaupan johdannaistuotteiden ja 
toisaalta varsinaisen sähkö- ja kaasukaupan 
välillä tämän asetuksen säännösten 
rikkomisesta langetettavien seuraamusten 
olisi vastattava jäsenvaltioiden direktiivin 
2003/6/EY täytäntöönpanon yhteydessä 
vahvistamia seuraamuksia. Tässä 
yhteydessä on olennaisen tärkeää, että 
seuraamukset yhdenmukaistetaan 
vahvasti kaikissa jäsenvaltioissa, jotta 
vältetään sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, toisin sanoen se, että 
sopimukset tehdään maassa, jossa 
seuraamusriski on pienin.

Or. it

Perustelu

Sidosryhmien luottamuksen lisäämiseksi markkinoilla, joilla ne toimivat, on toteutettava 
toimia sen varmistamiseksi, että kyseisillä markkinoilla on käytössä tehokkaita, varoittavia ja 
oikeasuhteisia seuraamuksia markkinoiden väärinkäytöstä. Komissiota kehotetaan 
seuraamaan asetuksen soveltamista jäsenvaltioissa, joiden on toimittava koordinoidusti 
sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön estämiseksi, toisin sanoen sen välttämiseksi, että 
sopimukset tehdään maassa, jossa seuraamusten määrääminen on joustavampaa eikä yhtä 
ankaraa.

Tarkistus 39
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) On tärkeää, että tämän asetuksen 
säännösten rikkomisesta langetettavat 
seuraamukset ovat oikeasuhteisia ja 
varoittavia ja että ne ilmentävät 
rikkomusten vakavuutta sekä 
sisäpiiritietoon ja markkinoiden 
manipulointiin perustuvasta 
kaupankäynnistä saatavia potentiaalisia 
hyötyjä. Ottaen huomioon 

(23) On tärkeää, että tämän asetuksen 
säännösten rikkomisesta langetettavat 
seuraamukset ovat oikeasuhteisia ja 
varoittavia ja että ne ilmentävät 
rikkomusten vakavuutta sekä 
sisäpiiritietoon ja markkinoiden 
manipulointiin perustuvasta 
kaupankäynnistä saatavia potentiaalisia 
hyötyjä. Ottaen huomioon 
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vuorovaikutukset yhtäältä sähkö- ja 
kaasukaupan johdannaistuotteiden ja 
toisaalta varsinaisen sähkö- ja kaasukaupan 
välillä tämän asetuksen säännösten 
rikkomisesta langetettavien seuraamusten 
olisi vastattava jäsenvaltioiden direktiivin 
2003/6/EY täytäntöönpanon yhteydessä 
vahvistamia seuraamuksia.

vuorovaikutukset yhtäältä sähkö- ja 
kaasukaupan johdannaistuotteiden ja 
toisaalta varsinaisen sähkö- ja kaasukaupan 
välillä tämän asetuksen säännösten 
rikkomisesta langetettavien seuraamusten 
olisi vastattava jäsenvaltioiden direktiivin 
2003/6/EY täytäntöönpanon yhteydessä 
vahvistamia seuraamuksia. Tarvittavan 
varoittavuuden saavuttamiseksi olisi näin 
ollen seuraamusten vähimmäistasoksi 
asetettava määrä, joka on vähintään kaksi 
kertaa niin suuri kuin tällä asetuksella 
estettävillä toimilla mahdollisesti 
saatavien suorien ja epäsuorien 
taloudellisten voittojen ja kuluttajille 
aiheutuvien tappioiden kokonaismäärä.

Or. en

Tarkistus 40
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
rahoitusmarkkinoilla sovellettavien 
sääntöjen kanssa yhdenmukaiset säännöt, 
joilla kielletään väärinkäytökset energian 
tukkumarkkinoilla. Asetuksessa säädetään 
energian tukkumarkkinoiden seurannasta, 
josta huolehtii energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
rahoitusmarkkinoilla sovellettavien 
sääntöjen kanssa yhdenmukaiset säännöt, 
joilla kielletään väärinkäytökset energian 
tukkumarkkinoilla. Asetuksessa säädetään 
energian tukkumarkkinoiden seurannasta, 
josta huolehtii energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, ja 
asetetaan vähimmäisvaatimukset 
pörssikaupalle, kaikelle OTC-
johdannaisten kaupalle ja kahdenvälisille 
sopimuksille.

Or. en

Tarkistus 41
Ashley Fox
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
rahoitusmarkkinoilla sovellettavien 
sääntöjen kanssa yhdenmukaiset säännöt, 
joilla kielletään väärinkäytökset energian 
tukkumarkkinoilla. Asetuksessa säädetään 
energian tukkumarkkinoiden seurannasta, 
josta huolehtii energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
rahoitusmarkkinoilla sovellettavien 
sääntöjen kanssa yhdenmukaiset säännöt, 
joilla kielletään väärinkäytökset energian 
tukkumarkkinoilla. Asetuksessa säädetään 
energian tukkumarkkinoiden seurannasta, 
josta huolehtii energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 
tiiviissä yhteistyössä kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 42
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– joilla yksittäinen henkilö tai useampi 
yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa tai 
pyrkii varmistamaan yhden tai useamman 
tukkukaupan energiatuotteen hinnan 
epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle, 
jollei liiketoimien toteuttaja tai 
toimeksiantojen antaja osoita, että hänen 
perusteensa tehdä kyseisiä liiketoimia tai 
toimeksiantoja on oikeutettu ja että 
liiketoimet ja toimeksiannot ovat kyseisten 
energian tukkumarkkinoiden hyväksyttyjen 
markkinatapojen mukaisia, tai

– joilla yksittäinen henkilö tai useampi 
yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa tai 
pyrkii varmistamaan yhden tai useamman 
tukkukaupan energiatuotteen hinnan 
epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle, 
jollei liiketoimien toteuttaja tai 
toimeksiantojen antaja todista, että 
perusteet tehdä kyseisiä liiketoimia tai 
toimeksiantoja ovat oikeutettuja ja että 
tapauksesta riippuen liiketoimet ja 
toimeksiannot ovat kyseisten energian 
tukkumarkkinoiden hyväksyttyjen 
markkinatapojen mukaisia aiheuttamatta 
vahinkoa loppuasiakkaille, tai

Or. en
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Tarkistus 43
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) maakaasun muuntamiseen (nesteytys 
ja uudelleen kaasuunnuttaminen) liittyvät 
sopimukset.

Or. el

Tarkistus 44
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Markkinatoimijoiden on julkistettava 
sisäpiiritieto, joka koskee yritystä tai 
laitoksia, jotka ovat kyseisen toimijan 
omistuksessa tai määräysvallassa tai joiden 
toiminnasta kyseinen toimija vastaa joko 
kokonaan tai osittain. Tällaista tietoa ovat 
muun muassa tiedot sähkön tai maakaasun 
tuotantoon, varastointiin, kulutukseen tai 
siirtoon liittyvien laitosten kapasiteetista.

4. Markkinatoimijoiden on julkistettava 
tehokkaalla tavalla sisäpiiritieto, joka 
koskee yritystä tai laitoksia, jotka ovat 
kyseisen toimijan omistuksessa tai 
määräysvallassa tai joiden toiminnasta 
kyseinen toimija vastaa joko kokonaan tai 
osittain. Tällaista tietoa ovat muun muassa 
tiedot sähkön tai maakaasun tuotantoon, 
varastointiin, kulutukseen tai siirtoon 
liittyvien laitosten kapasiteetista.

Or. en

Tarkistus 45
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinoiden manipulointi tai siihen 
pyrkiminen energian tukkumarkkinoilla on 

Markkinoiden manipulointi tai siihen 
pyrkiminen esimerkiksi hintakartellin 
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kielletty. avulla energian tukkumarkkinoilla on 
kielletty.

Or. nl

Tarkistus 46
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Markkinoiden täyden läpinäkyvyyden 
ja mahdollisimman suuren eheyden ja 
likviditeetin varmistamiseksi on 
ilmoitettava kaikista merkityksellisistä 
markkinoista ja toimista, mukaan lukien 
tasapainottamisen ja jälleenlähettämisen 
järjestämisestä, liittyivät ne sitten 
sopimuksiin, säännöksiin tai 
sähköverkkoa koskeviin sääntöihin.

Or. en

Tarkistus 47
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jotta virasto voisi hoitaa tehtävänsä 
tehokkaasti, sen on myös saatava 
konkreettista tietoa sähköverkoista, 
kaasuputkista ja varastointilaitoksista, 
jotta se voi toteuttaa 
markkinasuunnittelua, yksilöidä 
pullonkauloja, kodifioida kapasiteetit ja 
sopia verkon saatavuutta koskevista 
algoritmeista täysin läpinäkyvien 
markkinaolosuhteiden varmistamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 48
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Eurooppalaisen valvontaelimen on 
valvottava sähkön ja kaasun superverkon 
tulevaa kehittymistä.

Or. nl

Tarkistus 49
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Ottaen huomioon loppuasiakkaiden 
maksamien sähkön ja kaasun hintojen 
huomattavat erot, joita jatkuvasti 
aiheutuu hyödykkeiden hintojen 
vaihtelusta, on pyrittävä helpottamaan 
erilaisten valmisteverojen käyttöönottoa 
näiden hyödykkeiden osalta, jotta 
loppuasiakkaiden maksamat hinnat 
pysyisivät vakaina.

Or. nl

Tarkistus 50
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto julkaisee kuukausittain 
maakohtaisen raportin hintojen 
kehittymisestä Euroopan unionin sähkön 
ja kaasun tukkumarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 51
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viraston on vähintään vuosittain 
toimitettava komissiolle kertomus tämän 
asetuksen nojalla toteutetusta 
toiminnastaan. Näissä kertomuksissa on 
tuotava komission tietoon 
markkinasääntöjen, normien ja 
menettelyjen puutteet, jotka voivat 
helpottaa sisäpiirikauppaa ja markkinoiden 
manipulointia tai heikentää 
sisämarkkinoita. Kertomus voidaan 
yhdistää asetuksen (EY) N:o 713/2009 
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen.

3. Viraston on vähintään vuosittain 
toimitettava Euroopan parlamentille ja
komissiolle kertomus tämän asetuksen 
nojalla toteutetusta toiminnastaan ja 
julkaistava se. Näissä kertomuksissa on 
tuotava komission tietoon 
markkinasääntöjen, normien ja 
menettelyjen puutteet, jotka voivat 
helpottaa sisäpiirikauppaa ja markkinoiden 
manipulointia tai heikentää 
sisämarkkinoita. Kertomus voidaan 
yhdistää asetuksen (EY) N:o 713/2009 
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen.

Or. en

Tarkistus 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Virasto voi antaa liiketoimia koskeviin Virasto voi antaa liiketoimia koskeviin 
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tietoihin ja myös kaupankäyntiä koskeviin 
toimeksiantoihin liittyviä suosituksia, jos 
se katsoo ne tarpeellisiksi energian 
tukkumarkkinoiden tehokkaan ja 
tuloksekkaan seurannan kannalta. Ennen 
tällaisten suositusten antamista viraston on 
kuultava sidosryhmiä asetuksen 
(EY) N:o 713/2009 10 artiklan säännösten 
mukaisesti. Viraston on erityisesti kuultava 
EAMV:tä, kansallisia sääntelyviranomaisia 
ja jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
rahoitusvalvontaviranomaisia.

tietoihin ja myös kaupankäyntiä koskeviin 
toimeksiantoihin ja kahdenvälisen kaupan 
liiketoimiin liittyviä suosituksia, jos se 
katsoo ne tarpeellisiksi energian 
tukkumarkkinoiden tehokkaan ja 
tuloksekkaan seurannan kannalta. Ennen 
tällaisten suositusten antamista viraston on 
kuultava sidosryhmiä asetuksen (EY) N:o 
713/2009 10 artiklan säännösten 
mukaisesti. Viraston on erityisesti kuultava 
EAMV:tä, kansallisia sääntelyviranomaisia 
ja jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
rahoitusvalvontaviranomaisia.

Or. en

Tarkistus 53
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suositukset on toimitettava Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
ja asetettava yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 54
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto voi päättää asettaa osia 
hallussaan olevista tiedoista julkisesti 
saataville edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkisteta.

2. Viraston on asetettava osia hallussaan 
olevista, perus- ja markkinatietoihin 
perustuvista tiedoista julkisesti saataville 
helposti käytettävissä olevassa muodossa, 
myös kahdenvälisiä sopimuksia koskevista 
tiedoista, markkinoiden läpinäkyvyyden ja 
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luottamuksen lisäämiseksi edellyttäen, 
ettei yksittäisiä markkinatoimijoita tai 
yksittäisiä liiketoimia koskevia 
kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 
julkisteta.

Or. en

Tarkistus 55
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto voi päättää asettaa osia
hallussaan olevista tiedoista julkisesti 
saataville edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkisteta.

2. Viraston on tarvittaessa voitava päättää 
asettaa hallussaan olevia tietoja julkisesti 
saataville edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkisteta.

Or. en

Tarkistus 56
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhdessä muiden viranomaisten kanssa 
tai markkinoilla toimivien yritysten 
kanssa;

b) yhdessä muiden viranomaisten kanssa;

Or. el

Tarkistus 57
Kyriacos Triantaphyllides
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vaatia olemassa olevia tallenteita 
puheluista ja tietoliikenteestä;

d) vaatia olemassa olevia tallenteita 
puheluista ja tietoliikenteestä noudattaen 
asianmukaisesti henkilötietojen suojasta 
annettua lainsäädäntöä;

Or. el

Tarkistus 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
13 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 
[...]22 sekä ilmoitettava viipymättä kaikista 
niihin vaikuttavista muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia, ja niiden on oltava vahvasti 
yhdenmukaistettuja kaikissa 
jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään [...]22 ja 
ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista.

Or. it

Perustelu

Sidosryhmien luottamuksen lisäämiseksi markkinoilla, joilla ne toimivat, on toteutettava 
toimia sen varmistamiseksi, että kyseisillä markkinoilla on käytössä tehokkaita, varoittavia ja 
oikeasuhteisia seuraamuksia markkinoiden väärinkäytöstä. Komissiota kehotetaan 
seuraamaan asetuksen soveltamista jäsenvaltioissa, joiden on toimittava koordinoidusti 
sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön estämiseksi, toisin sanoen sen välttämiseksi, että 
sopimukset tehdään maassa, jossa seuraamusten määrääminen on joustavampaa eikä yhtä 
ankaraa.
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Tarkistus 59
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
13 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 
[...]22 sekä ilmoitettava viipymättä kaikista 
niihin vaikuttavista muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia, ja niiden on vastattava 
kuluttajille aiheutunutta vahinkoa. 
Vuoteen 2012 mennessä on EU:n tasolla 
hyväksyttävä seuraamusten 
vähimmäisvaatimukset, joiden mukaisesti 
niiden taso vastaa määrää, joka on 
vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin 
tällä asetuksella estettävillä toimilla 
mahdollisesti saatavien suorien ja 
epäsuorien taloudellisten voittojen 
kokonaismäärä. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään [...]22 ja 
ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Tarkistus 60
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut henkilöt voidaan asettaa 
syytteeseen, jos he ovat todistetusti 
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käyttäneet asemaansa väärin.

Or. nl

Tarkistus 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai päätöksessä mainittuna myöhempänä
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuus edellyttää täsmällisen päivämäärän määrittämistä. Sanamuoto on 
vakiomuoto, joka sisältyy liitteeseen, joka koskee yhteisymmärrystä käytännön järjestelyistä 
delegoitujen säädösten käyttämisessä.


