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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus asetukseksi energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä on 
räätälöity väline, jolla pyritään estämään markkinoiden väärinkäyttö energia-alalla. Siinä 
ehdotetaan eurooppalaista tarkastelutapaa kieltoihin, jotka koskevat kaupankäyntiä sisäpiirin 
tietoa käyttäen ja markkinoiden manipulointia kaikkien niiden sähkö- ja kaasutuotteiden 
tukkumarkkinoilla, jotka eivät kuulu markkinoiden väärinkäyttödirektiivin piiriin.

Eurooppalainen tarkastelutapa on perusteltu, koska kansallisilla rajoilla on yhä vähemmän 
merkitystä sen suhteen, missä kauppaa käydään ja missä tuotanto ja kulutus tapahtuvat. 
Lisäksi markkinoiden väärinkäyttö yhdessä jäsenvaltiossa ei rajoitu kyseiseen yksittäiseen 
jäsenvaltioon vaan voi vaikuttaa sähkön ja kaasun tukkuhintoihin yli kansallisten rajojen ja 
nostaa keinotekoisesti kuluttajahintoja. Kilpailukykyiset ja yhdentyneet eurooppalaiset 
energiamarkkinat määrittelevät viime kädessä kotitalouksien ja yritysten energiakustannukset 
Euroopassa. Jos markkinoiden väärinkäyttöön ei puututa tehokkaasti, se johtaa korkeampiin 
energiahintoihin kaikissa jäsenvaltioissa.

Asetuksen soveltamisalasta olisi todettava, että energian tukkumarkkinoihin ei olisi 
sisällytettävä ainoastaan organisoitua pörssikauppaa vaan myös ei-säännellyt markkinat, 
koska tämä kaupankäynti voi vaikuttaa energian pörssikauppaan. Valmistelija katsoo, että 
asetuksessa olisi otettava huomioon, että toimivaltaisilla viranomaisilla pitäisi olla oikeus 
tutustua kaikkeen relevanttiin tietoon, myös kahdenvälisiin sopimuksiin, kaikkialta EU:sta 
muodostaakseen kokonaisvaltaisen käsityksen markkinoiden kehityksestä.

Asetuksella siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ilmoitusvelvollisuuksista, 
joissa asetetaan määräajat, muoto ja sisältö tiedoille, jotka markkinatoimijoiden on annettava. 
Komissiolla on myös valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa määritellään sisäpiritieto ja 
markkinoiden manipulointi, jotka ovat dynaamisia ja muuttuvia. Valmistelija katsoo, että 
asetuksessa vahvistetun delegoitujen säädösten vastustamisajan olisi oltava delegoitujen 
säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä tehdyn yhteisen sopimuksen 
mukainen. Asetuksessa olisi säädettävä mahdollisuudesta pidentää määräaikaa kahdella 
kuukaudella. Valmistellessaan ja laatiessaan delegoituja säädöksiä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, komission olisi varmistettava tarvittavien 
asiakirjojen toimittaminen ajoissa ja järjestettävä tarpeelliset kuulemiset.

On tärkeää varmistaa, että kuluttajat voivat luottaa energia- ja kaasumarkkinoiden eheyteen ja 
että energian tukkumarkkinahinnat ilmentävät tasapainoisesti kysynnän ja tarjonnan 
vuorovaikutusta. Juuri kuluttajat hyötyvät viime kädessä energian tukkumarkkinoiden 
avoimuudesta ja eheydestä ja ovat markkinoiden väärinkäytön pääuhreja. Korkeammat 
energianhinnat vaikuttavat kuluttajiin suoraan ja epäsuorasti, koska kuluttajat eivät ainoastaan 
maksa korkeampia energianhintoja vaan kokevat myös muiden tavaroiden ja palvelujen 
hintojen keinotekoisen nousun. Näistä syistä ja jotta asetuksesta tulisi riittävän varoittava, 
valmistelija ehdottaa, että asetuksessa olisi säädettävä, että seuraamuksissa ei olisi otettava 
huomioon vain saatua hyötyä ja rikkomuksen vakavuutta vaan myös kuluttajille aiheutunut 
haitta.
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 varmistaa, että energian 
tukkumarkkinahinnat ilmentävät 
tasapainoisesti kysynnän ja tarjonnan 
vuorovaikutusta sen varmistamiseksi, että 
kuluttajat maksavat sähköstä ja kaasusta 
oikeudenmukaisen hinnan kaikkialla 
Euroopan talousalueella.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen tavoitteena on energian oikeudenmukainen hinta. Lisäksi energia-asioissa 
olisi selvästi korostettava Euroopan talousalueen kumppaneidemme roolin tärkeyttä.

Tarkistus 2

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 vähittäishintoihin.
Siksi markkinoiden eheyden varmistamista 
ei voi jättää pelkästään yksittäisten 
jäsenvaltioiden tehtäväksi.
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Or. en

Tarkistus 3

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 sekä säännellyt että ei-
säännellyt markkinat ja OTC-
kaupankäynnin. 

Or. en

Tarkistus 4

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. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
toimittaminen samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ja järjestettävä 
asianmukaisia ja avoimia kuulemisia 
myös asiantuntijatasolla hyvissä ajoin 
delegoitujen säädösten käyttämistä 
koskevista käytännön järjestelyistä tehdyn 
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yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Viittaus delegoitujen säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä tehtyyn 
yhteiseen sopimukseen

Tarkistus 5

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. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava tarvittavien 
asiakirjojen toimittaminen 
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samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ja järjestettävä 
asianmukaisia ja avoimia kuulemisia 
myös asiantuntijatasolla hyvissä ajoin 
delegoitujen säädösten käyttämistä 
koskevista käytännön järjestelyistä tehdyn 
yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Viittaus delegoitujen säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä tehtyyn 
yhteiseen sopimukseen

Tarkistus 6

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 
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.

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

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’sisäpiiritiedolla’ tarkoitetaan 
luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta 
tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti 
yhteen tai useampaan tukkukaupan 
energiatuotteeseen ja jolla, jos se 
julkistettaisiin, voisi olla huomattava 
vaikutus kyseisten tukkukaupan 
energiatuotteiden hintoihin;

1. 'sisäpiiritiedolla' tarkoitetaan 
luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta 
tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti 
yhteen tai useampaan tukkukaupan 
energiatuotteeseen ja jolla, jos se 
julkistettaisiin, todennäköisesti olisi
huomattava vaikutus kyseisten 
tukkukaupan energiatuotteiden hintoihin;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus markkinoiden väärinkäyttödirektiivissä käytettyjen määritelmien kanssa. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
A2 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, 
tai

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. ’energian tukkumarkkinoilla’
tarkoitetaan mitä tahansa unionissa
sijaitsevaa kauppapaikkaa, jossa käydään 
kauppaa tukkukaupan energiatuotteilla;

5. 'energian tukkumarkkinoilla'
tarkoitetaan mitä tahansa unionissa
sijaitsevia markkinoita, sekä säänneltyjä 
että ei-säänneltyjä markkinoita ja OTC-
kaupankäyntiä, joilla käydään kauppaa 
tukkukaupan energiatuotteilla;

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. 'markkinatoimijalla' tarkoitetaan 
henkilöä, joka ryhtyy liiketoimiin, 
mukaan luettuna kaupankäyntiä 
koskevien toimeksiantojen antaminen, 
yksillä tai useammilla energian 
tukkumarkkinoilla; 

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 b. 'henkilöllä' tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä;
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Or. en

Perustelu

Yhteinen viitekehys on markkinoiden väärinkäyttödirektiivi 2003/6/EY.

Tarkistus 12

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. Edellä olevan 1 kohdan b alakohtaan 
liittyen 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.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Energian tukkumarkkinoiden tulevan 
kehityksen huomioon ottamiseksi komissio 
hyväksyy delegoituja säädöksiä 15 artiklan 
mukaisesti ja 16 ja 17 artiklan mukaisin 
ehdoin ja täsmentää niissä 2 artiklan 1–5 
kohdan määritelmät.

1. Energian tukkumarkkinoiden tulevan 
kehityksen huomioon ottamiseksi ja tämän 
asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi unionissa komissio 
hyväksyy delegoituja säädöksiä 15 artiklan 
mukaisesti ja 16 ja 17 artiklan mukaisin 
ehdoin ja täsmentää niissä 2 artiklan 1–5 
kohdan määritelmät.
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Or. en

Tarkistus 14

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 komissiolle ja Euroopan 
parlamentille 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.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Virasto voi antaa liiketoimia koskeviin 
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 

Virasto voi antaa kaikkea suoraa 
kahdenvälistä kauppaa ja liiketoimia 
koskeviin 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 
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rahoitusvalvontaviranomaisia. rahoitusvalvontaviranomaisia.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Virastolle on toimitettava tiedot energian 
tukkumarkkinoilla suoritetuista 
liiketoimista ja myös kauppaa koskevista 
toimeksiannoista. Komissio hyväksyy 
15 artiklan mukaisesti ja 16 ja 17 artiklan 
mukaisin ehdoin delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan toimitettavien tietojen 
määräajat, muoto ja sisältö ja määritetään 
soveltuvien osin kynnysarvot liiketoimista 
ilmoittamiselle sekä sopimustyypit, joihin 
liittyvistä liiketoimista on ilmoitettava.

1. Virastolle on toimitettava tiedot energian 
tukkumarkkinoilla suoritetuista 
liiketoimista ja myös kauppaa koskevista 
toimeksiannoista. Komissio hyväksyy 
15 artiklan mukaisesti ja 16 ja 17 artiklan 
mukaisin ehdoin delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan toimitettavien tietojen 
määräajat, muoto ja sisältö ja määritetään 
kynnysarvot liiketoimista ilmoittamiselle 
sekä sopimustyypit, joihin liittyvistä 
liiketoimista on ilmoitettava.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä on varmistettava, 
että 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin henkilöihin, jotka ovat 
ilmoittaneet liiketoimista direktiivin 
2004/39/EY mukaisesti tai OTC-
johdannaisista, keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o ---/---- [Euroopan 
markkinarakenneasetus –
2010/0250(COD)] mukaisesti, ei sovelleta 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä on varmistettava, 
että 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin henkilöihin, jotka ovat 
ilmoittaneet liiketoimista direktiivin 
2004/39/EY mukaisesti tai OTC-
johdannaisista, keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o ---/---- [Euroopan 
markkinarakenneasetus –
2010/0250(COD)] mukaisesti, ei sovelleta 
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ilmoitusvelvollisuuksia mainitussa 
lainsäädännössä asetettujen 
ilmoitusvelvollisuuksien lisäksi.

ilmoitusvelvollisuuksia mainitussa 
lainsäädännössä asetettujen 
ilmoitusvelvollisuuksien lisäksi 
edellyttäen, että tämän asetuksen 
mukaisia ilmoitusvelvollisuuksia 
noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston on otettava käyttöön 
mekanismit 6 artiklan 1 kohdan ja 
7 artiklan mukaisesti saamiensa tietojen 
jakamiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten, 
jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten ja 
muiden asiaankuuluvien viranomaisten 
kanssa. Virasto saa antaa 1 kohdassa 
tarkoitetut mekanismit ainoastaan sellaisten 
elinten käyttöön, joiden käyttöön ottamat 
järjestelmät mahdollistavat sen, että virasto 
voi täyttää 9 artiklan 1 kohdan 
vaatimukset.

1. Viraston on otettava käyttöön 
mekanismit 6 artiklan 1 kohdan ja 
7 artiklan mukaisesti saamiensa tietojen 
jakamiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten, 
jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
muiden asiaankuuluvien viranomaisten 
kanssa. Virasto saa antaa 1 kohdassa 
tarkoitetut mekanismit ainoastaan sellaisten 
elinten käyttöön, joiden käyttöön ottamat 
järjestelmät mahdollistavat sen, että virasto 
voi täyttää 9 artiklan 1 kohdan 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

olevat tiedot julkisesti saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkisteta.

Or. en

Tarkistus 20

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 
[...] 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. Kuluttajille aiheutunut haitta 
on otettava huomioon seuraamuksia 
määriteltäessä. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään [...] sekä 
ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 
vaikuttavista muutoksista.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission varmistaa delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
tarvittavien asiakirjojen toimittamisen 
samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti Euroopan parlamentille 
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ja neuvostolle. Komissio järjestää myös 
asianmukaisia ja avoimia kuulemisia 
myös asiantuntijatasolla hyvissä ajoin 
delegoitujen säädösten käyttämistä 
koskevista käytännön järjestelyistä tehdyn 
yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Viittaus delegoitujen säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä tehtyyn 
yhteiseen sopimukseen

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään yhdellä kuukaudella.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus delegoitujen säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä 
tehdyn yhteisen sopimuksen kanssa.

Tarkistus 23

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

3 a. Jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto vastustaa säädöstä, komissio 
ilmoittaa uusia delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, miten 
vastustaminen otettiin huomioon.

Or. en


