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Muudatusettepanek 52
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus energiaturu
terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (EMPs 
kohaldatav tekst)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus energia 
hulgimüügituru terviklikkuse ja 
läbipaistvuse kohta (EMPs kohaldatav 
tekst)

Or. ro

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks määrusega.

Muudatusettepanek 53
Herbert Reul

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 tagada tarbijate ja muude 
turuosaliste kindlustunne elektri ja gaasi 
hulgimüügiturgude terviklikkuse suhtes 
ning pakkumise ja nõudluse vahelise 
koostoime konkurentsipõhine
peegeldumine nende turgude hindades.

Or. de

Selgitus

Kauplejatel ja tootjatel peab samuti olema usaldus hulgimüügiturgude toimimise vastu. See 
ümbersõnastamine aitab samuti kaasa järjepidevusele artikliga 1.
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Muudatusettepanek 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 tagada elektri- ja 
gaasiturgude terviklikkus ning pakkumise 
ja nõudluse vahelise koostoime õiglane 
peegeldumine elektri- ja gaasi
hulgimüügiturgude hindades, mis 
tähendab, et tarbijad saavad neid turge 
usaldada.

Or. en

Selgitus

Tarbijate usaldus ei ole selle direktiivi põhiline eesmärk.

Muudatusettepanek 55
Hannes Swoboda

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 tagada tarbijate kindlustunne 
elektri- ja gaasiturgude terviklikkuse suhtes 
ning pakkumise ja nõudluse vahelise 
koostoime õiglane peegeldumine energia 
hulgimüügiturgude hindades, ning vältida 
lubamatu kasumi teenimist turu 
kuritarvitamiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
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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 tagada tarbijate ja muude 
turuosaliste kindlustunne elektri ja gaasi 
hulgimüügiturgude turgude terviklikkuse 
suhtes ning pakkumise ja nõudluse vahelise 
koostoime õiglane peegeldumine selliste
energia hulgimüügiturgude hindades.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 tagada tarbijate kindlustunne
elektri ja gaasi hulgimüügiturgude 
terviklikkuse suhtes ning pakkumise ja 
nõudluse vahelise koostoime õiglane 
peegeldumine energia hulgimüügiturgude 
hindades.

Or. ro

Selgitus

For the sake of consistency.

Muudatusettepanek 58
Anni Podimata

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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 59
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Energiaturu läbipaistvus on ELi 
energiaturu edasise integratsiooni ja 
liberaliseerimise eeltingimus, ja seetõttu 
peaks käesolev määrus tooma tarbijatele 
arvestatavat kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komitee ja elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm kinnitasid 
oma arvamuses, et kehtivate õigusaktide 
reguleerimisalad ei hõlma elektri- ja 
gaasiturgude terviklikkust nõuetekohaselt 
ning et turu kuritarvitamise vältimiseks
tuleks kaaluda asjakohase õigusraamistiku 
loomist energeetikasektori jaoks.

(2) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komitee ja elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm kinnitasid 
oma arvamuses, et kehtivate õigusaktide 
reguleerimisalad ei hõlma elektri- ja 
gaasiturgude terviklikkust nõuetekohaselt 
ning et tuleks kaaluda energeetikasektori 
jaoks kohaldatud asjakohase 
õigusraamistiku loomist, mis hoiaks ära 
turu kuritarvitamise ja võtaks arvesse 
sellele sektorile iseloomulikke tingimusi, 
mis ei ole teiste direktiivide või 
määrustega reguleeritud.

Or. en
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Selgitus

On vaja rõhutada õigusaktide erinevat loomust, näiteks on turu kuritarvitamist käsitlev 
direktiiv üldise iseloomuga, kuna energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määrus on loodud 
konkreetselt energiasektori kohaldatud.

Muudatusettepanek 61
Silvia-Adriana Ţicău

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
energiahulgimüügiturud 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.

Or. ro

Selgitus

Järjepidevuse huvides.

Muudatusettepanek 62
Bendt Bendtsen

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 mõjutab 
tihti elektri ja gaasi hulgimüügihindu 
teistes liikmesriikides. Seepärast ei saa 
turgude terviklikkuse kindlustamine olla 
probleem, mis tekitab muret vaid 
üksikutele liikmesriikidele.
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Or. en

Muudatusettepanek 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 mõjutab 
tihti elektri ja gaasi hulgimüügihindu 
teistes liikmesriikides. Seepärast ei saa 
turgude terviklikkuse kindlustamine olla 
probleem, mis tekitab muret vaid 
üksikutele liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Teresa Riera Madurell

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.
Sinna hulka kuuluvad muu hulgas 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja nii otse kui ka 
vahendajate kaudu toimuvad börsivälised 
tehingud.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Claude Turmes
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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.
Sinna hulka kuuluvad muu hulgas 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid, börsivälised 
tehingud ja kahepoolsed lepingud.

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses tuleb käsitleda ka kahepoolseid lepinguid, et oleksid hõlmatud kõik turu 
osalised ja tehingud.

Muudatusettepanek 66
Herbert Reul

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.
Pikaajalised lepingud ja lepingud 
lõpptarbijaga ei kuulu käesoleva määruse 
reguleerimisalasse.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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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, mis on energia- ja 
finantsturgude jaoks eluliselt tähtsad,
ning nende sektorite hinnakujundused on 
omavahel seotud.

Or. pl

Selgitus

Eesmärk on võtta arvesse kõiki turu instrumente, mis mõjutavad tegelike hindade kujunemise 
mehhanismi. Investeerimine tuletisinstrumentide turgu sillutas teed spekuleerimisele, mis viis 
finantskriisini.

Muudatusettepanek 68
András Gyürk

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) Gaasi ja elektri hulgimüügiturud 
hõlmavad nii kaubaturgusid kui ka 
tuletisinstrumentide turgusid ning nende 
sektorite hinnakujundused on omavahel 
seotud.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Energia hulgimüügituru 
läbipaistvuse suurendamiseks asutab 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
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Asutuste Koostööamet (amet) turuosaliste 
registri, ning samuti uurima, kas ja 
millise ajakavaga on teostatav börsiväliste 
tuletisinstrumentide viimine börsile, 
millega kaasneb börsitehingute tegemine.

Or. en

Selgitus

Börsivälised tehingud moodustavad enamuses liikmesriikides suurema osa energia 
hulgimüügiturul tehtavatest tehingutest. Kui need tehingud toimuksid börsil, kasvaks turu 
läbipaistvus. Lisaks läheks aruandekohustus üle börsi kliiringukodadele.

Muudatusettepanek 70
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Võrdsete tingimuste loomiseks 
erinevate turukohtade ja lepinguvormide 
vahel tuleks börside jaoks kavandada 
miinimumnõuded.

Or. en

Selgitus

Turgude miinimumnõuete kehtestamine aitaks ära hoida tehingute üleviimist vähem 
reguleeritud turgudele.

Muudatusettepanek 71
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Amet peaks mõistma, et elektri-, 
gaasi-, nafta- ja söeturud ning 
süsinikdioksiidi saastekvootide turud 
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mõjutavad vastastikku üksteist, ning neid 
turge jälgima, et saada turu arengute 
kohta selge ülevaade.

Or. en

Selgitus

Kuigi nafta- ja söeturud ning süsinikdioksiidi saastekvootide turud erinevad elektri ja 
gaasiturgudest, mõjutavad nad üksteist, ning turu kuritarvituste ja turu manipuleerimise 
tõhusaks ärahoidmiseks tuleb jälgida kõiki turge.

Muudatusettepanek 72
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Komisjon viib praegu läbi 
konsultatsioone sidusrühmadega teemal 
„Euroopa süsinikdioksiidi saastekvootide 
turu terviklikkuse tagamine”1. Seejärel 
koostab ta kiiresti ettepaneku projekti 
eriõigusakti vastuvõtmiseks, et 2012. aasta 
lõpuks kehtestada sätted võimalike 
rikkumiste kohta süsinikdioksiidi 
saastekvootide turul, ning samas tagada 
seostatus käesoleva määrusega.
1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Selgitus

Euroopa süsinikdioksiidi saastekvootide turu terviklikkuse tagamiseks vastuvõetav õigusakt 
peaks olema osa läbipaistvuse ja terviklikkuse paketist, mille hulka kuuluvad energiaturu 
terviklikkuse ja läbipaistvuse määrus (REMIT), turu kuritarvitamist käsitlev direktiiv (MAD), 
Euroopa turu infrastruktuuri määrus (EMIR) ja finantsinstrumentide turgude direktiiv 
(MiFID). Seetõttu peaks komisjon kiiresti koostama ettepaneku, et täita lünk seoses 
süsinikdioksiidi saastekvootide turuga.
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Muudatusettepanek 73
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Lõpptarbija kaitseks ja ELi kodanikele 
jõukohaste energiahindade tagamiseks on 
ülioluline keelata energiaturu terviklikkust 
õõnestav käitumine.

Or. ro

Selgitus

On oluline kaitsta lõpptarbijat ja tagada ELi kodanikele jõukohased energiahinnad.

Muudatusettepanek 74
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Arvestades, et turuga 
manipuleerimise eesmärk on kontrollida 
energia hulgimüügi toodete nõudlust ning 
pakkumist, mis võib kaasa tuua kas 
kaudse või otsese mõju ostu- või 
müügihindadele või tekitada ebavõrdseid 
kauplemistingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Liikmesriigi ametiasutused saavad 
mõjutada kommunaalettevõtjate käitumist 
mitmel moel, sealhulgas eri- või 
ainuõiguste andmise, osalemisega nende 
kapitalis või esindatusega üksuste haldus-
, juhtimis- või järelevalveorganites, ning 
seetõttu on neil oluline roll käesoleva 
määruse rakendamises, kaasa arvatud 
seoses läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimisega riigihangete 
alal.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Energiaturu liberaliseerimine ei too 
automaatselt kaasa konkurentsi kasvu, 
kuna väljakujunenud ettevõtjad säilitavad 
tihti olulise turuosa, ning mõnes 
liikmesriigis võivad riigiomandis olevad 
ettevõtted samuti turu toimimist 
moonutada. Seetõttu tuleks käesoleva 
määrusega tagada kõikide turul 
tegutsejate võrdne kohtlemine, et viia 
miinimumini mitteusaldusväärsete 
äritavade oht ning tagada võrdsed 
võimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Claude Turmes
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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. 
Käesolev määrus peaks kehtima kõikide 
tehingute kohta, mis toimuvad 
reguleeritud turgudel ja mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides, samuti börsiväliste 
tehingute või kahepoolsete lepingute 
kohta, sõltumata sellest, kas need on 
tehtud otse või vahendaja kaudu.

Or. en

Selgitus

Et kogu turg oleks reguleeritud, ning sellega saavutataks käesoleva määruse eesmärk, st 
läbipaistvus ja terviklikkus, peavad kõik kauplemisvormid ja kauplemiskohad olema 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega.

Muudatusettepanek 78
Hannes Swoboda

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. 
Seetõttu peaks käesolev määrus kehtima 
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põhimõtteliselt kõigi tehtavate tehingute 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 79
András Gyürk

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, kuid 
samas võtaksid arvesse energia 
hulgimüügiturgude konkreetset iseloomu.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Siseteabe kasutamine enda või 
kolmanda isiku nimel kauplemisel või 
katse seda teha tuleb selgesõnaliselt 
keelata. Siseteabe kasutamisega võib 
tegemist olla ka juhul, kui energiatoodete 
hulgimüügiga tegelevad isikud, kes teavad 
või peaksid teadma, et nendele teadaolev 
info on siseteave.

(9) Siseteabe kasutamine enda või 
kolmanda isiku nimel kauplemisel või 
katse seda teha tuleb selgesõnaliselt 
keelata. Siseteabe kasutamisega võib 
tegemist olla ka juhul, kui energiatoodete 
hulgimüügiga tegelevad isikud, kes teavad 
või peaksid teadma, et nendele teadaolev 
info on siseteave. Teave, mille 
avalikustamine on nõutav vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 714/2009 või 
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määrusele (EÜ) nr 715/2009, kaasa 
arvatud vastavalt nendele määrustele 
vastu võetud suunised ja võrgukoodid, 
võib olla aluseks turuosaliste otsustele 
energia hulgimüügitoodetega tehingute 
tegemiseks, ning seetõttu võiks seda kuni 
avalikustamiseni lugeda siseteabeks.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Siseteabe kasutamine enda või 
kolmanda isiku nimel kauplemisel või 
katse seda teha tuleb selgesõnaliselt 
keelata. Siseteabe kasutamisega võib 
tegemist olla ka juhul, kui energiatoodete 
hulgimüügiga tegelevad isikud, kes teavad 
või peaksid teadma, et nendele teadaolev 
info on siseteave.

(9) Siseteabe kasutamine enda või 
kolmanda isiku nimel kauplemisel või 
katse seda teha tuleb selgesõnaliselt 
keelata. Siseteabe kasutamisega võib 
tegemist olla ka juhul, kui energiatoodete 
hulgimüügiga tegelevad isikud, kes teavad 
või peaksid teadma, et nendele teadaolev 
info on siseteave. Teave, mille 
avalikustamine on nõutav vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 714/2009 või 
määrusele (EÜ) nr 715/2009, kaasa 
arvatud vastavalt nendele määrustele 
vastu võetud suunised ja võrgukoodid, 
võiks oluliselt mõjutada energia 
hulgimüügitoodete hindu, ning seetõttu 
võiks seda kuni avalikustamiseni lugeda 
siseteabeks.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Siseteabe kasutamine enda või 
kolmanda isiku nimel kauplemisel või 
katse seda teha tuleb selgesõnaliselt 
keelata. Siseteabe kasutamisega võib 
tegemist olla ka juhul, kui energiatoodete 
hulgimüügiga tegelevad isikud, kes teavad 
või peaksid teadma, et nendele teadaolev 
info on siseteave.

(9) Siseteabe kasutamine enda või 
kolmanda isiku nimel kauplemisel tuleb 
selgesõnaliselt keelata. Siseteabe 
kasutamisega võib tegemist olla ka juhul, 
kui energiatoodete hulgimüügiga tegelevad 
isikud, kes teavad või peaksid teadma, et 
nendele teadaolev info on siseteave. Kuni 
selle avalikustamiseni loetakse siseteabeks 
loetakse ainult selline teave, mille 
avalikustamist nõuavad määruste (EÜ) nr 
714/2009 või (EÜ) nr 715/2009 sätted, 
sealhulgas nende määruste kohaselt 
vastuvõetud suunised ja võrgukoodid.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Siseteabe kasutamine enda või 
kolmanda isiku nimel kauplemisel või 
katse seda teha tuleb selgesõnaliselt 
keelata. Siseteabe kasutamisega võib 
tegemist olla ka juhul, kui energiatoodete
hulgimüügiga tegelevad isikud, kes teavad 
või peaksid teadma, et nendele teadaolev 
info on siseteave.

(9) Siseteabe kasutamine enda või 
kolmanda isiku nimel kauplemisel või 
katse seda teha tuleb selgesõnaliselt 
keelata. Siseteabe kasutamisega võib 
tegemist olla ka juhul, kui elektri- ja 
gaasitoodete hulgimüügiga tegelevad 
isikud, kes teavad või peaksid teadma, et 
nendele teadaolev info on siseteave.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Manipuleerimine energia 
hulgimüügiturgudega hõlmab hindade 
kunstlikku tõstmist tasemele, mida ei saa 
õigustada kauba tegeliku kättesaadavuse, 
tootmiskulude, hoidmis- või 
ülekandesuutlikkuse ega nõudlusega.

(10) Manipuleerimine energia 
hulgimüügiturgudega hõlmab hindade 
kunstlikku tõstmist tasemele, mida ei saa 
õigustada kauba tegeliku kättesaadavuse, 
tootmiskulude, hoidmis- või 
ülekandesuutlikkuse ega tegeliku
nõudlusega ehk teisisõnu, olukorraga, kus 
vastuvõtjatel on tehniline või 
tehnoloogiline suutlikkus energia 
vastuvõtmiseks ja finantssuutlikkus selle 
eest tasumiseks.

Or. pl

Selgitus

Spekuleerimise ärahoidmiseks ei saa ostu aktsepteerida, kui vastuvõtjal puudub suutlikkus 
kauba vastuvõtmiseks või selle eest tasumiseks.

Muudatusettepanek 85
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Manipuleerimine energia 
hulgimüügiturgudega hõlmab hindade 
kunstlikku tõstmist tasemele, mida ei saa 
õigustada kauba tegeliku kättesaadavuse, 
tootmiskulude, hoidmis- või 
ülekandesuutlikkuse ega nõudlusega.

(10) Manipuleerimine energia 
hulgimüügiturgudega hõlmab hindade 
kunstlikku tõstmist tasemele, mida ei saa 
õigustada kauba tegeliku pakkumise ja 
nõudluse tasakaalu või muude 
põhimuutujatega.

Or. en

Muudatusettepanek 86
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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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. Seoses 
selliste üksikasjalike eeskirjadega peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
aluslepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Konsulteerida võiks eelkõige 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti (amet), Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee 
(CESR), maagaasi ning elektri 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku (ENTSO-E, ENTSO-G), 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Autuse (ESMA) ekspertidega, riiklike 
reguleerivate asutustega, riiklike 
konkurentsiasutustega, liikmesriikide 
pädevate finantsorganitega, ning 
sidusrühmadega nagu organiseeritud 
turgude ja turuosalistega. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ning 
koostamisel peaks komisjon tagama 
üheaegse, õigeaegse ja asjakohase 
dokumentide edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning 
kindlustama selle, et Euroopa Parlament 
ja nõukogu oleksid tihedalt kaasatud 
ettevalmistavas faasis, ning et neid 
kutsutakse korrapäraselt osalema 
kohtumistel ekspertidega.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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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, et võtta 
arvesse energia hulgimüügiturgude
spetsiifikat ning tagada ühtsus muude 
asjakohaste ELi õigusaktidega 
finantsteenuste ja energia valdkonnas, 
mis kõik on dünaamilised ja muutuvad 
alad. Seoses selliste üksikasjalike 
eeskirjadega peaks komisjonil olema õigus 
võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 
vastu delegeeritud õigusakte. Eriti oluline 
on, et komisjon viiks oma ettevalmistava 
töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Konsulteerida võiks muu hulgas 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee 
(CESR), maagaasi ning elektri 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Autuse 
(ESMA) ekspertidega, riiklike 
reguleerivate asutustega, liikmesriikide 
pädevate finantsorganitega ning 
turuosalistega. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel tagama asjaomaste 
dokumentide üheaegse, õigeaegse ja 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Siseteabe ja turuga manipuleerimise (11) Siseteabe ja turuga manipuleerimise 
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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.

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. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Konsulteerida võiks muu hulgas eelkõige 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee 
(CESR), maagaasi ning elektri 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Autuse 
(ESMA) ekspertidega, riiklike 
reguleerivate asutustega, riiklike 
konkurentsiasutustega, liikmesriikide 
pädevate finantsorganitega ning 
turuosalistega, sidusrühmadega nagu 
organiseeritud turgude (näiteks 
energiabörsid) ja turuosalistega.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Hannes Swoboda

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. Käesolevas 
määruses kehtestatud selgete määratluste 
alusel tuleks komisjonile anda volitus
võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses käesoleva 
direktiivi lisadega. Kui komisjon soovib 
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vastu võtta delegeeritud õigusakti, on eriti 
oluline, et komisjon viiks ettevalmistustöö 
raames läbi asjaomaseid konsultatsioone, 
millesse kaasataks amet, energiaturul 
tegutsejad, riiklikud reguleerivad 
asutused ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
(ESMA). Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ning koostamisel peaks 
komisjon tagama üheaegse, õigeaegse ja 
asjakohase dokumentide edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
kindlustama selle, et Euroopa Parlament 
ja nõukogu oleksid tihedalt kaasatud 
ettevalmistavas faasis, eelkõige sellega, et 
neid kutsutakse korrapäraselt osalema 
kohtumistel ekspertidega.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Herbert Reul

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, et võtta 
arvesse energia hulgimüügiturgude
spetsiifikat, ning tagada kooskõla muude 
sama valdkonda reguleerivate ELi 
õigusaktidega. Seoses selliste üksikasjalike 
eeskirjadega peaks komisjonil olema õigus 
võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 
vastu delegeeritud õigusakte.
Konsultatsioonidest ja ettevalmistustest 
peaksid aegsasti osa võtma 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet ja muud 
turuosalised, ning Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu tuleks nendest varases etapis 
teavitada.

Or. de
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Muudatusettepanek 91
Anni Podimata

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 ELi 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.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Käesoleva määrusega hõlmatud 
energiaga kauplevatele ühingutele, mis ei 
kuulu direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalasse, peaksid laienema ELi 
tasemel litsentsimisnõuded. Määruses 
tuleks sätestada energiaga kauplejatele 
kohaldatud litsentsimiskord, et kontrollida 
turuosaliste suutlikkust täita käesolevat 
määrust, vältides samas direktiiviga 
2004/39/EÜ finantskauplejatele 
kohaldatavate koormavate nõuete 
rakendamist. Energiaga kauplejatele 
kohaldatud litsentsimiskorra 
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sätestamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohane õigus vastu 
võtta õigusakte litsentsimise nõuete ja 
ulatuse, litsentsi andmise ja sellest 
keeldumise menetluse ning loobumise 
tingimuste kohta. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ning koostamisel peaks 
komisjon tagama üheaegse, õigeaegse ja 
asjakohase dokumentide edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
kindlustama selle, et Euroopa Parlament 
ja nõukogu oleksid tihedalt kaasatud 
ettevalmistavas faasis ning et neid 
kutsutakse korrapäraselt osalema 
kohtumistel ekspertidega.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Käesoleva määrusega hõlmatud 
energiaga kauplevatele ühingutele, mis ei 
kuulu direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalasse, peaksid laienema ELi 
tasemel litsentsimisnõuded. Määruses 
tuleks sätestada energiaga kauplejatele 
kohaldatud litsentsimiskord, et kontrollida 
turuosaliste suutlikkust täita käesolevat 
määrust, vältides samas direktiiviga 
2004/39/EÜ finantskauplejatele 
kohaldatavate koormavate nõuete 
kehtestamist. Energiaga kauplejatele 
kohaldatud litsentsimiskorra 
sätestamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida Euroopa Liidu toimimise 
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lepingu artikli 290 kohane õigus vastu 
võtta õigusakte litsentsimise nõuete ja 
ulatuse, litsentsi andmise ja sellest 
keeldumise menetluse ning loobumise 
tingimuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 94
András Gyürk

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 ELi tasandil
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 liikmesriikide 
tasandil. Amet kogub andmeid ilma, et see 
piiraks riiklike asutuste õigust koguda 
täiendavat teavet siseriiklikuks 
kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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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 ELi tasandil
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 liikmesriikide 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Claude Turmes

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
energiaküsimusi reguleerivatel asutustel, 
kes on kursis energiaturgude arenguga oma 
liikmesriigis, peaks olema oluline roll 
tõhusa turujärelevalve tagamises.

Or. en

(See muudatus kehtib kogu tekstis)
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Selgitus

Riiklikud energiaküsimuste reguleerimise ametivõimud, keda ühendab Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööamet, vastutavad energia-alaste õigusaktide täitmise 
järelevalve, sellega seotud uurimistegevuse ja muude ülesannete eest. 

Muudatusettepanek 97
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tõhusaks turujärelevalveks on vaja 
korrapärast juurdepääsu tehingutega seotud 
andmetele. Seetõttu tuleb nõuda, et
hulgimüügi korras energiatoodetega 
kauplevad turuosalised edastaksid ametile 
sellekohase teabe.

(14) Tõhusa turujärelevalve tagamiseks 
peaks ametil olema täielik nimekiri 
energia hulgimüüjate kohta. Kui 
litsentsisüsteem juba töötab, peaksid 
riiklikud reguleerivad asutused andma 
ametile üle asjakohase teabe, muu hulgas 
ka teabe selle kohta, millistes riikides 
peale asukohariigi hulgimüüja tegutseb. 
Liikmesriigid, kus sellist süsteemi ei ole, 
peaksid rajama kohustusliku energia 
hulgimüüjate registri. Tulevase 
registreerimissüsteemi üksikasjad tuleks 
määrata komisjonil koostöös 
liikmesriikide reguleerivate asutustega. 
Nagu eespool märgitud, peaksid riiklikud 
reguleerivad asutused asjakohase teabe 
ametile üle andma. Amet peaks teavitama 
asjaomast reguleerivat asutust, kelle turul 
teatud energia hulgimüüja tegutseb. Amet 
peaks haldama ja pidama nimetatud 
energia hulgimüüjate avalikku registrit 
ning võimaldama liikmesriigi 
reguleerivatele asutustele ja muudele 
pädevatele asutustele uurimise eesmärgil 
juurdepääsu registrile. Tõhusaks 
turujärelevalveks on vaja korrapärast 
juurdepääsu tehingutega seotud andmetele
ning juurdepääsu alusandmetele elektri ja 
maagaasi tootmiseks, hoidmiseks, 
tarbimiseks või edastamiseks ettenähtud 
rajatiste või maagaasi veeldusjaamade 
võimsuse ja kasutamise kohta. Seetõttu
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peaksid hulgimüügi korras 
energiatoodetega kauplevad turuosalised, 
kaasa arvatud põhivõrguettevõtjad, 
tarnijad, kauplejad, tootjad ja vahendajad, 
kellel on vastav litsents või kes on kantud 
registrisse, olema kohustatud edastama
ametile sellekohase teabe.

või en

Muudatusettepanek 98
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tõhusaks turujärelevalveks on vaja 
korrapärast juurdepääsu tehingutega seotud 
andmetele. Seetõttu tuleb nõuda, et 
hulgimüügi korras energiatoodetega 
kauplevad turuosalised edastaksid ametile 
sellekohase teabe.

(14) Tõhusaks turujärelevalveks on vaja 
korrapärast juurdepääsu tehingutega seotud 
andmetele. Seetõttu tuleb nõuda, et 
hulgimüügi korras energiatoodetega 
kauplevad turuosalised edastaksid ametile 
sellekohase teabe. Amet võib tõhusama 
kontrolli huvides avada oluliste 
kauplemiskohtade läheduses 
kontaktbüroosid.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tõhusaks turujärelevalveks on vaja 
korrapärast juurdepääsu tehingutega seotud 
andmetele. Seetõttu tuleb nõuda, et 
hulgimüügi korras energiatoodetega
kauplevad turuosalised edastaksid ametile 
sellekohase teabe.

(14) Tõhusaks turujärelevalveks on vaja 
korrapärast juurdepääsu tehingutega seotud 
andmetele. Seetõttu tuleb nõuda, et 
hulgimüügi korras elektrienergia- ja 
gaasitoodetega kauplevad turuosalised 
edastaksid ametile sellekohase teabe ainult 
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standardiseeritud toodete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tõhusaks turujärelevalveks on vaja 
korrapärast juurdepääsu tehingutega seotud 
andmetele. Seetõttu tuleb nõuda, et 
hulgimüügi korras energiatoodetega 
kauplevad turuosalised edastaksid ametile 
sellekohase teabe.

(14) Tõhusaks turujärelevalveks on vaja 
korrapärast juurdepääsu tehingutega seotud 
andmetele. Seetõttu tuleb nõuda, et 
hulgimüügi korras energiatoodetega 
kauplevad turuosalised edastaksid ametile 
sellekohase teabe ainult standardiseeritud 
toodete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tõhusaks turujärelevalveks on vaja 
korrapärast juurdepääsu tehingutega seotud 
andmetele. Seetõttu tuleb nõuda, et 
hulgimüügi korras energiatoodetega 
kauplevad turuosalised edastaksid ametile 
sellekohase teabe.

(14) Tõhusaks turujärelevalveks on vaja 
kohest ja korrapärast juurdepääsu 
tehingutega seotud andmetele. Seetõttu 
tuleb nõuda, et hulgimüügi korras 
energiatoodetega kauplevad turuosalised 
edastaksid ametile sellekohase teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tõhusaks turujärelevalveks on vaja 
korrapärast juurdepääsu tehingutega seotud 
andmetele. Seetõttu tuleb nõuda, et 
hulgimüügi korras energiatoodetega 
kauplevad turuosalised edastaksid ametile 
sellekohase teabe.

(14) Tõhusaks turujärelevalveks on vaja 
korrapärast juurdepääsu tehingutega seotud 
andmetele. Seetõttu tuleb nõuda, et 
hulgimüügi korras energiatoodetega 
kauplevad turuosalised edastaksid ametile
regulaarselt sellekohase teabe.

Or. ro

Selgitus

Selguse huvides. 

Muudatusettepanek 103
András Gyürk

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 

(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. Kuna
andmete esitamise kohustus ei tohiks 
tekitada turuosalistele tarbetuid kulutusi
halduskoormust, peaks läbi viima eelneva 
kulu-tulu analüüsi. Andmete esitamise 
kohustus turuosaliste elektri ja maagaasi 
tootmiseks, hoidmiseks, tarbimiseks või 
edastamiseks ettenähtud rajatiste või 
maagaasi veeldusjaamade võimsuse ja 
nende rajatiste kasutamise kohta tuleks 
muuta võimalikult kergeks, ning 
võimaluse korral koguda vajaminevat 
teavet või selle osi olemasolevatest 
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…/… börsiväliste tuletisinstrumentide 
kohta.

allikatest, arvestades sealjuures määrustes 
(EÜ) nr 714/2009 ja 715/2009 kehtestatud 
läbipaistvust tagavaid raamistikke. 
Andmete kogumisel tuleks samuti arvesse 
võtta elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühma 
(ERGEG) põhiliste elektriandmete 
läbipaistvuse komiteemenetluse suuniseid. 
Kahekordse aruandluse kohustust ei 
kohaldata 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. Eriti oluline on, et komisjon viiks 
oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ning 
koostamisel peaks komisjon tagama 
üheaegse, õigeaegse ja asjakohase 
dokumentide edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning 
kindlustama selle, et Euroopa Parlament 
ja nõukogu oleksid tihedalt kaasatud 
ettevalmistavas faasis ning et neid 
kutsutakse korrapäraselt osalema 
kohtumistel ekspertidega.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vajaliku paindlikkuse tagamiseks 
andmete kogumisel energiatoodete 
hulgimüügiga seotud tehingute kohta 

(15) Vajaliku paindlikkuse tagamiseks 
andmete kogumisel energiatoodete 
hulgimüügiga seotud tehingute kohta 
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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.

peaksid komisjonil olema volitused, pärast 
nõuetekohast konsulteerimist turuosaliste, 
huvitatud osapoolte ja ametivõimude, 
kaasa arvatud ametiga, 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
ega halduskoormust, ning seetõttu tuleks 
selle kohta enne läbi viia ja tulude 
analüüs. 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. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel tagama asjakohaste 
dokumentide üheaegse, õigeaegse ja 
asjakohase üleandmise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, ning aegsasti 
korraldama asjakohased ja läbipaistvad 
konsultatsioonid, kaasa arvatud ka 
ekspertide tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vajaliku paindlikkuse tagamiseks 
andmete kogumisel energiatoodete 
hulgimüügiga seotud tehingute kohta 

(15) Vajaliku paindlikkuse tagamiseks 
andmete kogumisel energiatoodete 
hulgimüügiga seotud tehingute kohta 
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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.

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 kohta ning 
kesksetele vastaspooltele ja 
kauplemisteabehoidlatele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
…/… börsiväliste tuletisinstrumentide 
kohta. Seejuures tuleb aga tagada, et need 
asutused ja kauplemisteabehoidlad teeksid 
kogu vajaliku teabe ametile viivitamatult 
teatavaks.

Or. en

Selgitus

Ehkki turuosaliste halduskoormus tuleb hoida väiksena, peab amet saama kogu vajaliku 
teabe. Digitaalside ning uudse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ajastul ei põhjusta 
turuosalistele lisakulutusi tingimus edastada andmeid samaaegselt eri asutustele.

Muudatusettepanek 106
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Amet peaks tagama talle laekunud 
andmete turvalise käsitlemise, takistama 
loata juurdepääsu ameti valduses olevale 
teabele ja kehtestama korra, mis tagaks, et 

(17) Amet peaks tagama talle laekunud 
andmete turvalise käsitlemise, takistama 
loata juurdepääsu ameti valduses olevale 
teabele ja kehtestama korra, mis tagaks, et 
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isikud, kellel on olemas andmetele 
juurdepääsu luba, ei kuritarvita ameti 
kogutud andmeid. Amet peaks hoolitsema 
ka selle eest, et kõik tema valduses 
olevatele andmetele juurdepääsu omavad 
asutused suudaksid säilitada võrdselt kõrge 
turvalisuse taseme.

isikud, kellel on olemas andmetele 
juurdepääsu luba, ei kuritarvita ameti 
kogutud andmeid. Amet peaks hoolitsema 
ka selle eest, et kõik tema valduses 
olevatele andmetele juurdepääsu omavad 
asutused suudaksid säilitada võrdselt kõrge 
turvalisuse taseme. Samuti peab tagama 
andmete töötlemiseks ning edastamiseks 
kasutatavate IT-süsteemide turvalise 
käsitlemise. Kõrgeimat võimalikku 
andmete konfidentsiaalsust tagava IT-
süsteemi loomisel peaks amet 
ilmtingimata tegema tihedat koostööd 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametiga 
(ENISA).

Or. en

Muudatusettepanek 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Amet peaks tagama talle laekunud 
andmete turvalise käsitlemise, takistama 
loata juurdepääsu ameti valduses olevale 
teabele ja kehtestama korra, mis tagaks, et 
isikud, kellel on olemas andmetele 
juurdepääsu luba, ei kuritarvita ameti 
kogutud andmeid. Amet peaks hoolitsema 
ka selle eest, et kõik tema valduses 
olevatele andmetele juurdepääsu omavad 
asutused suudaksid säilitada võrdselt kõrge 
turvalisuse taseme.

(17) Amet peab tagama talle laekunud 
andmete turvalise käsitlemise, takistama 
loata juurdepääsu ameti valduses olevale 
teabele ja kehtestama korra, mis tagaks, et 
isikud, kellel on olemas andmetele 
juurdepääsu luba, ei kuritarvita ameti 
kogutud andmeid. Amet peaks hoolitsema 
ka selle eest, et kõik tema valduses 
olevatele andmetele juurdepääsu omavad 
asutused suudaksid säilitada võrdselt kõrge 
turvalisuse taseme ning et nende suhtes 
kohaldatakse asjakohaseid 
konfidentsiaalsuskokkuleppeid. Käesoleva 
määruse eesmärgil peavad need eeskirjad 
kehtima ka teiste asutuste suhtes, kellel on 
juurdepääs andmetele. 

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Amet peaks tagama talle laekunud 
andmete turvalise käsitlemise, takistama 
loata juurdepääsu ameti valduses olevale 
teabele ja kehtestama korra, mis tagaks, et 
isikud, kellel on olemas andmetele 
juurdepääsu luba, ei kuritarvita ameti 
kogutud andmeid. Amet peaks hoolitsema 
ka selle eest, et kõik tema valduses 
olevatele andmetele juurdepääsu omavad 
asutused suudaksid säilitada võrdselt kõrge 
turvalisuse taseme.

(17) Amet peaks tagama talle laekunud 
andmete turvalise käsitlemise, takistama 
loata juurdepääsu ameti valduses olevale 
teabele ja kehtestama korra ning 
asjakohased õigusnormid, mis tagaksid, et 
isikud, kellel on olemas andmetele 
juurdepääsu luba, ei kuritarvita ameti 
kogutud andmeid. Amet peaks hoolitsema 
ka selle eest, et kõik tema valduses 
olevatele andmetele juurdepääsu omavad 
asutused suudaksid säilitada võrdselt kõrge 
turvalisuse taseme.

Or. de

Muudatusettepanek 109
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Amet peaks tagama talle laekunud 
andmete turvalise käsitlemise, takistama 
loata juurdepääsu ameti valduses olevale 
teabele ja kehtestama korra, mis tagaks, et 
isikud, kellel on olemas andmetele 
juurdepääsu luba, ei kuritarvita ameti 
kogutud andmeid. Amet peaks hoolitsema 
ka selle eest, et kõik tema valduses 
olevatele andmetele juurdepääsu omavad 
asutused suudaksid säilitada võrdselt kõrge 
turvalisuse taseme.

(17) Amet peaks tagama talle laekunud 
andmete turvalise käsitlemise ja kaitse, 
takistama loata juurdepääsu ameti valduses 
olevale teabele ja kehtestama korra, mis 
tagaks, et isikud, kellel on olemas 
andmetele juurdepääsu luba, ei kuritarvita 
ameti kogutud andmeid. Amet peaks 
hoolitsema ka selle eest, et kõik tema 
valduses olevatele andmetele juurdepääsu 
omavad asutused suudaksid säilitada 
võrdselt kõrge turvalisuse taseme.

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Adam Gierek

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) Hinnateabe kättesaadavus on väga 
oluline läbipaistvuse eeltingimus. Selline 
läbipaistvus aitab turul kindlustunnet luua 
ja suurendab teadmisi energia 
hulgimüügiturgude toimimise kohta.

Or. pl

Selgitus

Turuosalistel peab olema võimalus pääseda ligi hinnateabele, et tagada turutehingute 
läbipaistvus, kuna tundliku teabe mainimine jätab võimaluse sellist teavet mitte avalikustada. 

Muudatusettepanek 111
Bendt Bendtsen

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 
igal kuul maade kaupa aruande hindade 
muutumise kohta energia 
hulgimüügiturgudel.

Or. en
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Muudatusettepanek 112
Konrad Szymański

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,
juhul kui selline läbipaistvus (a) aitab 
turul kindlustunnet luua ja suurendab 
teadmisi energia hulgimüügiturgude 
toimimise kohta ning (b) kui sel ei ole 
kahjustavat mõju turu likviidsusele või 
turuosalejate ärihuvidele.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Fiona Hall

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 muutma turuosalistele ja 
laiemale avalikkusele kättesaadavaks 
teabe, mis ei ole tundlik äriteave. Selline 
läbipaistvus aitab turul kindlustunnet luua 
ja suurendab teadmisi energia 
hulgimüügiturgude toimimise kohta. Amet 
võib töötada välja ja säilitada metoodika 
selle kohta, kuidas ta kavatseb nimetatud 
teabe kättesaadavaks muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Giles Chichester
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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. Amet ja riiklikud reguleerivad 
asutused ei tohiks avaldada aktuaalset 
tundlikku äriteavet.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Claude Turmes

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 või 
mida on võimalik avaldada koondatud ja 
anonüümses vormis. Selline läbipaistvus 
aitab turul kindlustunnet luua ja toetab
teadmiste suurendamist energia 
hulgimüügiturgude toimimise kohta.

Or. en

Selgitus

Kuna käesoleva määruse eesmärk on suurendada läbipaistvust energia hulgimüügiturgudel, 
tuleb tulemused avalikustada ning võimaldada uutel turuletulijatel, reguleerivatel asutustel, 
teadlastel, tarbijatel ja teistel huvitatud isikutel olla kursis olukorraga energiaturgudel.

Muudatusettepanek 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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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 koondatud ja 
anonüümses vormis turuosalistele ja 
laiemale avalikkusele kättesaadavaks 
muuta teabe, mis ei ole tundlik äriteave 
ning aitab suurendada teadmisi turu 
kohta. Selline läbipaistvus aitab turul 
kindlustunnet luua ja suurendab teadmisi 
energia hulgimüügiturgude toimimise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Claude Turmes

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 vastutama käesoleva määruse 
jõustamise eest liikmesriikides. Et seda 
ülesannet tõhusalt täita, peaksid neil olema 
vajalikud uurimisvolitused. Et saada 
ainulaadsest ELi perspektiivist täielikku 
kasu ning tagada kindel teave, mis toetab 
taotlusi uurimiste algatamiseks, peaksid 
ametil olema volitused uurimiseks tihedas 
koostöös asjassepuutuvate riiklike 
reguleerivate asutustega, näiteks 
piiriüleste juhtumite korral.

Or. en

Selgitus

Sellega piiratakse ressursse, mida on vaja liikmesriikide uurimisorganitel, et uurida 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti taotlusi, milles puuduvad andmed 
ja analüüs. Seega oleksid need lisavolitused kulutõhusad ning tugevdaksid ameti 
usaldusväärsust.
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Muudatusettepanek 118
András Gyürk

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 vastutama käesoleva määruse 
jõustamise eest liikmesriikides. Et seda 
ülesannet tõhusalt täita, peaksid neil olema 
vajalikud uurimis- ja jõustamisvolitused.
Amet peaks tagama, et uurimisvolitusi 
rakendatakse järjepidevalt sarnasel ning 
proportsionaalsel viisil. Selleks võib amet 
anda suuniseid riiklikele reguleerivatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Hannes Swoboda

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 vastutama käesoleva määruse 
jõustamise eest liikmesriikides. Komisjon
peaks koos ametiga hoolitsema selle eest, 
et järelevalve- ja uurimisvolitusi 
kohaldatakse koordineeritult ja 
kooskõlastatult.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Zigmantas Balčytis
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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 vastutama käesoleva määruse 
rakendamise eest liikmesriikides ning 
selle eest, et määruse rakendamist 
jälgitakse. Et seda ülesannet tõhusalt täita, 
peaksid neil olema vajalikud uurimis- ja 
järelevaatamisvolitused.

Or. lt

Muudatusettepanek 121
Ioan Enciu

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 vastutama käesoleva määruse 
range jõustamise eest liikmesriikides. Et 
seda ülesannet tõhusalt täita, peaksid neil 
olema vajalikud uurimisvolitused.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Amet peaks tagama käesoleva 
määruse kooskõlastatud rakendamise kogu 
Euroopa Liidu piires ning et seda tehtaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 
2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga 

(20) Amet peaks tagama käesoleva 
määruse kooskõlastatud rakendamise kogu 
Euroopa Liidu piires ning et seda tehtaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 
2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga 
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manipuleerimise (turu kuritarvitamise) 
kohta. Kuna turu kuritarvitamine energia 
hulgimüügiturgudel mõjutab sageli rohkem 
kui ühte liikmesriiki, peaks amet tagama 
läbiviidavate uurimiste tõhususe ja 
sidususe. Selleks peaks ta suutma 
kooskõlastada kõnealuste riikide 
reguleerivate asutuste esindajatest ja 
vajaduse korral ka muude asutuste 
esindajatest koosnevate uurimisrühmade 
tegevust.

manipuleerimise (turu kuritarvitamise) 
kohta. Kuna turu kuritarvitamine energia 
hulgimüügiturgudel mõjutab sageli rohkem 
kui ühte liikmesriiki, peaks amet tagama 
läbiviidavate uurimiste tõhususe ja 
sidususe. Selleks peaks ta suutma taotleda 
koostööd, nõuda täiendavat uurimist,
kooskõlastada kõnealuste riikide 
reguleerivate asutuste esindajatest ja 
vajaduse korral ka muude asutuste 
esindajatest koosnevate uurimisrühmade 
tegevust.

Or. en

Selgitus

Nimetatud lisavolituste puhul tulevad ametile kasuks ELi perspektiiv ja institutsioonisisesed 
ekspertteadmised, et abistada riiklikke reguleerivaid asutusi, eriti piirkondlike ja piiriüleste 
juhtumite korral.

Muudatusettepanek 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Amet peaks tagama käesoleva 
määruse kooskõlastatud rakendamise kogu 
Euroopa Liidu piires ning et seda tehtaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 
2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga 
manipuleerimise (turu kuritarvitamise) 
kohta. Kuna turu kuritarvitamine energia 
hulgimüügiturgudel mõjutab sageli rohkem 
kui ühte liikmesriiki, peaks amet tagama 
läbiviidavate uurimiste tõhususe ja 
sidususe. Selleks peaks ta suutma 
kooskõlastada kõnealuste riikide 
reguleerivate asutuste esindajatest ja 
vajaduse korral ka muude asutuste 
esindajatest koosnevate uurimisrühmade 
tegevust.

(20) Amet peaks tagama käesoleva 
määruse kooskõlastatud rakendamise kogu 
Euroopa Liidu piires ning tegema koostööd 
vastavate reguleerivate asutustega 
tagamaks, et seda tehtaks kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 
2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga 
manipuleerimise (turu kuritarvitamise) 
kohta. Kuna turu kuritarvitamine energia 
hulgimüügiturgudel mõjutab sageli rohkem 
kui ühte liikmesriiki, peaks amet tagama 
läbiviidavate uurimiste tõhususe ja 
sidususe. Selleks peaks ta suutma 
kooskõlastada kõnealuste riikide 
reguleerivate asutuste esindajatest ja 
vajaduse korral ka muude asutuste 
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esindajatest koosnevate uurimisrühmade 
tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused peaksid 
koos tagama kooskõlastatud lähenemisviisi 
kasutamise energia hulgimüügiturgudel 
(mis hõlmavad nii kaubaturgusid kui ka 
tuletisinstrumentide turgusid) avastatud 
turu kuritarvitamise juhtumitega 
tegelemisel.

(21) Amet, riiklikud reguleerivad asutused 
ja pädevad finantsjärelevalveasutused 
peaksid koos tagama kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise energia 
hulgimüügiturgudel (mis hõlmavad nii 
kaubaturgusid kui ka tuletisinstrumentide 
turgusid) avastatud turu kuritarvitamise 
juhtumitega tegelemisel. Selline koostöö 
võiks toimuda ameti koordineerimisel ka 
piirkondlike rühmade tööna, mis 
kajastaks ELi turu tegelikku olukorda 
ning asjakohaseid juhtumeid. 

Or. en

Selgitus

Turu kuritarvitamisega ühes liikmesriigis võivad sageli kaasneda tehingud, millel on mõju 
teistele liikmesriikidele. Nimetatud liikmesriigid peaksid seega tegema Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööameti egiidi all koostööd uurimistoimingute nõuetekohaseks 
läbiviimiseks. 

Muudatusettepanek 125
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused peaksid 

(21) Riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused peaksid 
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koos tagama kooskõlastatud lähenemisviisi 
kasutamise energia hulgimüügiturgudel 
(mis hõlmavad nii kaubaturgusid kui ka 
tuletisinstrumentide turgusid) avastatud 
turu kuritarvitamise juhtumitega 
tegelemisel.

regulaarselt ja toimival viisil koos tagama 
jätkuva kooskõlastatud lähenemisviisi 
kasutamise energia hulgimüügiturgudel 
(mis hõlmavad nii kaubaturgusid kui ka 
tuletisinstrumentide turgusid) avastatud 
turu kuritarvitamise juhtumitega 
tegelemisel.

Or. pl

Selgitus

Koostöö finantsasutuste vahel peab olema regulaarne ja pidev.

Muudatusettepanek 126
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused peaksid 
koos tagama kooskõlastatud lähenemisviisi 
kasutamise energia hulgimüügiturgudel 
(mis hõlmavad nii kaubaturgusid kui ka 
tuletisinstrumentide turgusid) avastatud 
turu kuritarvitamise juhtumitega 
tegelemisel.

(21) Riiklikud reguleerivad asutused, 
riiklikud konkurentsiasutused ja pädevad 
finantsjärelevalveasutused peaksid koos 
tagama kooskõlastatud lähenemisviisi 
kasutamise energia hulgimüügiturgudel 
(mis hõlmavad nii kaubaturgusid kui ka 
tuletisinstrumentide turgusid) avastatud 
turu kuritarvitamise juhtumitega 
tegelemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused peaksid 
koos tagama kooskõlastatud lähenemisviisi 

(21) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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kasutamise energia hulgimüügiturgudel 
(mis hõlmavad nii kaubaturgusid kui ka 
tuletisinstrumentide turgusid) avastatud 
turu kuritarvitamise juhtumitega 
tegelemisel.

Or. lt

Muudatusettepanek 128
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused peaksid 
koos tagama kooskõlastatud lähenemisviisi 
kasutamise energia hulgimüügiturgudel 
(mis hõlmavad nii kaubaturgusid kui ka 
tuletisinstrumentide turgusid) avastatud 
turu kuritarvitamise juhtumitega 
tegelemisel.

(21) Riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused peaksid 
koos tagama kooskõlastatud lähenemisviisi 
kasutamise elektri ja gaasi
hulgimüügiturgudel (mis hõlmavad nii 
kaubaturgusid kui ka tuletisinstrumentide 
turgusid) avastatud turu kuritarvitamise 
juhtumitega tegelemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 129
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Oluline on käesolevast määrusest 
tulenevate ametisaladuse hoidmisega 
seotud kohustuste kohaldamine 
konfidentsiaalse teabe kõikide saajate 
suhtes.

(22) Oluline on käesolevast määrusest 
tulenevate ametisaladuse hoidmisega 
seotud kohustuste kohaldamine 
konfidentsiaalse teabe kõikide saajate 
suhtes. Amet, riiklikud reguleerivad 
asutused, riiklikud konkurentsiasutused 
ja pädevad finantsjärelevalveasutused 
peaksid tagama saadud teabe 
konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kaitse.
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Or. en

Muudatusettepanek 130
András Gyürk

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 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. Võttes arvesse 
komisjoni teatise KOM(2010)716 
pealkirjaga „Sanktsioonide tõhustamine 
finantsteenuste sektoris” teemal toimunud 
konsultatsiooni, peaks komisjon esitama 
ettepanekuid, kuidas jätkata liikmesriikide 
karistussüsteemide ühtlustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Claude Turmes

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 

(23) Oluline on, et käesoleva määruse 
rikkumise eest määratavad karistused 
oleksid proportsionaalsed ja hoiatavad ning 
kajastaksid rikkumise tõsidust ning seda 
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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.

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. Et hoiatused 
oleksid piisavalt mõjusad, peaksid 
minimaalsed rahalised karistused olema 
vähemalt kahekordsed võrreldes oodatava 
otsese ja kaudse kasuga ning tarbijatele 
tekitatud kahjuga, mis tuleneb tegevusest, 
mida käesoleva määrusega püütakse ära 
hoida.

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleks võtta mitte ainult otsese, vaid ka kaudse kasuga rikkumisi, kuna need toovad 
tihti kaasa kasud omavahel seotud turgudel ning mõjutavad lõpuks ka tarbijahindasid. 

Muudatusettepanek 132
Zigmantas Balčytis

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 

(23) Selles valdkonnas on oluline luua 
ühtlustatud karistussüsteem ja ühised 
miinimumstandardid. Käesoleva määruse 
rikkumise eest määratavad karistused 
peavad olema 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 
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2003/6/EÜ rakendamisel. karistused olema samal tasemel 
karistustega, mis liikmesriigid on heaks 
kiitnud direktiivi 2003/6/EÜ rakendamisel.

Or. lt

Muudatusettepanek 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 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. Mingi aja 
jooksul tuleb liikuda ühtlustatud 
karistussüsteemi poole.

Or. en

Selgitus

Kuigi lühikese aja jooksul ei ole võimalik rakendada samaväärseid karistusi, tuleks kaaluda 
pikaajalise eesmärgi püstitamist tagamaks, et just pehmed karistused ei ole põhjuseks sellele, 
miks mõnele kindlale turule investeeritakse. 

Muudatusettepanek 134
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt ühtlustatud raamistiku kehtestamist 
energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks, ei suuda liikmesriigid piisavalt 
saavutada ning seda on parem saavutada 
liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(24) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt ühtlustatud raamistiku kehtestamist 
energia hulgimüügituru terviklikkuse ja 
läbipaistvuse tagamiseks, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning seda 
on parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. ro

Selgitus

Järjepidevuse huvides.

Muudatusettepanek 135
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) rõhutab, et vaja on ELi tasandi 
põhieeskirjasid, nagu huvide konflikte 
hõlmava vastuvõetamatute olukordade 
ühtne määratlus. ELi tasandi 
kaitsemeetmed, mille eesmärk on tagada 
läbipaistvus ja usaldusväärsus, võiksid 
sisaldada kinnitust huvide konflikti 
puudumise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 136
András Gyürk
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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, võttes arvesse nende 
turgude eripära. Määruses nähakse ette, et 
järelevalvet energia hulgimüügiturgude üle 
teostab Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Claude Turmes

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, ning 
kehtestatakse minimaalsed nõudmised 
börside tegevusele, kõigile börsivälistele 
tehingutele ja kahepoolsetele lepingutele.

Or. en

Selgitus

Kõikide kauplemisvormide ja -kohtade suhtes peavad kehtima käesoleva määruse sätted, et 
hõlmata täielikult kogu turgu ning saavutada määruse läbipaistvuse ja terviklikkuse 
eesmärgid. 
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Muudatusettepanek 138
Adina-Ioana Vălean

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 kuritarvitamise, 
mis mõjutab energia hulgimüügiturgusid, 
kus need eeskirjad on kooskõlas ja ei 
kattu seotud finantsturgudel rakendatavate 
eeskirjadega. Määruses nähakse ette, et 
järelevalvet energia hulgimüügiturgude üle 
teostab amet.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Anni Podimata

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 
ning energiaturu konkureeriva olemusega
turu kuritarvitamise energia 
hulgimüügiturgudel. Määruses nähakse 
ette, et järelevalvet energia 
hulgimüügiturgude üle teostab amet.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
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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 elektri ja gaasi
hulgimüügiturgudel. Määruses nähakse 
ette, et järelevalvet elektri ja gaasi
hulgimüügiturgude üle teostab amet.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse energia 
hulgimüügitoodetega kauplemise suhtes. 
Artiklite 3 ja 4 sätteid ei kohaldata nende 
energia hulgimüügitoodete suhtes, mis on 
finantsinstrumendid ja kuuluvad direktiivi 
2003/6/EÜ artikli 9 reguleerimisalasse. 
Käesolev määrus ei piira direktiivide 
2003/6/EÜ ja 2004/39/EÜ ega Euroopa 
konkurentsiõiguse kohaldamist käesolevas 
määruses hõlmatud tegevuse suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse energia 
hulgimüügitoodetega kauplemise suhtes. 
Artiklite 3 ja 4 sätteid ei kohaldata nende 
energia hulgimüügitoodete suhtes, mis on 
finantsinstrumendid ja kuuluvad direktiivi 
2003/6/EÜ artikli 9 reguleerimisalasse. 
Süsinikdioksiidi saastekvootide turul 
tuleks sektoripõhiseid rikkumisi 
määratleda eraldi õigusalaste sätetega, 
mida esitletakse 2012. aasta lõpus. 
Käesolev määrus ei piira direktiivide 
2003/6/EÜ ja 2004/39/EÜ ega Euroopa 
konkurentsiõiguse kohaldamist käesolevas 
määruses hõlmatud tegevuse suhtes.

Or. en

Selgitus

Euroopa süsinikdioksiidi saastekvootide turu terviklikkuse tagamiseks vastuvõetav õigusakt 
peaks olema osa läbipaistvuse ja terviklikkuse paketist, mille hulka kuuluvad energiaturu 
terviklikkuse ja läbipaistvuse määrus (REMIT), turu kuritarvitamist käsitlev direktiiv (MAD), 
Euroopa turu infrastruktuuri määrus (EMIR) ja finantsinstrumentide turgude direktiiv 
(MiFID). Seetõttu peaks komisjon kiiresti koostama ettepaneku, et täita lünk seoses 
süsinikdioksiidi saastekvootide turuga.
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Muudatusettepanek 142
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 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.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet, riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused 
tagavad ühiselt kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise asjaomaste 
eeskirjade jõustamisel, kui võetavad 
meetmed on seotud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 
9, ja ühe või mitme energia 
hulgimüügitootega, mille suhtes 
kohaldatakse artikleid 3 ja 4.

Amet, riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused 
tagavad ühiselt kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise asjaomaste 
eeskirjade jõustamisel.

Or. cs

Selgitus

Et tagada kooskõlastatud lähenemisviisi kasutamine, peaksid pädevad riiklikud 
energeetikasektorit reguleerivad asutused teostama järelevalvet koostöös ametiga.
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Muudatusettepanek 144
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet, riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused 
tagavad ühiselt kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise asjaomaste 
eeskirjade jõustamisel, kui võetavad 
meetmed on seotud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 
9, ja ühe või mitme energia 
hulgimüügitootega, mille suhtes 
kohaldatakse artikleid 3 ja 4.

Amet, riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused 
tagavad ühiselt kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise asjaomaste 
eeskirjade jõustamisel, kui võetavad 
meetmed on seotud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 
9, ja ühe või mitme energia 
hulgimüügitootega, mille suhtes 
kohaldatakse artikleid 3 ja 4. Amet tagab, 
et riiklikud asutused jõustavad 
asjakohased eeskirjad, sealhulgas need 
eeskirjad, millega reguleeritakse hindade 
määramist riigihangete puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 145
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet, riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused 
tagavad ühiselt kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise asjaomaste 
eeskirjade jõustamisel, kui võetavad 
meetmed on seotud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 
9, ja ühe või mitme energia 
hulgimüügitootega, mille suhtes 

Amet, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve, riiklikud 
reguleerivad asutused, riiklikud 
konkurentsiasutused ja pädevad 
finantsjärelevalveasutused tagavad ühiselt 
kooskõlastatud lähenemisviisi kasutamise 
asjaomaste eeskirjade jõustamisel, kui 
võetavad meetmed on seotud ühe või 
mitme finantsinstrumendiga, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 
9, ja ühe või mitme energia 
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kohaldatakse artikleid 3 ja 4. hulgimüügitootega, mille suhtes 
kohaldatakse artikleid 3 ja 4.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet, riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused 
tagavad ühiselt kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise asjaomaste 
eeskirjade jõustamisel, kui võetavad 
meetmed on seotud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 
9, ja ühe või mitme energia 
hulgimüügitootega, mille suhtes 
kohaldatakse artikleid 3 ja 4.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. lt

Muudatusettepanek 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet, riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused 
tagavad ühiselt kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise asjaomaste 
eeskirjade jõustamisel, kui võetavad 
meetmed on seotud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 
9, ja ühe või mitme energia 
hulgimüügitootega, mille suhtes 

Amet, riiklikud reguleerivad asutused, 
Euroopa väärtpaberiturujärelevalve ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused 
tagavad ühiselt kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise asjaomaste 
eeskirjade jõustamisel, kui võetavad 
meetmed on seotud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 
9, ja ühe või mitme energia 
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kohaldatakse artikleid 3 ja 4. hulgimüügitootega, mille suhtes 
kohaldatakse artikleid 3 ja 4.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet, riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused 
tagavad ühiselt kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise asjaomaste 
eeskirjade jõustamisel, kui võetavad 
meetmed on seotud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 
9, ja ühe või mitme energia 
hulgimüügitootega, mille suhtes 
kohaldatakse artikleid 3 ja 4.

Amet, riiklikud reguleerivad asutused, 
Euroopa väärtpaberiturujärelevalve ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused 
tagavad ühiselt kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise asjaomaste 
eeskirjade jõustamisel, kui võetavad 
meetmed on seotud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 
9, ja ühe või mitme energia 
hulgimüügitootega, mille suhtes 
kohaldatakse artikleid 3 ja 4.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Hulgimüügitoodete loetelu

Artiklite 3 ja 4 rakendamise eesmärgil 
koostab ja avaldab amet 
hulgimüügitoodete loetelu, mis jääb 
direktiivi 2003/06/EÜ artikli 9 
kohaldamisalasse.
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Or. de

Selgitus

Artiklites 3 ja 4 käsitletakse siseteabe põhjal kauplemise ja turuga manipuleerimise keeldu.
Kuigi võimalike tehingute kõikehõlmavat loetelu ei ole võimalik ega soovitatav koostada, 
peaksid turuosalejad olema teadlikud, milliseid tooteid täpselt silmas peetakse. Selles 
valdkonnas tuleks tagada õiguskindlus.

Muudatusettepanek 150
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 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
mille saamist mõistlikult tegutsev 
professionaalne turuosaline võib eeldada 
kooskõlas õigusaktidest tulenevate nõuete 
ja/või tunnustatud turutavadega.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 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
mille saamist võib turuosaline eeldada 
vastavalt kehtivatele turutavadele;

Or. de
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Selgitus

Hind ei ole võrdlemiseks sobiv alus, kuna see on erinevate tegurite keeruka koostoime 
tulemus – mõningane ebaselgus tooks lihtsalt kaasa hulga õiguslikke meetmeid. Sel põhjusel 
ei kasutata nimetatud kriteeriumit ka NASDAQi indeksi jaoks.

Muudatusettepanek 152
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 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” – avalikustamata teave, mis 
on otse või kaudselt seotud ühe või mitme 
energia hulgimüügitootega ning millel on
märkimisväärne mõju turuosaliste poolt 
tehtavatele otsustele energia 
hulgimüügitoodete hinna määramise 
kohta.

Or. pl

Selgitus

Siseteave peaks hõlmama kogu avalikustamata teavet, mis võib mõjutada turuosaliste poolt 
tehtavaid otsuseid.

Muudatusettepanek 153
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 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 olla 
tõenäoliselt märkimisväärne mõju nende 
energia hulgimüügitoodete hinnale.

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 informatsiooni:

(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 õigus- või 
haldusnormid, eelkõige direktiivid 
2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ; või
(b) mille kohta ei kehti punkti (a) alusel 
avalikustamisnõue, mida ei ole avaldatud 
ning millel oleks avaldamise korral 
tõenäoliselt märkimisväärne mõju nende 
energia hulgimüügitoodete hinnale. 
Sellise siseteabe hulka kuulub ainult 
alljärgnev:
teave, mida mõistlikult tegutsev 
professionaalne turuosaline energia 
hulgimüügitoote kohta tehingut sõlmides 
tõenäoliselt kasutab ja millel on avaldamise 
korral tõenäoliselt oluline mõju selliste 
energia hulgimüügitoodete hindadele; või 
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– teave, mis kujutab endast 
hinnatundlikke ja täpseid andmeid elektri 
ja maagaasi tootmiseks, hoidmiseks, 
tarbimiseks või edastamiseks ettenähtud 
rajatiste või maagaasi veeldusjaamade 
võimsuse kohta ning teavet, mida 
regulaarselt tehakse asjakohasel energia 
hulgimüügiturul teatavaks või mille 
avaldamist nõuavad riiklikul tasandil 
kohaldatavad õigusnormid, turueeskirjad 
ning asjaomasel energia hulgimüügiturul 
sõlmitud lepingud ja tunnustatud turutavad. 

Esimese lõigu kohaldamisel peetakse 
teavet täpseks, kui see viitab ilmnenud või 
mõistliku eelduse kohaselt ilmnevatele 
asjaoludele või toimunud või mõistliku 
eelduse kohaselt toimuda võivale 
sündmusele ja kui see on sedavõrd 
üksikasjalik, et võimaldab teha järelduse 
mõju kohta, mida need asjaolud võivad 
või see sündmus võib avaldada energia 
hulgimüügitoodete hindadele.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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, 

Esimese lõigu kohaldamisel tähendab 
siseteave järgmist:
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turueeskirjad ning asjaomasel energia 
hulgimüügiturul sõlmitud lepingud ja 
tunnustatud turutavad.

(a) teave, mida mõistlikult tegutsev 
turuosaline energia hulgimüügitootega 
seotud ühte või mitut tehingut sõlmides 
tõenäoliselt kasutab, võttes arvesse 
vastavate hulgimüügiturgude suhtes 
kehtivaid õigusakte või tavasid; või
(b) teave, mille avaldamist nõuavad liidu 
või riiklikul tasandil kohaldatavad 
õigusnormid, turueeskirjad ning asjaomasel 
energia hulgimüügiturul sõlmitud lepingud 
ja tunnustatud turutavad.

Teavet kauplemisstrateegiate kohta ei 
peeta selle sätte tähenduse raames 
siseteabeks.

Or. de

Muudatusettepanek 156
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 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.
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See on teave, mis hõlmab sealhulgas 
andmeid elektri ja maagaasi tootmiseks, 
hoidmiseks, tarbimiseks või edastamiseks 
ettenähtud rajatiste võimsuse kohta ning 
on seotud maagaasi veeldusjaamade 
võimsusega, mida mõistlikult tegutsev 
turuosaline energia hulgimüügitoote 
kohta tehingut sõlmides tõenäoliselt 
kasutab, ning
(a) mida tuleb avaldada vastavalt
määrusele (EÜ) nr 714/2009 ning 
määrusele (EÜ) nr 715/2009, sealhulgas 
nende määruste kohaselt vastuvõetud 
suunistele ja võrgukoodidele või vastavalt
liidu või riiklikul tasandil kohaldatavatele 
õigusnormidele, turueeskirjadadele ning 
asjaomasel energia hulgimüügiturul 
sõlmitud lepingutele ja tunnustatud 
turutavadele, ning
(b) millel oleks märkimisväärne mõju 
nende energia hulgimüügitoodete 
hinnale.

Or. en

Muudatusettepanek 157
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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 
ja kasutamise kohta või veeldatud 
maagaasi rajatiste võimsuse ja kasutamise 
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kohaldatavad õigusnormid, turueeskirjad 
ning asjaomasel energia hulgimüügiturul 
sõlmitud lepingud ja tunnustatud turutavad.

kohta ning teavet, mille avaldamist 
nõuavad liidu või riiklikul tasandil 
kohaldatavad õigusnormid, turueeskirjad 
ning asjaomasel energia hulgimüügiturul 
sõlmitud lepingud ja tunnustatud turutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 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 
ja kasutamise kohta ning teavet, mille 
avaldamist nõuavad liidu või riiklikul 
tasandil kohaldatavad õigusnormid, 
turueeskirjad ning asjaomasel energia 
hulgimüügiturul sõlmitud lepingud ja 
tunnustatud turutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel peetakse 
silmas teavet, mida mõistlikult tegutsev 

Esimese lõigu kohaldamisel peetakse 
silmas teavet, mida mõistlikult tegutsev 
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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.

turuosaline energia hulgimüügitoote kohta 
tehingut sõlmides tõenäoliselt kasutab ja 
millel on avaldamise korral tõenäoliselt 
oluline mõju selliste energia 
hulgimüügitoodete hindadele. See teave 
hõlmab kõiki 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.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused koostada 
suuniseid ja veelgi täpsustada siseteabe 
definitsiooni delegeeritud õigusaktide 
kujul, olles eelnevalt sidusrühmade ja 
eelkõige ametiga konsulteerinud.

Or. en

Selgitus

Kuna turud arenevad ja võib ilmneda uusi rikkumiste vorme, peaksid praegused 
definitsioonid neid hõlmama ning nad peaksid kuuluma koostatavate delegeeritud õigusaktide 
kohaldamisalasse, mida komisjon võiks hiljem muuta, ilma et ta peaks muutma õigusakte 
endid.

Muudatusettepanek 161
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet loob kontaktpunkti turuosaliste 
jaoks, kes soovivad täpsustada, kas 
teatavad andmed kujutavad endast 
käesoleva määruse ja vastava delegeeritud 
õigusakti kohaselt siseteavet.

Or. en

Selgitus

See on börsidel tavaline praktika, vrd Nord Pool Spot’i füüsilise turu eeskirjade punkt 2.2.

Muudatusettepanek 162
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Näiteks võib siseteabeks olla teave, mille 
avalikustamist nõuavad määruste (EÜ) nr 
714/2009 või (EÜ) nr 715/2009 sätted, 
sealhulgas nende määruste kohaselt 
vastuvõetud suunised ja võrgukoodid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 163
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Näiteks võib siseteabeks olla teave, mille 
avalikustamist nõuavad määruste (EÜ) nr 
714/2009 või (EÜ) nr 715/2009 sätted, 
sealhulgas nende määruste kohaselt 
vastuvõetud suunised ja võrgukoodid.

Näiteks eelkõige teave, mis puudutab 
elektrienergia või gaasi tootmiseks,
tarbimiseks või edastamiseks mõeldud 
rajatisi, sealhulgas:
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(a) kavandatud seisakud, võimsuse 
piiramine, suurendamine või 
likvideerimine, mis ületab künnist ja mille 
avalikustamist nõuavad määruste (EÜ) nr 
714/2009 või (EÜ) nr 715/2009 sätted, 
sealhulgas nende määruste kohaselt 
vastuvõetud suunised ja võrgukoodid;
(b) ettekavatsemata seisak või rike, mis 
ületab künnist ja mis tuleb määruste (EÜ) 
nr 714/2009 või (EÜ) nr 715/2009 sätete 
kohaselt avalikustada, sealhulgas nende 
määruste kohaselt vastuvõetud suunised 
ja võrgukoodid;
(c) mis tahes muu teave, mis 
avalikustamise korral tõenäoliselt avaldab 
ühe või enama energia hulgimüügitoote 
hinnale märgatavat mõju,
kujutab endast siseteavet.
Siseteabeks ei loeta järgmist teavet:
(a) teave turuosalise enda kavade ja 
kauplemisstrateegia kohta;
(b) teave, mille kliendi esindaja seoses 
oma ülesannetega kliendi kohta saab, 
samuti muu teave, mille klient edastab 
kliendi esindajale.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste seisukoht on, et turu kuritarvitamise definitsioonid määruses tuleks 
muutmata jätta, et säilitada kooskõla turu kuritarvitamist käsitleva direktiivi läbivaatamisega 
ning ühest küljest vältida direktiivis turu kuritarvitamise kohta sätestatud eeskirjade 
killustamist teatavate finantsinstrumentide puhul ja teisest küljest energiaturu terviklikkuse ja 
läbipaistvuse määruses nimetatud energia hulgimüügiga seotud finantsinstrumentide puhul. 
Muuta tuleks ainult nende definitsioonide kohaldamise valdkondlikke näiteid artiklis 2, et 
täpsustada käesoleva määruse kohaldamist turuosaliste ja reguleerivate asutuste jaoks.

Muudatusettepanek 164
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Näiteks võib siseteabeks olla teave, mille 
avalikustamist nõuavad määruste (EÜ) nr 
714/2009 või (EÜ) nr 715/2009 sätted, 
sealhulgas nende määruste kohaselt 
vastuvõetud suunised ja võrgukoodid.

Näiteks võib siseteabeks olla teave, mille 
avalikustamist nõuavad määruste (EÜ) nr 
714/2009 või (EÜ) nr 715/2009 sätted, 
sealhulgas nende määruste kohaselt 
vastuvõetud suunised ja võrgukoodid, 
samuti muu kuritarvitav tegevus 
praeguses ja tulevases turupraktikas.

Or. en

Selgitus

Turgude arenedes võivad ilmneda uued kuritarvituste vormid ning ka neid peaksid praegused 
definitsioonid hõlmama, ilma et oleks vaja õigusakti muuta.

Muudatusettepanek 165
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mille kaudu kasutatakse või püütakse 
kasutada fiktiivseid vahendeid või muud 
liiki pettust või võtteid;

– mille kaudu kasutatakse või püütakse 
kasutada fiktiivseid vahendeid või muud 
liiki pettust või võtteid, mis loob või 
tõenäoliselt loob vale või eksitava 
arusaamise energia hulgimüügitoote 
tarnimise, nõudluse või hinna kohta;

Or. de

Selgitus

Sõnastus kajastab nõukogu läbirääkimistel saavutatud tulemust ja suurendab kindlust.

Muudatusettepanek 166
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kauplemine energia hetketurgudel ja 
tuletisinstrumentide turgudel, mis annab 
hindade kohta valesignaale ning tekitab 
hinnamulle, nimelt: turul füüsiliselt 
saadaoleva energia ja gaasi lahutamine 
lepingujärgse kaubanduse mahust.

Or. en

Selgitus

Määrusega tuleb takistada spekuleerimist energia hulgimüügiturul, sest see kahjustaks lisaks 
turu terviklikkusele ka tarbijahindu.

Muudatusettepanek 167
András Gyürk

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.

Näiteks on turumanipulatsioon sellise 
mulje jätmine, et kättesaadav 
elektritootmise võimsus või gaasi 
kättesaadavus või kättesaadav 
ülekandevõimsus on teine kui tegelikult 
füüsiliselt kättesaadav võimsus.
Turumanipulatsiooniks loetakse isiku või 
isikute tegevus, kes teevad koostööd 
eesmärgiga kontrollida energia 
hulgimüügitoote nõudlust või pakkumist, 
sealhulgas varjates elektri või gaasi 
tootmise võimsust või ülekandevõimsuse 
kättesaadavust või ilma seadusliku või 
ärilise põhjenduseta tahtlikult ja oluliselt 
vähendavad oma tootmisvõimsuse 
kättesaadavust, millel on kas kaudne või 
otsene mõju ostu- või müügihindadele või 
mis tekitab muid ebavõrdseid 
kauplemistingimusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 168
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „Turuga manipuleerimise katse” – välja jäetud
(a) tehingu sõlmimine, kauplemiseks 
korralduse andmine või mõne muu 
meetme võtmine seoses energia 
hulgimüügitootega selleks, et
– anda valesid või eksitavaid teateid 
energia hulgimüügitoodete pakkumise, 
nõudluse või hinna kohta;
– kindlustada ühe või mitme energia 
hulgimüügitoote hinna ebaharilikul või 
kunstlikul tasemel hoidmine või
– kasutada fiktiivseid vahendeid või muud 
liiki pettust või võtteid seoses hulgimüügi 
energiatootega;
(b) teabe levitamine meediakanalites, 
sealhulgas Internetis, või muul viisil, 
kavatsusega anda energia 
hulgimüügitoodete kohta valesid või 
eksitavaid teateid.

Or. de

Selgitus

Turuga manipuleerimise katse peaks muidugi olema kriminaalkuritegu, kuid see on artiklis 4 
juba sätestatud. Rikkumise iseloom jääb samaks, vaatamata sellele, kas turuga 
manipuleerimine õnnestus või mitte. Seetõttu ei ole vaja seda eraldi defineerida.

Muudatusettepanek 169
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kasutada fiktiivseid vahendeid või muud 
liiki pettust või võtteid seoses hulgimüügi 
energiatootega;

– kasutada fiktiivseid vahendeid või muud 
liiki pettust või plaane seoses hulgimüügi 
energiatootega;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „Energia hulgimüügitooted” – järgmised
lepingud ja tuletisinstrumendid olenemata 
sellest, kus ja kuidas nendega 
kaubeldakse:

4. „Energia hulgimüügitooted” – järgmised
tooted olenemata sellest, millises 
turusegmendis nendega kaubeldakse:

Or. de

Muudatusettepanek 171
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „Energia hulgimüügitooted” – järgmised 
lepingud ja tuletisinstrumendid olenemata 
sellest, kus ja kuidas nendega kaubeldakse:

4. „Energia hulgimüügitooted” – järgmised 
lepingud ja tuletisinstrumendid olenemata 
sellest, kus, kuidas ja millises 
turusegmendis nendega kaubeldakse:

Or. en

Muudatusettepanek 172
Claude Turmes
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maagaasi ja elektri tarnelepingud; (a) kõik maagaasi ja elektri tarnelepingud, 
olenemata sellest, kus ja kuidas nendega 
kaubeldakse, kaasa arvatud 
tasakaalustavad turud;

Or. en

Muudatusettepanek 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maagaasi ja elektri tarnelepingud; (a) ELis hulgimüügituru osaliste vahel 
sõlmitud maagaasi ja elektri tarnelepingud;

Or. en

Muudatusettepanek 174
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maagaasi ja elektri tarnelepingud; (a) maagaasi ja elektri tarnelepingud 
tarnimiseks ELi;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maagaasi ja elektri tarnelepingud; (a) standardiseeritud kaubeldavad 
maagaasi ja elektri tarnelepingud;

Or. de

Muudatusettepanek 176
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) maagaasi või elektriga seotud 
tuletisinstrumendid;

(b) standardiseeritud kaubeldavad 
maagaasi või elektri edastamisega seotud 
lepingud ja tuletisinstrumendid;

Or. de

Muudatusettepanek 177
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) maagaasi või elektriga seotud 
tuletisinstrumendid;

(b) liidus toodetud, kaubeldava või 
tarnitava maagaasi või elektriga seotud 
tuletisinstrumendid;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) maagaasi või elektriga seotud 
tuletisinstrumendid;

(b) liidus sõlmitud, maagaasi või elektriga 
seotud tuletisinstrumendid;

Or. en

Muudatusettepanek 179
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maagaasi või elektri edastamisega 
seotud lepingud;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 180
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maagaasi või elektri edastamisega 
seotud lepingud;

(c) lepingud, mis on seotud maagaasi või 
elektri edastamisega liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) maagaasi või elektri edastamisega välja jäetud
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seotud tuletisinstrumendid.

Or. de

Muudatusettepanek 182
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) maagaasi või elektri edastamisega
seotud tuletisinstrumendid.

(d) tuletisinstrumendid, mis on seotud
maagaasi või elektri edastamisega liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõpptarbijatega sõlmitud maagaasi või 
elektri tarnelepingud ei ole energia 
hulgimüügitooted.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 184
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõpptarbijatega sõlmitud maagaasi või 
elektri tarnelepingud ei ole energia
hulgimüügitooted.

Lõpptarbijatele tarnimiseks mõeldud 
suuri lepingujärgseid maagaasi või elektri
mahtusid loetakse energia
hulgimüügitoodeteks, vaatamata sellele, 
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kus ja kuidas nendega kaubeldakse.

Or. en

Selgitus

Suuremahulised lepingud võivad mõjutada kogu energia hulgimüügiturgu, isegi kui lepingud 
on sõlmitud lõpptarbijatega. Seetõttu peaksid need kuuluma käesoleva määruse 
kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 185
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõpptarbijatega sõlmitud maagaasi või 
elektri tarnelepingud ei ole energia 
hulgimüügitooted.

Maagaasi või elektri tarnelepingud, mis on 
sõlmitud lõpptarbijatega, kes tarbivad 
vähem kui 100 GWh aastas, ei ole energia 
hulgimüügitooted.

Or. en

Selgitus

Lõpptarbijatel, näiteks suurtel tööstusettevõtetel, on otsene juurdepääs energia 
hulgimüügiturule. Seetõttu tuleks nende tarnelepinguid lugeda hulgimüügitoodeteks.

Muudatusettepanek 186
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõpptarbijatega sõlmitud maagaasi või 
elektri tarnelepingud ei ole energia 
hulgimüügitooted.

Lõpptarbijatega sõlmitud maagaasi või 
elektri tarnimise ja edastamise lepingud ei 
ole energia hulgimüügitooted.

Or. en
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Muudatusettepanek 187
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seevastu maagaasi ja elektri 
tarnelepinguid lõpptarbijatega, kelle maht 
ületab xx GWh (minimaalne künnis), 
käsitletakse käesoleva määruse 
tähenduses energia hulgimüügitoodetena.

Or. en

Selgitus

On palju väikekauplejaid, kelle tegevusel puudub piiriülene mõju. Et vältida selliste 
kauplejate liigset aruandluskoormust, tuleks kehtestada minimaalse künnise reegel, mis 
vabastab teatud künnisest allapoole jäävad energia hulgimüügitooted aruandluskohustusest.

Muudatusettepanek 188
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgmisi tooteid ei loeta energia 
hulgimüügitoodeteks:
(a) lõpptarbijatega sõlmitud maagaasi või 
elektri tarnelepingud ja
(b) pikaajalised lepingud elektri või 
maagaasi füüsiliseks tarnimiseks.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga luuakse kooskõla energia hulgimüügitoodete ning energia 
hulgimüügituru vahel. Tooted, millega ei kaubelda, ei peaks käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluma. Niisuguste toodete hulka kuuluvad pikaajalised tarnelepingud.
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Muudatusettepanek 189
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saastekvootide ostu- või müügilepingud ei 
ole energia hulgimüügitooted.

Or. cs

Selgitus

CO2 saastekvoote loetakse üksmeelselt finantsinstrumentideks. Seetõttu tuleks CO2 
saastekvootidega kauplemist jälgida finantsinstrumentide turgude direktiivi kohaselt.

Muudatusettepanek 190
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saastekvootidega seotud 
tuletisinstrumendid ei ole energia 
hulgimüügitooted.

Or. cs

Selgitus

CO2 saastekvoote loetakse üksmeelselt finantsinstrumentideks. Seetõttu tuleks CO2 
saastekvootidega kauplemist jälgida finantsinstrumentide turgude direktiivi kohaselt.

Muudatusettepanek 191
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. „Seotud toode” – toode, sealhulgas 
tuletisinstrument, mis on tavaliselt seotud 
elektri või maagaasi hinnaga, eelkõige 
nafta ja naftasaadused, või mida 
kasutatakse elektri tootmisel või mis on 
elektritootmise kõrvalsaadus, või mis 
tahes muud tooted, mis on kooskõlas 
direktiiviga 2003/87/EÜ.

Or. cs

Muudatusettepanek 192
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. „Turuosaline” – isik, kes sõlmib 
tehinguid ühel või mitmel elektri või gaasi 
hulgimüügiturul.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. „Energia hulgimüügiturg” – iga turukoht 
liidus, kus kaubeldakse energia 
hulgimüügitoodetega. See hõlmab 
kahepoolset otsekaubandust, samuti 
kauplemist börsil ning vahendatud 
börsiväliseid tehinguid.

Or. en
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Muudatusettepanek 194
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. „Energia hulgimüügiturg” – iga turukoht 
liidus, kus kaubeldakse energia 
hulgimüügitoodetega; see hõlmab muu 
hulgas reguleeritud turgusid, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja nii 
otse kui ka vahendajate kaudu toimuvaid 
börsiväliseid tehinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 195
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. „Energia hulgimüügiturg” – iga turg
liidus, kus kaubeldakse energia 
hulgimüügitoodetega, kaasa arvatud nii 
reguleeritud kui reguleerimata turg kui ka 
börsivälised tehingud.

Or. en

Muudatusettepanek 196
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „Turuosaline” – iga füüsiline või 
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juriidiline isik, kaasa arvatud 
põhivõrguettevõtja, kes sõlmib tehinguid, 
sealhulgas esitab tellimusi kauplemiseks 
ühel või mitmel energia hulgimüügiturul.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „Turuosaline” – iga füüsiline või 
juriidiline isik, kaasa arvatud 
põhivõrguettevõtja, kes sõlmib tehinguid, 
sealhulgas esitab tellimusi kauplemiseks 
ühel või mitmel energia hulgimüügiturul.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „Turuosaline” – iga füüsiline või 
juriidiline isik, kaasa arvatud 
põhivõrguettevõtja, kes osaleb energia 
hulgimüügitehingutes.

Or. de

Muudatusettepanek 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „Turuosaline” – isik, kes sõlmib 
tehinguid ühel või mitmel energia 
hulgimüügiturul.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. „Isik” – füüsiline või juriidiline isik.

Or. en

Muudatusettepanek 201
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. „Kauplemiskohad” – reguleeritud 
kauplemiskohad, kus kaubeldakse energia 
hulgimüügitoodetega, mis on 
finantsinstrumendid, eelkõige 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid, mis on määratletud 
direktiivis 2004/39/EÜ, ning füüsiliste 
energia hulgimüügitoodete hetketurud, 
kaasa arvatud gaasisõlmed.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Robert Goebbels
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. „Kauplemiskohad” – reguleeritud 
kauplemiskohad, kus kaubeldakse energia 
hulgimüügitoodetega, mis on 
finantsinstrumendid, eelkõige 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid, mis on määratletud 
direktiivis 2004/39/EÜ, ning füüsiliste 
energia hulgimüügitoodete hetketurud, 
kaasa arvatud gaasisõlmed.

Or. en

Justification

Regulators suggest that the use of ‘organised markets’ should be modified to ‘trading 
venues’. The term ‘organised markets’ would mean regulated markets and multilateral 
trading facilities (MTFs) as defined in the Markets in Financial Instruments Directive. The 
MiFID review may introduce an additional category of organised trading facilities. These are 
trading venues were solely financial instruments are traded. In wholesale energy markets, 
however, also the physical spot trading and trading venues where such trading is taking place 
are important. Therefore, the term ‘organised markets’ should be replaced by the term 
‘trading venues’.

Muudatusettepanek 203
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. „Amet” – Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööamet, mis 
on loodud määrusega (EÜ) nr 713/2009.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutada kõnealust teavet selleks, et 
enda või kolmanda isiku arvel otse või 
kaudselt omandada või loovutada või 
püüda omandada või loovutada sellise 
teabega seotud energia hulgimüügitooteid;

(a) kasutada kõnealust teavet selleks, et 
enda või kolmanda isiku arvel otse või 
kaudselt omandada või loovutada või 
püüda omandada või loovutada sellise 
teabega seotud energia hulgimüügitooteid, 
et tegelda või püüda tegelda turu 
manipuleerimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud keeldu kohaldatakse 
energia hulgimüügitoodete kohta siseteavet 
omavate järgmiste isikute suhtes:

2. Lõikes 1 sätestatud keeldu kohaldatakse 
ainult energia hulgimüügitoodete kohta 
siseteavet omavate järgmiste isikute suhtes, 
kes teavad või peaksid teadma, et tegemist 
on siseteabega:

Or. en

Muudatusettepanek 206
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui energia hulgimüügitoote kohta 
siseteavet omav isik on juriidiline isik, 
kohaldatakse lõikes 1 sätestatud keeldu ka 
füüsiliste isikute suhtes, kes osalevad 
otsuses sooritada tehing asjaomase 

3. Kui energia hulgimüügitoote kohta 
siseteavet omav isik on juriidiline isik, 
kohaldatakse lõikes 1 sätestatud keeldu ka 
füüsiliste isikute suhtes, kes osalevad 
otsuses sooritada tehing asjaomase 
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juriidilise isiku arvel. juriidilise isiku nimel ja arvel.

Or. pl

Selgitus

Juriidilist isikut esindavad füüsilised isikud tegutsevad nii asjaomase juriidilise isiku nimel 
kui arvel.

Muudatusettepanek 207
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui on välja kuulutatud hädaolukord 
vastavalt määruse (EL) nr 994/2010 
artikli 10 lõike 3 punktile c, ei loeta 
turuosaliste tegevust, mis toimub 
määratletud kohustuste ja hädaolukorra 
lahendamise kavade kohaselt, käesoleva 
artikli rikkumiseks ning neile ei määrata 
artikli 13 kohaselt määratletud karistusi.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui on välja kuulutatud hädaolukord 
vastavalt määruse (EL) nr 994/2010 
artikli 10 lõike 3 punktile c ning 
turuosalised tegutsevad vastavalt oma 
kohustustele ja hädaolukorra 
lahendamise kavadele, ei või nende vastu 
käesoleva määruse artikli 13 alusel 
kohtumenetlust algatada.
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Or. de

Selgitus

Kõik vastuolud käesoleva määruse ja gaasivarustuse kindluse tagamise määruse vahel tuleks 
välistada. Hädaolukorras tuleb esmajärjekorras tagada varustuskindlus, mitte turu 
läbipaistvus.

Muudatusettepanek 209
Teresa Riera Madurell

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
tulemuslikult ja õigeaegselt siseteabe, mis 
käsitleb kõnealuse turuosalise, tema 
emaettevõtja või temaga seotud ettevõtja
äritegevust või rajatisi, mida ta kas osaliselt 
või täielikult omab või kontrollib või mille 
operatiivtegevuse eest ta ise, tema 
emaettevõtja või temaga seotud ettevõtja
vastutab. Selline avaldatud teave peab 
sisaldama andmeid elektrienergia või gaasi 
tootmiseks, hoidmiseks, tarbimiseks või 
edastamiseks mõeldud rajatiste võimsuse
ja kasutamise kohta või andmeid, mis on 
seotud maagaasi veeldusjaamade 
võimsuse ja kasutamisega, kaasa arvatud 
olukord, kus need rajatised kavandatult 
või ettekavatsematult ei ole kasutatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 210
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Turuosalised avalikustavad siseteabe, 4. Turuosalised teevad avalikult 
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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.

kättesaadavaks 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 ja kasutamise
kohta või andmeid, mis on seotud 
maagaasi veeldusjaamade võimsuse ja 
kasutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Hannes Swoboda

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 
tulemuslikult ja 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.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Turuosalised avalikustavad siseteabe, 4. Turuosalised avalikustavad viivitamata 
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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.

ja tulemuslikult 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.

Or. en

Selgitus

Siseteave tuleb viivitamata kõigile turuosalistele teatavaks teha, et vältida kuritarvitusi.

Muudatusettepanek 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turuosaline võib oma õigustatud huvide 
kaitsmiseks siseteabe avalikustamise enda 
vastutusel edasi lükata, kui 
avalikustamata jätmine tõenäoliselt ei 
eksita üldsust ning turuosaline suudab 
tagada kõnealuse teabe 
konfidentsiaalsuse ega tee selle teabe 
põhjal energia hulgimüügitoodetega 
kauplemisega seotud otsuseid. Selles 
olukorras peab turuosaline edastama 
kõnealuse teabe ametile ja asjaomasele 
riiklikule reguleerivale asutusele, võttes 
seejuures arvesse artikli 7 lõike 4 sätteid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui teabe avaldamise vajalikkus on kindlaks tehtud, ei tohiks selle omanikul olla mingit 
vajadust avaldamisega viivitada. Vastasel juhul võib teistel turuosalistel tekkida kahtlus, et ta 
püüab turuga manipuleerida.
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Muudatusettepanek 214
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turuosaline võib oma õigustatud huvide 
kaitsmiseks siseteabe avalikustamise enda 
vastutusel edasi lükata, kui avalikustamata 
jätmine tõenäoliselt ei eksita üldsust ning 
turuosaline suudab tagada kõnealuse teabe 
konfidentsiaalsuse ega tee selle teabe 
põhjal energia hulgimüügitoodetega 
kauplemisega seotud otsuseid. Selles 
olukorras peab turuosaline edastama 
kõnealuse teabe ametile ja asjaomasele 
riiklikule reguleerivale asutusele, võttes 
seejuures arvesse artikli 7 lõike 4 sätteid.

Turuosaline võib oma õigustatud huvide 
kaitsmiseks siseteabe avalikustamise enda 
vastutusel edasi lükata, kui avalikustamata 
jätmine tõenäoliselt ei eksita üldsust ning 
turuosaline suudab tagada kõnealuse teabe 
konfidentsiaalsuse ega tee selle teabe 
põhjal energia hulgimüügitoodetega 
kauplemisega seotud otsuseid. Selles 
olukorras peab turuosaline edastama 
kõnealuse teabe ametile ja asjaomasele 
riiklikule reguleerivale asutusele, võttes 
seejuures arvesse artikli 7 lõike 4 sätteid.
Nende sätete täitmiseks kehtestab 
turuosaline sihtotstarbelise kasutamise 
meetmed, millele pädev asutus peab 
heakskiidu andma.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turuosaline võib oma õigustatud huvide 
kaitsmiseks siseteabe avalikustamise enda 
vastutusel edasi lükata, kui avalikustamata 
jätmine tõenäoliselt ei eksita üldsust ning 
turuosaline suudab tagada kõnealuse teabe 
konfidentsiaalsuse ega tee selle teabe 
põhjal energia hulgimüügitoodetega 
kauplemisega seotud otsuseid. Selles 
olukorras peab turuosaline edastama 
kõnealuse teabe ametile ja asjaomasele 
riiklikule reguleerivale asutusele, võttes 

Turuosaline võib oma õigustatud huvide 
kaitsmiseks siseteabe avalikustamise enda 
vastutusel kuni 30 päeva võrra edasi 
lükata, kui avalikustamata jätmine 
tõenäoliselt ei eksita üldsust ning 
turuosaline suudab tagada kõnealuse teabe 
konfidentsiaalsuse ega tee selle teabe 
põhjal energia hulgimüügitoodetega 
kauplemisega seotud otsuseid. Selles 
olukorras peab turuosaline edastama 
kõnealuse teabe ametile ja asjaomasele 
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seejuures arvesse artikli 7 lõike 4 sätteid. riiklikule reguleerivale asutusele, võttes 
seejuures arvesse artikli 7 lõike 4 sätteid.

Or. pl

Selgitus

Ebaaus turuosaline võib teabe avaldamisega viivitada.

Muudatusettepanek 216
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev artikkel kehtib ka tehingute 
puhul, kus turuosaline kasutab siseteavet 
avatud positsioonide sulgemiseks, isegi 
kui see piirdub rangelt ainult 
planeerimata seisakutest tulenevate 
füüsiliste kadudega.

Or. en

Selgitus

Keelu mõte on nimelt see, et ükski osaline ei saaks siseteavet ära kasutada.

Muudatusettepanek 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
siseteabe põhjal kauplemise keeldu ei 
kohaldata:
(a) tehingute suhtes, mis on sõlmitud 
täitmisele kuuluva energia 
hulgimüügitoodete omandamise või 
loovutamise kohustuse täitmiseks, kui 
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kohustus tuleneb lepingust, mis sõlmiti 
enne, kui siseteave oli jõudnud asjaomase 
isiku valdusesse;
(b) gaasi- ja elektritootjate, gaasihoidlate 
operaatorite ja veeldatud maagaasi 
impordirajatiste operaatorite sõlmitud 
tehingute suhtes, millega kaetakse 
planeerimata seisakutest tulenevad 
vahetud füüsilised kaod.

Or. en

Muudatusettepanek 218
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turuosalised, kes omavad siseinfot ja 
võivad omal vastutusel sooritada 
tehinguid eesmärgiga sulgeda energia 
hulgimüügitoodete avatud positsioonid, 
kui selle ebaõnnestumine põhjustab 
märkimisväärset kahju süsteemi 
tehnilisele või majanduslikule 
stabiilsusele ning turu toimimisele, 
peavad edastama teabe kohe ametile ja 
riiklikule reguleerivale asutusele ning 
lõiget 4 kohaldatakse pärast avatud 
positsioonide sulgemist.

Or. en

Muudatusettepanek 219
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik kehtestab litsentsisüsteemi 
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või registri kõigi energia 
hulgimüügifirmade kohta, kellel on luba 
selles liikmesriigis tegutseda.

Or. en

Muudatusettepanek 220
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigis ei ole litsentsisüsteemi, 
kehtestab riiklik reguleeriv asutus 
kohustusliku registreerimissüsteemi, et 
luua täielik register kõigi 
hulgimüügifirmade kohta, kes selle 
liikmesriigi turul tegutsevad. 
Registreerimissüsteemi üksikasjad peaks 
määrama komisjon koos liikmesriikide 
reguleerivate asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 221
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud reguleerivad asutused saadavad 
hulgimüüjate vastavad andmed ametile. 
Amet loob andmete kättesaadavaks 
muutmiseks andmebaasi ning uuendab 
seda korrapäraselt.

Or. en



AM\865269ET.doc 93/93 PE464.684v01-00

ET

Muudatusettepanek 222
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädeval riiklikul reguleerival asutusel on 
õigus energia hulgimüügifirma registrist 
kustutada.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia hulgimüügiturul tuleb keelata 
turuga manipuleerimine või turuga 
manipuleerimise katsed.

Elektri ja gaasi hulgimüügiturul tuleb 
keelata turuga manipuleerimine või turuga 
manipuleerimise katsed.

Or. en


