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Tarkistus 52
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS 
energiamarkkinoiden eheydestä ja 
läpinäkyvyydestä (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS energian 
tukkumarkkinoiden eheydestä ja 
läpinäkyvyydestä (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

Or. ro

Perustelu

Syynä on yhdenmukaisuus asetuksen kanssa.

Tarkistus 53
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) On tärkeää varmistaa, että kuluttajat ja 
muut markkinatoimijat voivat luottaa 
energian ja kaasun tukkumarkkinoiden
eheyteen ja että kyseisten markkinoiden 
hinnat ilmentävät tasapainoisesti 
kilpailuun perustuvaa kysynnän ja 
tarjonnan vuorovaikutusta.

Or. de

Perustelu

Myös kauppiaiden ja tuottajien on voitava luottaa tukkumarkkinoiden toimintaan. 
Sanamuodon muutos myös parantaa yhdenmukaisuutta 1 artiklan kanssa.
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Tarkistus 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) On tärkeää varmistaa energia- ja 
kaasumarkkinoiden eheys ja se, että 
sähkön ja kaasun tukkumarkkinahinnat 
ilmentävät tasapainoisesti kysynnän ja 
tarjonnan vuorovaikutusta, jolloin 
kuluttajat voivat luottaa näihin 
markkinoihin.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien luottamus ei ole tämän asetuksen päätarkoitus.

Tarkistus 55
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) On tärkeää varmistaa, että kuluttajat 
voivat luottaa energia- ja 
kaasumarkkinoiden eheyteen ja että 
energian tukkumarkkinahinnat ilmentävät 
tasapainoisesti kysynnän ja tarjonnan 
vuorovaikutusta eikä markkinoiden 
väärinkäytöstä voi saada perusteetonta 
hyötyä.

Or. en

Tarkistus 56
Konrad Szymański
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) On tärkeää varmistaa, että kuluttajat ja 
muut markkinatoimijat voivat luottaa 
energian ja kaasun tukkumarkkinoiden
eheyteen ja että energian 
tukkumarkkinahinnat ilmentävät 
tasapainoisesti kysynnän ja tarjonnan 
vuorovaikutusta.

Or. en

Tarkistus 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan johdonmukaisuutta.

Tarkistus 58
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

voivat luottaa energia- ja 
kaasumarkkinoiden eheyteen ja että 
energian tukkumarkkinahinnat ilmentävät 
tasapainoisesti ja kilpailuun perustuen 
kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutusta.

Or. en

Tarkistus 59
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Energiamarkkinoiden läpinäkyvyys 
on ennakkoedellytys EU:n 
energiamarkkinoiden yhdentymisen ja 
vapautumisen etenemiselle, ja siksi tämän 
asetuksen pitäisi hyödyttää huomattavasti 
kuluttajia.

Or. en

Tarkistus 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien 
komitean ja Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän kannanotot 
vahvistivat, että nykyisen lainsäädännön 
soveltamisala voi olla riittämätön, jotta 
markkinoiden eheyteen liittyviin 
kysymyksiin voitaisiin sähkö- ja 
kaasumarkkinoilla puuttua asianmukaisesti. 
Kannanotoissa suositeltiin sopivan 
lainsäädännöllisen kehyksen 
harkitsemista energia-alalla markkinoiden 

(2) Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien 
komitean ja Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän kannanotot 
vahvistivat, että nykyisen lainsäädännön 
soveltamisala voi olla riittämätön, jotta 
markkinoiden eheyteen liittyviin 
kysymyksiin voitaisiin sähkö- ja 
kaasumarkkinoilla puuttua asianmukaisesti. 
Kannanotoissa suositeltiin, että harkitaan 
energia-alalle räätälöityä sopivaa 
lainsäädännöllistä kehystä, jolla estetään
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väärinkäytön estämiseksi. markkinoiden väärinkäyttö ja jossa 
otetaan huomioon alakohtaiset 
edellytykset, joita muut direktiivit ja 
asetukset eivät kata.

Or. en

Perustelu

On tarpeen korostaa säädösten erilaista luonnetta: esimerkiksi markkinoiden väärinkäyttöä 
koskeva direktiivi on yleisluonteinen ja energiamarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä 
koskeva asetus on räätälöity energia-alalle.

Tarkistus 61
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan johdonmukaisuutta.

Tarkistus 62
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

enenevässä määrin yhteenliitettyjä. 
Markkinoiden väärinkäyttö yhdessä 
jäsenvaltiossa vaikuttaa usein sähkön ja 
kaasun tukkuhintoihin kansallisten rajojen 
yli. Siksi markkinoiden eheyden 
varmistamista ei voi jättää pelkästään 
yksittäisten jäsenvaltioiden tehtäväksi.

Or. en

Tarkistus 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 64
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Energian tukkumarkkinat käsittävät 
sekä hyödykemarkkinat että 
johdannaismarkkinat, ja hinnanmuodostus 
korreloi näiden kahden sektorin välillä. Ne 
kattavat muun muassa säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja sekä suoran 



AM\865269FI.doc 9/99 PE464.684v01-00

FI

että pörssin ulkopuolisen OTC-
kaupankäynnin.

Or. en

Tarkistus 65
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Energian tukkumarkkinat käsittävät 
sekä hyödykemarkkinat että 
johdannaismarkkinat, ja hinnanmuodostus 
korreloi näiden kahden sektorin välillä. Ne 
kattavat muun muassa säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät, OTC-
kaupankäynnin ja kahdenväliset 
sopimukset.

Or. en

Perustelu

Asetuksen on katettava myös kahdenväliset sopimukset, jotta mukana olisivat kaikki 
markkinatoimijat ja liiketoimet.

Tarkistus 66
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Energian tukkumarkkinat käsittävät 
sekä hyödykemarkkinat että 
johdannaismarkkinat, ja hinnanmuodostus 
korreloi näiden kahden sektorin välillä.
Pitkäaikaiset sopimukset tai sopimukset 
loppukäyttäjien kanssa eivät kuulu tämän 
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asetuksen soveltamisalaan.

Or. de

Tarkistus 67
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Energian tukkumarkkinat käsittävät 
sekä hyödykemarkkinat että 
johdannaismarkkinat, jotka ovat 
ensiarvoisen tärkeitä energia- ja 
rahoitusmarkkinoiden kannalta, ja 
hinnanmuodostus korreloi näiden kahden 
sektorin välillä.

Or. pl

Perustelu

Tavoitteena on ottaa täysimääräisesti huomioon kaikki markkinavälineet, jotka vaikuttavat 
reaalihintojen muodostumiseen. Johdannaismarkkinoiden investoinnit tasoittivat tietä 
keinottelulle, joka johti finanssikriisiin.

Tarkistus 68
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 69
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Useimmissa jäsenvaltioissa suurin osa energian tukkumarkkinoilla suoritetuista liiketoimista 
on OTC-kaupankäyntiä. Jos nämä liiketoimet suoritettaisiin pörssissä, markkinoiden 
läpinäkyvyys kasvaisi huomattavasti. Lisäksi raportointivelvoitteet siirtyisivät pörssien 
selvityselimille.

Tarkistus 70
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomiseksi eri markkinapaikkojen ja 
sopimusmuotojen välille olisi harkittava 
pörsseille asetettavia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Liiketoimien siirtäminen vähemmän säännellyille kauppapaikoille olisi estettävä asettamalla 
kauppapaikoille vähimmäisvaatimuksia.
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Tarkistus 71
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Viraston olisi otettava huomioon 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden ja öljy-, 
hiili- ja hiilidioksidimarkkinoiden väliset 
vuorovaikutukset ja seurattava näitä 
markkinoita kattavan kuvan saamiseksi 
markkinakehityksestä.

Or. en

Perustelu

Vaikka öljy-, hiili- ja hiilidioksidipäästöoikeusmarkkinat poikkeavat luonteeltaan sähkö- ja 
kaasumarkkinoista, ne vaikuttavat toisiinsa, ja markkinoiden väärinkäytön ja manipuloinnin 
tehokas ehkäiseminen voidaan varmistaa ainoastaan, jos kaikkia merkityksellisiä markkinoita 
valvotaan.

Tarkistus 72
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Komissio toteuttaa parhaillaan 
sidosryhmien kuulemista Euroopan 
hiilidioksidimarkkinoiden eheyden 
varmistamisesta1. Tämän jälkeen se laatii 
pikaisesti ehdotuksen 
erityislainsäädännöstä, jossa se vahvistaa 
hiilidioksidipäästöoikeuksien 
markkinoilla tapahtuvat asiaa koskevat 
rikkomukset ennen vuoden 2012 loppua 
siten, että varmistetaan yhdenmukaisuus 
tämän asetuksen kanssa.
1 
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http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm.

Or. en

Perustelu

Euroopan hiilidioksidimarkkinoiden eheyden varmistavan lainsäädännöllisen välineen pitäisi 
olla osa läpinäkyvyys-, ja eheyspakettia, joka kattaa energiamarkkinoiden eheyttä ja 
läpinäkyvyyttä koskevan asetuksen, markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin, 
Euroopan markkinarakenneasetuksen ja rahoitusmarkkinadirektiivin. Komission olisi siten 
laadittava ehdotuksensa pikaisesti korjatakseen hiilidioksidimarkkinoilla olevan puutteen.

Tarkistus 73
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Toimintaa, joka vie pohjaa 
energiamarkkinoiden eheydeltä, ei ole 
toistaiseksi selkeästi kielletty joillain 
tärkeimmillä energiamarkkinoilla.

(6) Toiminta, joka vie pohjaa 
energiamarkkinoiden eheydeltä, on 
ehdottomasti kiellettävä loppukuluttajien 
suojelemiseksi ja Euroopan kansalaisten 
kohtuuhintaisen energiansaannin 
turvaamiseksi.

Or. ro

Perustelu

On tärkeää suojella loppukuluttajia ja taata Euroopan kansalaisille kohtuuhintainen 
energiansaanti. 

Tarkistus 74
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Markkinoiden manipuloinnilla 
pyritään varmistamaan määräävä asema 
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tukkukaupan energiatuotteen tarjonnassa 
tai kysynnässä siten, että se saattaa 
suoraan tai välillisesti johtaa osto- tai 
myyntihintojen tai muiden, kohtuuttomien 
kaupankäynninehtojen määräytymiseen.

Or. en

Tarkistus 75
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa yleishyödyllisiä palveluja 
tarjoavien yritysten toimintaan 
esimerkiksi myöntämällä erityis- tai 
yksinoikeuksia tai omistamalla osuuksia 
niiden pääomasta ja olemalla edustettuina 
yksiköiden hallinto-, johto- ja 
valvontaelimissä, ja niillä on siten tärkeä 
merkitys tämän asetuksen soveltamisessa 
muun muassa läpinäkyvyyden ja julkisten 
hankintojen syrjimättömyyden kannalta.

Or. en

Tarkistus 76
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Energiamarkkinoiden 
vapauttaminen ei ilman muuta johda 
kilpailun lisääntymiseen, sillä 
vakiintuneilla toimijoilla on usein 
edelleen hyvin merkittävä osuus 
markkinoista ja joissakin jäsenvaltioissa 
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myös valtionyritysten läsnäolo saattaa 
vääristää markkinoiden toimintaa. Siksi 
tällä direktiivillä olisi taattava kaikkien 
markkinatoimijoiden yhtäläinen kohtelu, 
jotta sopimattomien kaupallisten 
menettelyjen riski olisi mahdollisimman 
pieni ja jotta varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset.

Or. en

Tarkistus 77
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Johdannais- ja hyödykekauppaa 
harjoitetaan kumpaakin energian 
tukkumarkkinoilla. Sen vuoksi on tärkeää, 
että määritelmät markkinoiden 
väärinkäytöstä, joka muodostuu 
sisäpiirikaupasta ja markkinoiden 
manipuloinnista, ovat yhteensopivia 
johdannais- ja hyödykemarkkinoiden 
välillä.

(7) Johdannais- ja hyödykekauppaa 
harjoitetaan kumpaakin energian 
tukkumarkkinoilla. Sen vuoksi on tärkeää, 
että määritelmät markkinoiden 
väärinkäytöstä, joka muodostuu 
sisäpiirikaupasta ja markkinoiden 
manipuloinnista, ovat yhteensopivia 
johdannais- ja hyödykemarkkinoiden 
välillä. Tätä asetusta olisi sovellettava 
kaikkiin säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä, OTC-
kaupankäyntinä tai kahdenvälisinä 
sopimuksina joko suoraan tai välittäjien 
kautta toteutettaviin liiketoimiin.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen säännöksiä on sovellettava kaikkiin kaupankäynnin muotoihin ja 
kauppapaikkoihin, jotta asetus kattaisi markkinat kokonaan ja siinä asetetut läpinäkyvyyden 
ja eheyden tavoitteet täyttyisivät.
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Tarkistus 78
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Johdannais- ja hyödykekauppaa 
harjoitetaan kumpaakin energian 
tukkumarkkinoilla. Sen vuoksi on tärkeää, 
että määritelmät markkinoiden 
väärinkäytöstä, joka muodostuu 
sisäpiirikaupasta ja markkinoiden 
manipuloinnista, ovat yhteensopivia 
johdannais- ja hyödykemarkkinoiden 
välillä.

(7) Johdannais- ja hyödykekauppaa 
harjoitetaan kumpaakin energian 
tukkumarkkinoilla. Sen vuoksi on tärkeää, 
että määritelmät markkinoiden 
väärinkäytöstä, joka muodostuu 
sisäpiirikaupasta ja markkinoiden 
manipuloinnista, ovat yhteensopivia 
johdannais- ja hyödykemarkkinoiden 
välillä. Tätä asetusta olisi siksi 
periaatteessa sovellettava kaikkiin 
toteutettuihin liiketoimiin.

Or. en

Tarkistus 79
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Johdannais- ja hyödykekauppaa 
harjoitetaan kumpaakin energian 
tukkumarkkinoilla. Sen vuoksi on tärkeää, 
että määritelmät markkinoiden 
väärinkäytöstä, joka muodostuu 
sisäpiirikaupasta ja markkinoiden 
manipuloinnista, ovat yhteensopivia 
johdannais- ja hyödykemarkkinoiden 
välillä.

(7) Johdannais- ja hyödykekauppaa
harjoitetaan kumpaakin energian 
tukkumarkkinoilla. Sen vuoksi on tärkeää, 
että määritelmät markkinoiden 
väärinkäytöstä, joka muodostuu 
sisäpiirikaupasta ja markkinoiden 
manipuloinnista, ovat yhteensopivia 
johdannais- ja hyödykemarkkinoiden 
välillä mutta samalla otetaan huomioon 
energian tukkumarkkinoiden 
erityispiirteet.

Or. en
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Tarkistus 80
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sisäpiiritiedon käyttö tai yritykset 
käyttää sisäpiiritietoa olisi selkeästi 
kiellettävä kaupankäynnissä omaan lukuun 
tai kolmannen osapuolen lukuun. 
Sisäpiiritiedon käyttöä voi olla myös se, 
että energiatuotteiden tukkumarkkinoilla 
käyvät kauppaa henkilöt, jotka tietävät tai 
joiden pitäisi tietää, että heidän hallussaan 
oleva tieto on sisäpiiritietoa.

(9) Sisäpiiritiedon käyttö tai yritykset 
käyttää sisäpiiritietoa olisi selkeästi 
kiellettävä kaupankäynnissä omaan lukuun 
tai kolmannen osapuolen lukuun. 
Sisäpiiritiedon käyttöä voi olla myös se, 
että energiatuotteiden tukkumarkkinoilla 
käyvät kauppaa henkilöt, jotka tietävät tai 
joiden pitäisi tietää, että heidän hallussaan 
oleva tieto on sisäpiiritietoa.
Markkinatoimijat voivat myös käyttää 
tietoa, joka on julkistettava asetuksen 
(EY) N:o 714/2009 tai asetuksen (EY) N:o 
715/2009 säännösten nojalla, mukaan 
lukien kyseisten asetusten nojalla annetut 
suuntaviivat ja verkkosäännöt, perustana 
päätöksilleen toteuttaa tukkukaupan 
energiatuotteisiin liittyviä liiketoimia ja 
siksi se saattaa olla sisäpiiritietoa 
julkistamiseensa saakka.

Or. en

Tarkistus 81
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sisäpiiritiedon käyttö tai yritykset 
käyttää sisäpiiritietoa olisi selkeästi 
kiellettävä kaupankäynnissä omaan lukuun 
tai kolmannen osapuolen lukuun. 
Sisäpiiritiedon käyttöä voi olla myös se, 
että energiatuotteiden tukkumarkkinoilla 
käyvät kauppaa henkilöt, jotka tietävät tai 
joiden pitäisi tietää, että heidän hallussaan 

(9) Sisäpiiritiedon käyttö tai yritykset 
käyttää sisäpiiritietoa olisi selkeästi 
kiellettävä kaupankäynnissä omaan lukuun 
tai kolmannen osapuolen lukuun. 
Sisäpiiritiedon käyttöä voi olla myös se, 
että energiatuotteiden tukkumarkkinoilla 
käyvät kauppaa henkilöt, jotka tietävät tai 
joiden pitäisi tietää, että heidän hallussaan 
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oleva tieto on sisäpiiritietoa. oleva tieto on sisäpiiritietoa. Tiedolla, joka 
on julkistettava asetuksen (EY) N:o 
714/2009 tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 
säännösten nojalla, mukaan lukien 
kyseisten asetusten nojalla annetut 
suuntaviivat ja verkkosäännöt, voisi olla 
huomattava vaikutus tukkukaupan 
energiatuotteiden hintoihin ja siksi se 
saattaa olla sisäpiiritietoa 
julkistamiseensa saakka.

Or. en

Tarkistus 82
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sisäpiiritiedon käyttö tai yritykset 
käyttää sisäpiiritietoa olisi selkeästi 
kiellettävä kaupankäynnissä omaan lukuun 
tai kolmannen osapuolen lukuun. 
Sisäpiiritiedon käyttöä voi olla myös se, 
että energiatuotteiden tukkumarkkinoilla 
käyvät kauppaa henkilöt, jotka tietävät tai 
joiden pitäisi tietää, että heidän hallussaan 
oleva tieto on sisäpiiritietoa.

(9) Sisäpiiritiedon käyttö olisi selkeästi 
kiellettävä kaupankäynnissä omaan lukuun 
tai kolmannen osapuolen lukuun. 
Sisäpiiritiedon käyttöä voi olla myös se, 
että energiatuotteiden tukkumarkkinoilla 
käyvät kauppaa henkilöt, jotka tietävät tai 
joiden pitäisi tietää, että heidän hallussaan 
oleva tieto on sisäpiiritietoa. Sisäpiiritietoa 
voivat olla julkistamiseensa saakka 
ainoastaan tiedot, jotka on julkistettava 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 tai 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 säännösten 
nojalla, mukaan lukien kyseisten 
asetusten nojalla annetut suuntaviivat ja 
verkkosäännöt.

Or. en

Tarkistus 83
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Sisäpiiritiedon käyttö tai yritykset 
käyttää sisäpiiritietoa olisi selkeästi 
kiellettävä kaupankäynnissä omaan lukuun 
tai kolmannen osapuolen lukuun. 
Sisäpiiritiedon käyttöä voi olla myös se, 
että energiatuotteiden tukkumarkkinoilla 
käyvät kauppaa henkilöt, jotka tietävät tai 
joiden pitäisi tietää, että heidän hallussaan 
oleva tieto on sisäpiiritietoa.

(9) Sisäpiiritiedon käyttö tai yritykset 
käyttää sisäpiiritietoa olisi selkeästi 
kiellettävä kaupankäynnissä omaan lukuun 
tai kolmannen osapuolen lukuun. 
Sisäpiiritiedon käyttöä voi olla myös se, 
että sähkö- ja kaasutuotteiden
tukkumarkkinoilla käyvät kauppaa 
henkilöt, jotka tietävät tai joiden pitäisi 
tietää, että heidän hallussaan oleva tieto on 
sisäpiiritietoa.

Or. en

Tarkistus 84
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Energian tukkumarkkinoiden 
manipulointia on hintojen asettaminen 
keinotekoisesti tasolle, jota ei voida 
perustella tosiasiallisella saatavuudella ja 
tuotantokustannuksilla, varasto- tai 
siirtokapasiteetilla eikä kysynnällä.

(10) Energian tukkumarkkinoiden 
manipulointia on hintojen asettaminen 
keinotekoisesti tasolle, jota ei voida 
perustella tosiasiallisella saatavuudella ja 
tuotantokustannuksilla, varasto- tai 
siirtokapasiteetilla eikä tosiasiallisella
kysynnällä eli tilanteessa, jossa 
vastaanottajilla on tekniset ja teknologiset 
valmiudet ottaa energia vastaan ja 
taloudelliset valmiudet maksaa siitä.

Or. pl

Perustelu

Keinottelun estämiseksi ostoja ei voida hyväksyä, kun vastaanottaja ei pysty vastaanottamaan 
ostettua energiaa tai maksamaan siitä.

Tarkistus 85
Alejo Vidal-Quadras
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Energian tukkumarkkinoiden 
manipulointia on hintojen asettaminen 
keinotekoisesti tasolle, jota ei voida 
perustella tosiasiallisella saatavuudella ja 
tuotantokustannuksilla, varasto- tai 
siirtokapasiteetilla eikä kysynnällä.

(10) Energian tukkumarkkinoiden 
manipulointia on hintojen asettaminen 
keinotekoisesti tasolle, jota ei voida 
perustella tosiasiallisella tarjonnan ja 
kysynnän tasapainolla ja muilla 
perusmuuttujilla.

Or. en

Tarkistus 86
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Sisäpiiritieto ja markkinoiden 
manipulointi on määriteltävä, jotta voidaan 
ottaa huomioon energian 
tukkumarkkinoiden erityispiirteet, jotka 
ovat dynaamisia ja muuttuvia. Komissiolle 
olisi perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti annettava valtuudet hyväksyä 
delegoituja säädöksiä tällaisista 
yksityiskohtaisista säännöistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Asiantuntemusta voitaisiin erityisesti 
saada esimerkiksi energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolta 
(jäljempänä 'virasto'), Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitealta 
(CESR), kaasun ja sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisilta 
verkostoilta (Kaasu-ENTSO, Sähkö-
ENTSO), Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselta 
(EAMV), kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta, kansallisilta 
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kilpailuviranomaisilta, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilta 
rahoitusvalvontaviranomaisilta, 
sidosryhmiltä, kuten organisoiduilta 
markkinapaikoilta, sekä 
markkinatoimijoilta. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti ja että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat 
valmisteluvaiheessa tiiviisti mukana ja 
että ne kutsutaan säännöllisesti 
asiantuntijoiden kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Sisäpiiritieto ja markkinoiden 
manipulointi on määriteltävä, jotta voidaan 
ottaa huomioon energian 
tukkumarkkinoiden erityispiirteet ja 
varmistaa yhdenmukaisuus muun asiaan 
liittyvän EU:n lainsäädännön kanssa 
rahoituspalvelu- ja energia-alalla, jotka 
ovat kaikki dynaamisia ja muuttuvia. 
Komissiolle olisi perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti annettava valtuudet 
hyväksyä delegoituja säädöksiä tällaisista 
yksityiskohtaisista säännöistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Asiantuntemusta voitaisiin saada 
esimerkiksi energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolta, 
Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien 
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komitealta (CESR), kaasun ja sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisilta 
verkostoilta, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselta 
(EAMV), kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilta 
rahoitusvalvontaviranomaisilta sekä 
markkinatoimijoilta. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 88
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Sisäpiiritieto ja markkinoiden 
manipulointi on määriteltävä, jotta voidaan 
ottaa huomioon energian 
tukkumarkkinoiden erityispiirteet, jotka 
ovat dynaamisia ja muuttuvia. Komissiolle 
olisi perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti annettava valtuudet hyväksyä 
delegoituja säädöksiä tällaisista 
yksityiskohtaisista säännöistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Asiantuntemusta voitaisiin erityisesti 
saada esimerkiksi energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolta, 
Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien 
komitealta (CESR), kaasun ja sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisilta 
verkostoilta, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselta 
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(EAMV), kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta, kansallisilta 
kilpailuviranomaisilta, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilta 
rahoitusvalvontaviranomaisilta, 
sidosryhmiltä, kuten organisoiduilta 
markkinapaikoilta (esimerkiksi 
energiapörsseiltä), sekä 
markkinatoimijoilta.

Or. en

Tarkistus 89
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Sisäpiiritieto ja markkinoiden 
manipulointi on määriteltävä, jotta voidaan 
ottaa huomioon energian 
tukkumarkkinoiden erityispiirteet, jotka 
ovat dynaamisia ja muuttuvia. Komissiolle 
olisi perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti annettava valtuudet hyväksyä 
tässä asetuksessa säädettyjen selkeiden 
määritelmien perusteella delegoituja 
säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä.
Komission halutessa antaa delegoituja 
säädöksiä on erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset ja kuulee tässä 
yhteydessä muun muassa virastoa, 
energiamarkkinoiden toimijoita, 
kansallisia sääntelyviranomaisia ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista 
(EAMV). Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti ja että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat 
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valmisteluvaiheessa tiiviisti mukana ja 
etenkin että ne kutsutaan asiantuntijoiden 
kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 90
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Sisäpiiritieto ja markkinoiden 
manipulointi on määriteltävä, jotta voidaan 
ottaa huomioon energian 
tukkumarkkinoiden erityispiirteet, jotka 
ovat dynaamisia ja muuttuvia, sekä taata 
yhdenmukaisuus alan muun EU:n 
lainsäädännön kanssa. Komissiolle olisi 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
annettava valtuudet hyväksyä delegoituja 
säädöksiä tällaisista yksityiskohtaisista 
säännöistä. Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
ja muiden markkinatoimijoiden olisi 
oltava mukana kuulemisissa ja 
valmisteluissa hyvissä ajoin, ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi saatava 
tietoa varhaisessa vaiheessa.

Or. de

Tarkistus 91
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sisäpiiritieto ja markkinoiden 
manipulointi on määriteltävä, jotta voidaan 

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

ottaa huomioon energian 
tukkumarkkinoiden erityispiirteet, jotka 
ovat dynaamisia ja muuttuvia. 
Sääntelypuutteiden välttämiseksi olisi 
myös varmistettava yhdenmukaisuus 
muun asiaan liittyvän EU:n 
lainsäädännön kanssa 
rahoituspalveluiden alalla, joka on sekin 
dynaaminen ja muuttuva. Komissiolle 
olisi perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti annettava valtuudet hyväksyä 
delegoituja säädöksiä tällaisista 
yksityiskohtaisista säännöistä.

Or. en

Tarkistus 92
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tämän asetuksen piiriin kuuluviin 
energiakauppaa harjoittaviin yrityksiin, 
jotka eivät kuulu direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan, olisi sovellettava EU:n 
laajuisia lupavaatimuksia. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä 
energiakaupan harjoittajia koskevasta 
räätälöidystä lupajärjestelmästä, jonka 
avulla tarkkailtaisiin 
markkinatoimijoiden valmiuksia 
noudattaa tätä asetusta mutta vältettäisiin 
direktiiviin 2004/39/EY sisältyvien, 
rahoitusmarkkinoilla kauppaa käyviin 
sovellettavien raskaiden vaatimusten 
soveltaminen. Jotta voidaan säätää 
energiakauppaa harjoittaviin 
sovellettavasta räätälöidystä 
lupajärjestelmästä, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti seuraavilla aloilla: toimiluvan 



PE464.684v01-00 26/99 AM\865269FI.doc

FI

vaatimukset ja soveltamisala,
myöntämisessä ja epäämisessä 
noudatettavat menettelyt sekä toimiluvan 
peruuttamisen edellytykset. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti ja että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat 
valmisteluvaiheessa tiiviisti mukana ja 
etenkin että ne kutsutaan asiantuntijoiden 
kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 93
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tämän asetuksen piiriin kuuluviin 
energiakauppaa harjoittaviin yrityksiin, 
jotka eivät kuulu direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan, olisi sovellettava EU:n 
laajuisia lupavaatimuksia. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä 
energiakaupan harjoittajia koskevasta 
räätälöidystä lupajärjestelmästä, jonka 
avulla tarkkailtaisiin 
markkinatoimijoiden valmiuksia 
noudattaa tätä asetusta mutta vältettäisiin 
direktiiviin 2004/39/EY sisältyvien, 
rahoitusmarkkinoilla kauppaa käyviin 
sovellettavien raskaiden vaatimusten 
soveltaminen. Jotta voidaan säätää 
energiakauppaa harjoittaviin 
sovellettavasta räätälöidystä 
lupajärjestelmästä, komissiolle olisi 
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siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti seuraavilla aloilla: toimiluvan 
vaatimukset ja soveltamisala,
myöntämisessä ja epäämisessä 
noudatettavat menettelyt sekä toimiluvan 
peruuttamisen edellytykset.

Or. en

Tarkistus 94
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Tehokas markkinaseuranta unionin 
tasolla on välttämätöntä, jotta 
markkinoiden väärinkäyttö energian 
tukkumarkkinoilla voidaan havaita ja estää. 
Virastolla on parhaat edellytykset 
tällaiseen seurantaan, koska sillä on sekä 
EU:n laajuinen käsitys sähkö- ja 
kaasumarkkinoista että tarvittava 
asiantuntemus sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden ja -järjestelmien 
toiminnasta EU:ssa. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla, joilla on laaja 
käsitys energiamarkkinoiden kehityksestä 
omassa jäsenvaltiossaan, olisi oltava 
keskeinen asema tehokkaan 
markkinaseurannan varmistamisessa 
kansallisella tasolla. Viraston suorittama 
tietojen keruu ei rajoita kansallisten 
viranomaisten oikeutta kerätä lisätietoja 
kansallisiin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 96
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

oltava keskeinen asema tehokkaan 
markkinaseurannan varmistamisessa.

Or. en

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Perustelu

Tämän energia-alaa koskevan säädöksen kattamilla aloilla yhteistyöviraston organisaatiossa 
toimivat kansalliset energia-alan sääntelyviranomaiset ovat niitä kansallisia viranomaisia, 
jotka ovat vastuussa seurantaa, tutkintaa ja muita asiaan liittyviä tehtäviä koskevasta 
yhteistyöstä.

Tarkistus 97
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen 
säännöllistä saantia. Tästä syystä olisi 
vaadittava, että energiatuotteiden 
tukkukauppaa harjoittavat 
markkinatoimijat toimittavat nämä tiedot 
virastolle.

(14) Jotta virasto voisi harjoittaa 
tehokasta markkinaseurantaa, sillä olisi 
oltava täydellinen luettelo energian 
tukkukauppiaista. Jäsenvaltioissa, joissa 
lupajärjestelmä on jo toiminnassa, 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
siirrettävä virastolle asiaankuuluvat 
tiedot, mukaan lukien tiedot siitä, missä 
muussa maassa kuin kotimaassaan 
tukkukauppiaat toimivat. Jäsenvaltioiden, 
joissa tällaista järjestelmää ei ole, olisi 
otettava käyttöön energian 
tukkukauppiaiden pakollinen rekisteri. 
Komission olisi määritettävä tulevan 
rekisteröintijärjestelmän yksityiskohdat 
yhteistyössä kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
siirrettävä asiaan liittyvät tiedot virastolle 
edellä mainitun mukaisesti. Viraston olisi 
ilmoitettava asiasta kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle, jonka 
markkinoilla energian tukkukauppias 
toimii. Viraston olisi hallinnoitava ja 
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ylläpidettävä aktiivisesti tätä energian 
tukkukauppiaiden julkista rekisteriä ja 
annettava kansallisille 
sääntelyviranomaisille tai muille 
toimivaltaisille viranomaisille oikeus 
käyttää rekisteriä tutkintaa varten. 
Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen 
säännöllistä saantia sekä sähkön ja 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteettia ja käyttöä koskevien tai 
nesteytetyn maakaasun tuotantolaitosten 
kapasiteettiin ja käyttöön liittyvien 
perustietojen saantia. Tästä syystä 
energiatuotteiden tukkukauppaa 
harjoittavat markkinatoimijat, mukaan 
luettuina siirtoverkonhaltijat, toimittajat, 
kauppiaat, tuottajat ja välittäjät, joilla 
joko on toimilupa tai jotka ovat 
rekisteröityneet, olisi velvoitettava 
toimittamaan nämä tiedot virastolle.

Or. en

Tarkistus 98
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen 
säännöllistä saantia. Tästä syystä olisi 
vaadittava, että energiatuotteiden 
tukkukauppaa harjoittavat 
markkinatoimijat toimittavat nämä tiedot 
virastolle.

(14) Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen 
säännöllistä saantia. Tästä syystä olisi 
vaadittava, että energiatuotteiden 
tukkukauppaa harjoittavat 
markkinatoimijat toimittavat nämä tiedot 
virastolle. Virasto voi perustaa 
yhteyspisteitä lähelle tärkeitä 
kauppapaikkoja, mikäli se tarpeen 
tehokkaan seurannan kannalta.

Or. en
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Tarkistus 99
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen 
säännöllistä saantia. Tästä syystä olisi 
vaadittava, että energiatuotteiden
tukkukauppaa harjoittavat 
markkinatoimijat toimittavat nämä tiedot 
virastolle.

(14) Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen 
säännöllistä saantia. Tästä syystä olisi 
vaadittava, että sähkö- ja kaasutuotteiden
tukkukauppaa harjoittavat 
markkinatoimijat toimittavat nämä tiedot 
virastolle, kuitenkin ainoastaan
standardoiduista tuotteista.

Or. en

Tarkistus 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen 
säännöllistä saantia. Tästä syystä olisi 
vaadittava, että energiatuotteiden 
tukkukauppaa harjoittavat 
markkinatoimijat toimittavat nämä tiedot 
virastolle.

(14) Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen 
säännöllistä saantia. Tästä syystä olisi 
vaadittava, että energiatuotteiden 
tukkukauppaa harjoittavat 
markkinatoimijat toimittavat nämä tiedot 
virastolle, kuitenkin ainoastaan 
standardoiduista tuotteista.

Or. en

Tarkistus 101
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen 
säännöllistä saantia. Tästä syystä olisi 
vaadittava, että energiatuotteiden 
tukkukauppaa harjoittavat 
markkinatoimijat toimittavat nämä tiedot 
virastolle.

(14) Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen välitöntä 
ja säännöllistä saantia. Tästä syystä olisi 
vaadittava, että energiatuotteiden 
tukkukauppaa harjoittavat 
markkinatoimijat toimittavat nämä tiedot 
virastolle.

Or. en

Tarkistus 102
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen 
säännöllistä saantia. Tästä syystä olisi 
vaadittava, että energiatuotteiden 
tukkukauppaa harjoittavat 
markkinatoimijat toimittavat nämä tiedot 
virastolle.

(14) Tehokas markkinaseuranta edellyttää 
kaupankäyntiä koskevien tietojen 
säännöllistä saantia. Tästä syystä olisi 
vaadittava, että energiatuotteiden 
tukkukauppaa harjoittavat 
markkinatoimijat toimittavat nämä tiedot 
säännöllisesti virastolle.

Or. ro

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä. 

Tarkistus 103
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa tarvittava 
joustavuus energiatuotteiden tukkukauppaa 

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

koskevien tietojen keräämisessä, 
komissiolle olisi perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti annettava valtuudet 
hyväksyä delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan markkinatoimijoilta 
vaadittavien tietojen määräajat, muoto ja 
sisältö. Ilmoitusvelvoitteet eivät saisi 
aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia tai 
hallinnollisia rasitteita
markkinatoimijoille, minkä vuoksi niistä 
olisi tehtävä ennakolta kustannus-
hyötyanalyysi. Markkinatoimijoita 
koskevat ilmoitusvelvollisuudet, jotka 
liittyvät sähkön tai maakaasun 
tuotantoon, kulutukseen, varastointiin tai 
siirtoon liittyvien laitosten kapasiteettiin 
ja käyttöön tai nesteytetyn maakaasun 
tuotantolaitosten kapasiteettiin ja 
käyttöön, olisi pidettävä mahdollisimman 
pieninä keräämällä vaadittavat tiedot 
kokonaan tai osittain olemassa olevista 
lähteistä ottaen mahdollisuuksien 
mukaan huomioon asetuksessa (EY) N:o 
714/2009 ja asetuksessa (EY) N:o 
715/2009 vahvistetut läpinäkyvyyttä 
koskevat kehykset. Tietojen keruussa olisi 
myös otettava huomioon Euroopan 
sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän ehdotus 
sähköä koskevien perusluonteisten 
tietojen avoimuuteen liittyvää 
komiteamenettelyä koskeviksi 
suuntaviivoiksi. Sen vuoksi ei pitäisi 
asettaa päällekkäisiä 
ilmoitusvelvollisuuksia henkilöille, jotka 
ilmoittavat liiketoimista toimivaltaiselle 
viranomaiselle rahoitusvälineiden 
markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/39/EY 
säännösten mukaisesti sekä 
kauppatietorekistereille ja toimivaltaisille 
viranomaisille OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen ../.. 
säännösten mukaisesti. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
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valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti ja että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat 
valmisteluvaiheessa tiiviisti mukana ja 
etenkin että ne kutsutaan asiantuntijoiden 
kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Jotta voidaan varmistaa tarvittava 
joustavuus energiatuotteiden tukkukauppaa 
koskevien tietojen keräämisessä, 
komissiolle olisi perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti annettava valtuudet 
hyväksyä markkinatoimijoita, sidosryhmiä 
ja viranomaisia, myös virastoa, 
asianmukaisesti kuultuaan delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
markkinatoimijoilta vaadittavien tietojen 
määräajat, muoto ja sisältö. 
Ilmoitusvelvoitteet eivät saisi aiheuttaa 
tarpeettomia kustannuksia tai 
hallinnollisia rasitteita
markkinatoimijoille, minkä vuoksi niistä 
olisi tehtävä ennakolta kustannus-
hyötyanalyysi. Sen vuoksi tällä asetuksella 
ei pitäisi asettaa lisäilmoitusvelvollisuuksia 
henkilöille, jotka ilmoittavat liiketoimista 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
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parlamentin ja neuvoston asetuksen ../.. 
säännösten mukaisesti.

2004/39/EY16 säännösten mukaisesti sekä 
kauppatietorekistereille ja toimivaltaisille 
viranomaisille OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen ../.. 
säännösten mukaisesti. Komission olisi 
varmistettava delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti, ja toteutettava 
asianmukaiset ja avoimet kuulemiset 
hyvissä ajoin etukäteen, myös 
asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 105
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/39/EY16 säännösten mukaisesti sekä 
kauppatietorekistereille ja toimivaltaisille 
viranomaisille OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen ../.. 
säännösten mukaisesti. On kuitenkin 
varmistettava, että nämä viranomaiset ja 
kauppatietorekisterit asettavat kaikki 
tarvittavat tiedot välittömästi viraston 
saataville.

Or. en

Perustelu

Vaikka markkinatoimijoita koskeva hallinnollinen taakka olisi pidettävä vähäisenä, viraston 
on silti saatava kaikki tarvittavat tiedot. Digitaalisen viestinnän ja pitkälle kehittyneen tieto-
ja viestintäteknologian aikakaudella markkinatoimijoille ei aiheudu ylimääräisiä 
kustannuksia siitä, että niiden on toimitettava tietoja samanaikaisesti eri viranomaisille.

Tarkistus 106
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi varmistettava, että sille 
toimitettuja tietoja käytetään turvatusti, 
estettävä luvaton pääsy sen hallussa oleviin 
tietoihin ja otettava käyttöön mekanismit 
sen varmistamiseksi, että sen keräämiä 
tietoja eivät käytä väärin henkilöt, joilla on 
lupa niiden käyttöön. Viraston olisi myös 
hankittava takeet siitä, että sen hallussa 
olevia tietoja käyttöönsä saavat 
viranomaiset pystyvät ylläpitämään 
vastaavaa tietoturvatasoa.

(17) Viraston olisi varmistettava, että sille 
toimitettuja tietoja käytetään turvatusti, 
estettävä luvaton pääsy sen hallussa oleviin 
tietoihin ja otettava käyttöön mekanismit 
sen varmistamiseksi, että sen keräämiä 
tietoja eivät käytä väärin henkilöt, joilla on 
lupa niiden käyttöön. Viraston olisi myös 
hankittava takeet siitä, että sen hallussa 
olevia tietoja käyttöönsä saavat 
viranomaiset pystyvät ylläpitämään 
vastaavaa tietoturvatasoa. Sen tähden on 
tarpeen varmistaa myös, että tietojen 
käsittelyssä ja toimittamisessa käytettävät 
tietojärjestelmät toimivat turvatusti. Jotta 
voitaisiin kehittää tietojen 
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luottamuksellisuuden optimaalisesti 
varmistava tietojärjestelmä, viraston olisi 
ehdottomasti toimittava tiiviissä 
yhteistyössä Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) kanssa.

Or. en

Tarkistus 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi varmistettava, että sille 
toimitettuja tietoja käytetään turvatusti, 
estettävä luvaton pääsy sen hallussa oleviin 
tietoihin ja otettava käyttöön mekanismit 
sen varmistamiseksi, että sen keräämiä 
tietoja eivät käytä väärin henkilöt, joilla on 
lupa niiden käyttöön. Viraston olisi myös 
hankittava takeet siitä, että sen hallussa 
olevia tietoja käyttöönsä saavat 
viranomaiset pystyvät ylläpitämään 
vastaavaa tietoturvatasoa.

(17) Viraston on varmistettava, että sille 
toimitettuja tietoja käytetään turvatusti, 
estettävä luvaton pääsy sen hallussa oleviin 
tietoihin ja otettava käyttöön mekanismit 
sen varmistamiseksi, että sen keräämiä 
tietoja eivät käytä väärin henkilöt, joilla on 
lupa niiden käyttöön. Viraston olisi myös 
hankittava takeet siitä, että sen hallussa 
olevia tietoja käyttöönsä saavat 
viranomaiset pystyvät ylläpitämään 
vastaavaa tietoturvatasoa ja niitä sitovat 
asianmukaiset luottamuksellisuutta 
koskevat järjestelyt. Näitä sääntöjä on 
sovellettava myös muihin viranomaisiin, 
joilla on pääsy tietoihin tämän asetuksen 
tarkoituksessa.

Or. en

Tarkistus 108
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi varmistettava, että sille (17) Viraston olisi varmistettava, että sille 
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toimitettuja tietoja käytetään turvatusti, 
estettävä luvaton pääsy sen hallussa oleviin 
tietoihin ja otettava käyttöön mekanismit 
sen varmistamiseksi, että sen keräämiä 
tietoja eivät käytä väärin henkilöt, joilla on 
lupa niiden käyttöön. Viraston olisi myös 
hankittava takeet siitä, että sen hallussa 
olevia tietoja käyttöönsä saavat 
viranomaiset pystyvät ylläpitämään 
vastaavaa tietoturvatasoa.

toimitettuja tietoja käytetään turvatusti, 
estettävä luvaton pääsy sen hallussa oleviin 
tietoihin ja otettava käyttöön mekanismit ja 
asianmukaiset säännökset sen 
varmistamiseksi, että sen keräämiä tietoja 
eivät käytä väärin henkilöt, joilla on lupa 
niiden käyttöön. Viraston olisi myös 
hankittava takeet siitä, että sen hallussa 
olevia tietoja käyttöönsä saavat 
viranomaiset pystyvät ylläpitämään 
vastaavaa tietoturvatasoa.

Or. de

Tarkistus 109
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi varmistettava, että sille 
toimitettuja tietoja käytetään turvatusti, 
estettävä luvaton pääsy sen hallussa oleviin 
tietoihin ja otettava käyttöön mekanismit 
sen varmistamiseksi, että sen keräämiä 
tietoja eivät käytä väärin henkilöt, joilla on 
lupa niiden käyttöön. Viraston olisi myös 
hankittava takeet siitä, että sen hallussa 
olevia tietoja käyttöönsä saavat 
viranomaiset pystyvät ylläpitämään 
vastaavaa tietoturvatasoa.

(17) Viraston olisi varmistettava, että sille 
toimitettuja tietoja käytetään turvatusti ja 
että ne suojataan, estettävä luvaton pääsy 
sen hallussa oleviin tietoihin ja otettava 
käyttöön mekanismit sen varmistamiseksi, 
että sen keräämiä tietoja eivät käytä väärin 
henkilöt, joilla on lupa niiden käyttöön. 
Viraston olisi myös hankittava takeet siitä, 
että sen hallussa olevia tietoja käyttöönsä 
saavat viranomaiset pystyvät ylläpitämään 
vastaavaa tietoturvatasoa.

Or. en

Tarkistus 110
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale



AM\865269FI.doc 39/99 PE464.684v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Hintatietojen saatavuus on 
avoimuuden keskeinen edellytys.
Tällainen avoimuus voi osaltaan lisätä 
luottamusta markkinoihin ja lisätä 
tietämystä energian tukkumarkkinoiden 
toiminnasta.

Or. pl

Perustelu

Hintatietojen on oltava markkinatoimijoiden saatavilla, jotta taataan markkinatoimien 
avoimuus, mutta "arkaluonteisista tiedoista" puhuminen jättää auki mahdollisuuden tällaisten 
tietojen ilmoittamatta jättämiseen.

Tarkistus 111
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 112
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Siltä osin kuin tiedot eivät ole 
kaupallisesti arkaluonteisia, viraston olisi 
voitava antaa ne markkinatoimijoiden ja 
suuren yleisön saataville edellyttäen, että 
tällainen avoimuus a) voi osaltaan lisätä 
luottamusta markkinoihin ja lisätä 
tietämystä energian tukkumarkkinoiden 
toiminnasta ja b) ei haittaa markkinoiden 
likviditeettiä eikä markkinatoimijoiden 
kaupallisia etuja.

Or. en

Tarkistus 113
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Siltä osin kuin tiedot eivät ole 
kaupallisesti arkaluonteisia, viraston olisi 
annettava ne markkinatoimijoiden ja 
suuren yleisön saataville. Tällainen 
avoimuus voi osaltaan lisätä luottamusta 
markkinoihin ja lisätä tietämystä energian 
tukkumarkkinoiden toiminnasta. Virasto 
voi kehittää ja ylläpitää menetelmää, jossa 
määritetään, miten se antaa näitä tietoja 
saataville.

Or. en

Tarkistus 114
Giles Chichester
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Siltä osin kuin tiedot eivät ole 
kaupallisesti arkaluonteisia, viraston olisi 
voitava antaa ne markkinatoimijoiden ja 
suuren yleisön saataville. Tällainen 
avoimuus voi osaltaan lisätä luottamusta 
markkinoihin ja lisätä tietämystä energian 
tukkumarkkinoiden toiminnasta.
Viranomaiset ja kansalliset 
sääntelyviranomaiset eivät saisi julkaista 
markkinoiden kannalta arkaluonteista 
ajankohtaista tietoa.

Or. en

Tarkistus 115
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Siltä osin kuin tiedot eivät ole 
kaupallisesti arkaluonteisia tai ne voidaan 
julkaista koosteena ja nimettömästi, 
viraston olisi annettava ne 
markkinatoimijoiden ja suuren yleisön 
saataville. Tällainen avoimuus lisää
osaltaan luottamusta markkinoihin ja 
edistää tietämystä energian 
tukkumarkkinoiden toiminnasta.

Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen päämääränä on lisätä energian tukkumarkkinoiden läpinäkyvyyttä, 
havainnot on julkistettava ja uusien markkinoille tulijoiden, sääntelyviranomaisten, 
tutkijoiden, kuluttajien ja muiden sidosryhmien on voitava saada tietoa energiamarkkinoiden 
tilasta.



PE464.684v01-00 42/99 AM\865269FI.doc

FI

Tarkistus 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 117
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi vastattava tämän asetuksen 
täytäntöönpanon valvonnasta 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi niillä olisi 
oltava tarvittavat tutkintavaltuudet kyseisen 
tehtävän hoitamiseksi tehokkaasti. Jotta 
voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti 
viraston ainutlaatuista Eurooppa-
perspektiiviä ja tarjota vankkaperustaista 
tietoa tutkinnan aloittamista koskevien 
pyyntöjen tueksi, virastolla olisi oltava 
esimerkiksi rajatylittävissä tapauksissa 
tutkintavaltuudet, joita olisi koordinoitava 
tiiviisti asianomaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa.
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Or. en

Perustelu

Tämä rajoittaa resursseja, joita jäsenvaltioiden tutkintaelimiltä vaaditaan, jotta ne voivat 
ryhtyä jatkotoimiin sellaisten yhteistyöviraston ilmoitusten johdosta, joiden tueksi ei ole 
tietoja eikä analyysejä. Lisävaltuudet olisivat siksi kustannustehokkaita ja parantaisivat 
viraston uskottavuutta.

Tarkistus 118
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi vastattava tämän asetuksen 
täytäntöönpanon valvonnasta 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi niillä olisi 
oltava tarvittavat tutkinta- ja 
täytäntöönpanon valvontavaltuudet
kyseisen tehtävän hoitamiseksi tehokkaasti.
Viraston olisi varmistettava, että näitä 
tutkintavaltuuksia käytetään 
johdonmukaisesti samankaltaisella ja 
oikeasuhteisella tavalla. Virasto voi antaa 
kansallisille sääntelyviranomaisille tätä 
varten opastusta.

Or. en

Tarkistus 119
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi vastattava tämän asetuksen 
täytäntöönpanon valvonnasta 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi niillä olisi 

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

huolehdittava yhdessä viraston kanssa 
koordinoidusta ja johdonmukaisesta 
tavasta käyttää seuranta- ja 
tutkintavaltuuksia.

Or. en

Tarkistus 120
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi vastattava tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa ja sen 
täytäntöönpanon valvonnasta. Sen vuoksi 
niillä olisi oltava tarvittavat tutkinta- ja 
valvontavaltuudet kyseisen tehtävän 
hoitamiseksi tehokkaasti.

Or. lt

Tarkistus 121
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 122
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Viraston olisi varmistettava, että tätä 
asetusta sovelletaan koordinoidusti 
kaikkialla unionissa ja sopusoinnussa 
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/6/EY 
soveltamisen kanssa. Koska energian 
tukkumarkkinoilla esiintyvä markkinoiden 
väärinkäyttö vaikuttaa usein useampaan 
kuin yhteen jäsenvaltioon, virastolla olisi 
oltava keskeinen rooli varmistettaessa, että 
tutkinnat suoritetaan tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti. Tätä varten sen olisi 
voitava koordinoida asianomaisten 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
soveltuvin osin muiden viranomaisten 
edustajista koostuvien tutkintaryhmien 
toimintaa.

(20) Viraston olisi varmistettava, että tätä 
asetusta sovelletaan koordinoidusti 
kaikkialla unionissa ja sopusoinnussa 
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/6/EY 
soveltamisen kanssa. Koska energian 
tukkumarkkinoilla esiintyvä markkinoiden 
väärinkäyttö vaikuttaa usein useampaan 
kuin yhteen jäsenvaltioon, virastolla olisi 
oltava keskeinen rooli varmistettaessa, että 
tutkinnat suoritetaan tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti. Tätä varten sen olisi 
voitava pyytää tekemään yhteistyötä, 
vaatia lisätutkintaa ja koordinoida 
asianomaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja soveltuvin osin 
muiden viranomaisten edustajista 
koostuvien tutkintaryhmien toimintaa.

Or. en

Perustelu

Näiden lisätehtävien johdosta virasto voi hyödyntää Eurooppa-perspektiiviään ja omaa 
asiantuntemustaan auttaakseen kansallisia sääntelyviranomaisia etenkin alueellisissa ja 
rajatylittävissä tapauksissa.

Tarkistus 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Viraston olisi varmistettava, että tätä (20) Viraston olisi varmistettava, että tätä 
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asetusta sovelletaan koordinoidusti 
kaikkialla unionissa ja sopusoinnussa 
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/6/EY 
soveltamisen kanssa. Koska energian 
tukkumarkkinoilla esiintyvä markkinoiden 
väärinkäyttö vaikuttaa usein useampaan 
kuin yhteen jäsenvaltioon, virastolla olisi 
oltava keskeinen rooli varmistettaessa, että 
tutkinnat suoritetaan tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti. Tätä varten sen olisi 
voitava koordinoida asianomaisten 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
soveltuvin osin muiden viranomaisten 
edustajista koostuvien tutkintaryhmien 
toimintaa.

asetusta sovelletaan koordinoidusti 
kaikkialla unionissa, ja oltava yhteydessä 
asianomaisiin sääntelyviranomaisiin 
varmistaakseen, että se on sopusoinnussa 
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/6/EY 
soveltamisen kanssa. Koska energian 
tukkumarkkinoilla esiintyvä markkinoiden 
väärinkäyttö vaikuttaa usein useampaan 
kuin yhteen jäsenvaltioon, virastolla olisi 
oltava keskeinen rooli varmistettaessa, että 
tutkinnat suoritetaan tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti. Tätä varten sen olisi 
voitava koordinoida asianomaisten 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
soveltuvin osin muiden viranomaisten 
edustajista koostuvien tutkintaryhmien 
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 124
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
energian tukkumarkkinoilla, jotka 
käsittävät sekä hyödyke- että 
johdannaismarkkinat, esiintyvään 
markkinoiden väärinkäyttöön puututaan 
koordinoidulla tavalla.

(21) Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
energian tukkumarkkinoilla, jotka 
käsittävät sekä hyödyke- että 
johdannaismarkkinat, esiintyvään 
markkinoiden väärinkäyttöön puututaan 
koordinoidulla tavalla. Tämä yhteistyö 
voisi tapahtua myös alueellisissa 
ryhmittymissä, joita virasto koordinoi ja 
jotka vastaavat EU:n markkinoiden 
todellista tilannetta ja kyseessä olevia 
tapauksia.
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Or. en

Perustelu

Yhdessä jäsenvaltiossa tehtyihin markkinaväärinkäytöksiin saattaa usein liittyä liiketoimia, 
jotka vaikuttavat myös muihin jäsenvaltioihin. Sen vuoksi näiden olisi tehtävä alueellista 
yhteistyötä yhteistyöviraston johdolla, jotta tutkinnat suoritetaan riittävän hyvin.

Tarkistus 125
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
energian tukkumarkkinoilla, jotka 
käsittävät sekä hyödyke- että 
johdannaismarkkinat, esiintyvään 
markkinoiden väärinkäyttöön puututaan 
koordinoidulla tavalla.

(21) Kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten olisi tehtävä 
säännöllistä operatiivista yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että energian 
tukkumarkkinoilla, jotka käsittävät sekä 
hyödyke- että johdannaismarkkinat, 
esiintyvään markkinoiden väärinkäyttöön 
puututaan jatkuvasti koordinoidulla 
tavalla.

Or. pl

Perustelu

Rahoitusvalvontaviranomaisten yhteistyön on oltava säännöllistä ja jatkuvaa.

Tarkistus 126
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 

(21) Kansallisten sääntelyviranomaisten, 
kansallisten kilpailuviranomaisten ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten olisi tehtävä 
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energian tukkumarkkinoilla, jotka 
käsittävät sekä hyödyke- että 
johdannaismarkkinat, esiintyvään 
markkinoiden väärinkäyttöön puututaan 
koordinoidulla tavalla.

yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
energian tukkumarkkinoilla, jotka 
käsittävät sekä hyödyke- että 
johdannaismarkkinat, esiintyvään 
markkinoiden väärinkäyttöön puututaan 
koordinoidulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 127
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten olisi 
tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, 
että energian tukkumarkkinoilla, jotka 
käsittävät sekä hyödyke- että 
johdannaismarkkinat, esiintyvään 
markkinoiden väärinkäyttöön puututaan 
koordinoidulla tavalla.

(21) Toimivaltaisten kansallisten sääntely-
ja rahoitusvalvontaviranomaisten olisi 
tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, 
että energian tukkumarkkinoilla, jotka 
käsittävät sekä hyödyke- että 
johdannaismarkkinat, esiintyvään 
markkinoiden väärinkäyttöön puututaan 
koordinoidulla tavalla.

Or. lt

Tarkistus 128
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
energian tukkumarkkinoilla, jotka 
käsittävät sekä hyödyke- että 
johdannaismarkkinat, esiintyvään 

(21) Kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
sähkön ja kaasun tukkumarkkinoilla, jotka 
käsittävät sekä hyödyke- että 
johdannaismarkkinat, esiintyvään 
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markkinoiden väärinkäyttöön puututaan 
koordinoidulla tavalla.

markkinoiden väärinkäyttöön puututaan 
koordinoidulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 129
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) On tärkeää soveltaa 
salassapitovelvollisuutta niihin, jotka 
saavat käyttöönsä luottamuksellisia tietoja 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

(22) On tärkeää soveltaa 
salassapitovelvollisuutta niihin, jotka 
saavat käyttöönsä luottamuksellisia tietoja 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti.
Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten, kansallisten 
kilpailuviranomaisten ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten olisi 
varmistettava saamiensa tietojen 
luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen.

Or. en

Tarkistus 130
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kaasukaupan johdannaistuotteiden ja 
toisaalta varsinaisen sähkö- ja kaasukaupan 
välillä tämän asetuksen säännösten 
rikkomisesta langetettavien seuraamusten 
olisi vastattava jäsenvaltioiden direktiivin 
2003/6/EY täytäntöönpanon yhteydessä 
vahvistamia seuraamuksia. Ottaen 
huomioon kuulemisen 
seuraamusjärjestelmien lujittamisesta 
finanssipalvelujen alalla annetusta 
komission tiedonannosta KOM(2010) 716 
komission olisi tehtävä ehdotuksia 
jäsenvaltioiden seuraamusjärjestelmien 
yhdenmukaistamiseksi entisestään.

Or. en

Tarkistus 131
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) On tärkeää, että tämän asetuksen 
säännösten rikkomisesta langetettavat 
seuraamukset ovat oikeasuhteisia ja 
varoittavia ja että ne ilmentävät 
rikkomusten vakavuutta sekä 
sisäpiiritietoon ja markkinoiden 
manipulointiin perustuvasta 
kaupankäynnistä saatavia potentiaalisia 
hyötyjä. Ottaen huomioon 
vuorovaikutukset yhtäältä sähkö- ja 
kaasukaupan johdannaistuotteiden ja 
toisaalta varsinaisen sähkö- ja kaasukaupan 
välillä tämän asetuksen säännösten 
rikkomisesta langetettavien seuraamusten 
olisi vastattava jäsenvaltioiden direktiivin 
2003/6/EY täytäntöönpanon yhteydessä 
vahvistamia seuraamuksia. Tarvittavan 
varoittavuuden saavuttamiseksi olisi 
seuraamusten vähimmäistasoksi 
asetettava määrä, joka on vähintään kaksi 
kertaa niin suuri kuin tällä asetuksella 
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estettävillä toimilla mahdollisesti 
saatavien suorien ja välillisten 
taloudellisten voittojen ja kuluttajille 
aiheutuvien tappioiden kokonaismäärä.

Or. en

Perustelu

Sekä rikkomuksista seuranneet suorat että välilliset voitot olisi otettava huomioon, sillä 
rikkomukset johtavat usein voittoihin toisiinsa liittyvillä markkinoilla ja voivat mahdollisesti 
vaikuttaa myös kuluttajahintoihin.

Tarkistus 132
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) On tärkeää vahvistaa alan 
seuraamuksia ja yhteisiä 
vähimmäisvaatimuksia koskeva 
yhdenmukaistettu järjestelmä. Tämän 
asetuksen säännösten rikkomisesta 
langetettavien seuraamusten on oltava
oikeasuhteisia ja varoittavia ja 
ilmennettävä rikkomusten vakavuutta sekä 
sisäpiiritietoon ja markkinoiden 
manipulointiin perustuvasta 
kaupankäynnistä saatavia potentiaalisia 
hyötyjä. Ottaen huomioon 
vuorovaikutukset yhtäältä sähkö- ja 
kaasukaupan johdannaistuotteiden ja 
toisaalta varsinaisen sähkö- ja kaasukaupan 
välillä tämän asetuksen säännösten 
rikkomisesta langetettavien seuraamusten 
olisi vastattava jäsenvaltioiden direktiivin 
2003/6/EY täytäntöönpanon yhteydessä 
vahvistamia seuraamuksia.

Or. lt
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Tarkistus 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lyhyellä aikavälillä ei ole mahdollista ottaa käyttöön samoja seuraamuksia, mutta tätä olisi 
pidettävä pitkän aikavälin tavoitteena, jotta varmistetaan, että pehmeitä seuraamuksia ei 
käytetä investointien houkuttelemiseen tietyille markkinoille.

Tarkistus 134
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli 
yhdenmukaista kehystä 

(24) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli 
yhdenmukaista kehystä energian 
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energiamarkkinoiden eheyden ja 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

tukkumarkkinoiden eheyden ja 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

Or. ro

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan johdonmukaisuutta.

Tarkistus 135
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) EU:n tasolla tarvitaan 
perussääntöjä, kuten kohtuuttomien 
eturistiriitatilanteiden yhteistä 
määritelmää. EU:n tason takeina 
läpinäkyvyyden ja vastuun 
varmistamiseksi voisivat toimia 
esimerkiksi ilmoitukset siitä, että 
eturistiriitoja ei ole.

Or. en

Tarkistus 136
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
rahoitusmarkkinoilla sovellettavien 
sääntöjen kanssa yhdenmukaiset säännöt, 
joilla kielletään väärinkäytökset energian 
tukkumarkkinoilla ottaen huomioon 
kyseisten markkinoiden erityispiirteet. 
Asetuksessa säädetään energian
tukkumarkkinoiden seurannasta, josta 
huolehtii energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 
(jäljempänä 'virasto').

Or. en

Tarkistus 137
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen säännöksiä on sovellettava kaikkiin kaupankäynnin muotoihin ja 
kauppapaikkoihin, jotta asetus kattaisi markkinat kokonaan ja siinä asetetut läpinäkyvyyden 
ja eheyden tavoitteet täyttyisivät.
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Tarkistus 138
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joilla kielletään energian 
tukkumarkkinoihin vaikuttavat
väärinkäytökset ja jotka ovat 
yhdenmukaisia mutta eivät päällekkäisiä 
asiaan liittyvillä rahoitusmarkkinoilla 
sovellettavien sääntöjen kanssa. 
Asetuksessa säädetään energian 
tukkumarkkinoiden seurannasta, josta 
huolehtii energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto.

Or. en

Tarkistus 139
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 140
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 141
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan energiatuotteiden 
tukkukauppaan. Asetuksen 3 ja 4 artiklan 
säännöksiä ei sovelleta tukkukaupan 
energiatuotteisiin, jotka ovat 
rahoitusvälineitä ja joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa. Tämä 
asetus ei rajoita direktiivien 2003/6/EY ja 
2004/39/EY eikä Euroopan 
kilpailuoikeuden säännösten soveltamista 
käytäntöihin, jotka kuuluvat tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

Tätä asetusta sovelletaan energiatuotteiden 
tukkukauppaan. Asetuksen 3 ja 4 artiklan 
säännöksiä ei sovelleta tukkukaupan 
energiatuotteisiin, jotka ovat 
rahoitusvälineitä ja joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa. Erillisissä 
säännöksissä, jotka olisi esitettävä ennen 
vuoden 2012 loppua, olisi määriteltävä 
alakohtaiset rikkomukset 
hiilidioksidipäästöoikeuksien 
markkinoilla. Tämä asetus ei rajoita 
direktiivien 2003/6/EY ja 2004/39/EY eikä 
Euroopan kilpailuoikeuden säännösten 
soveltamista käytäntöihin, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan.

Or. en
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Perustelu

Euroopan hiilidioksidimarkkinoiden eheyden varmistavan lainsäädännöllisen välineen pitäisi 
olla osa läpinäkyvyys-, ja eheyspakettia, joka kattaa energiamarkkinoiden eheyttä ja 
läpinäkyvyyttä koskevan asetuksen, markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin, 
Euroopan markkinarakenneasetuksen ja rahoitusmarkkinadirektiivin. Komission olisi siten 
laadittava ehdotuksensa pikaisesti korjatakseen hiilidioksidimarkkinoilla olevan puutteen.

Tarkistus 142
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
kyseisten markkinoiden toimijoihin 
riippumatta siitä, ovatko toimijat 
unionista vai kolmansista maista. Sitä 
sovelletaan kaikkiin tukkukaupan 
energiatuotteiden myynti- ja 
ostotapahtumiin, tuotantoon, 
toimitukseen, kuljetuksiin ja jakeluun.

Or. en

Tarkistus 143
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti tapauksissa, joissa toimet 
liittyvät yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen, joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa, ja 

Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti.
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samanaikaisesti yhteen tai useampaan 
tukkukaupan energiatuotteeseen, joihin 
sovelletaan tämän asetuksen 3 ja 
4 artiklaa.

Or. cs

Perustelu

Koordinoidun toiminnan varmistamiseksi energia-alan toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi toteutettava valvontaa viraston rinnalla.

Tarkistus 144
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti tapauksissa, joissa toimet 
liittyvät yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen, joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa, ja 
samanaikaisesti yhteen tai useampaan 
tukkukaupan energiatuotteeseen, joihin 
sovelletaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklaa.

Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti tapauksissa, joissa toimet 
liittyvät yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen, joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa, ja 
samanaikaisesti yhteen tai useampaan 
tukkukaupan energiatuotteeseen, joihin 
sovelletaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklaa.
Viraston on varmistettava, että kansalliset 
viranomaiset valvovat asiaan liittyvien 
sääntöjen noudattamista, mukaan lukien 
julkisten hankintojen 
hinnanmuodostukseen liittyvät säännöt.

Or. en

Tarkistus 145
András Gyürk
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti tapauksissa, joissa toimet 
liittyvät yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen, joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa, ja 
samanaikaisesti yhteen tai useampaan 
tukkukaupan energiatuotteeseen, joihin 
sovelletaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklaa.

Viraston, EAMV:n, kansallisten 
sääntelyviranomaisten, kansallisten 
kilpailuviranomaisten ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti tapauksissa, joissa toimet 
liittyvät yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen, joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa, ja 
samanaikaisesti yhteen tai useampaan 
tukkukaupan energiatuotteeseen, joihin 
sovelletaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 146
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti tapauksissa, joissa toimet 
liittyvät yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen, joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa, ja 
samanaikaisesti yhteen tai useampaan 
tukkukaupan energiatuotteeseen, joihin 
sovelletaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklaa.

Viraston ja toimivaltaisten kansallisten 
sääntely- ja 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti tapauksissa, joissa toimet 
liittyvät yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen, joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa, ja 
samanaikaisesti yhteen tai useampaan 
tukkukaupan energiatuotteeseen, joihin 
sovelletaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklaa.

Or. lt
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Tarkistus 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti tapauksissa, joissa toimet 
liittyvät yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen, joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa, ja 
samanaikaisesti yhteen tai useampaan 
tukkukaupan energiatuotteeseen, joihin 
sovelletaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklaa.

Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten, EAMV:n ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti tapauksissa, joissa toimet 
liittyvät yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen, joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa, ja 
samanaikaisesti yhteen tai useampaan 
tukkukaupan energiatuotteeseen, joihin 
sovelletaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 148
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti tapauksissa, joissa toimet 
liittyvät yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen, joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa, ja 
samanaikaisesti yhteen tai useampaan 

Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten, EAMV:n ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti tapauksissa, joissa toimet 
liittyvät yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen, joihin sovelletaan 
direktiivin 2003/6/EY 9 artiklaa, ja 
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tukkukaupan energiatuotteeseen, joihin 
sovelletaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklaa.

samanaikaisesti yhteen tai useampaan 
tukkukaupan energiatuotteeseen, joihin 
sovelletaan tämän asetuksen 3 ja 4 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 149
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Luettelo tukkukaupan tuotteista

Virasto laatii ja julkaisee 3 ja 4 artiklan 
täytäntöönpanoa varten luettelon 
tukkukaupan tuotteista, jotka kuuluvat 
direktiivin 2003/06/EY 9 artiklan 
soveltamisalaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 3 ja 4 artikla koskevat sisäpiirikauppojen ja markkinoiden manipuloinnin 
kieltämistä. Vaikka täydellisen luettelon laatiminen mahdollisista liiketoimista ei ole järkevää 
eikä mahdollista, markkinatoimijoiden olisi kuitenkin tiedettävä tarkkaan, mitkä tuotteet 
tarkkaan ottaen kuuluvat artiklojen piiriin. Asiassa olisi vallittava oikeusvarmuus.

Tarkistus 150
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'sisäpiiritiedolla' tarkoitetaan 
luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta 
tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti 
yhteen tai useampaan tukkukaupan 
energiatuotteeseen ja jolla, jos se 

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

toimiva ammattimainen markkinatoimija 
odottaisi saavansa lakisääteisten 
vaatimusten ja/tai vakiintuneen 
markkinakäytännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 151
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. 'sisäpiiritiedolla' tarkoitetaan 
luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta 
tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti 
yhteen tai useampaan tukkukaupan 
energiatuotteeseen ja jonka 
markkinatoimijat odottaisivat saavansa 
vakiintuneen markkinakäytännön 
mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Hinta ei ole sopiva viitekohta, sillä hintoihin vaikuttavat mutkikkaat vuorovaikutussuhteet –
suuri epävarmuus johtaisi vain oikeusjuttujen tulvaan. Tämä on myös syynä sille, ettei 
NASDAQ käytä tätä kriteeriä.

Tarkistus 152
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'sisäpiiritiedolla' tarkoitetaan 
luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta 
tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti 
yhteen tai useampaan tukkukaupan 
energiatuotteeseen ja jolla, jos se 

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

vaikutus päätöksiin, joita 
markkinatoimijat tekevät kyseisten 
tukkukaupan energiatuotteiden 
hinnoittelusta;

Or. pl

Perustelu

Sisäpiiritietoa pitäisi olla kaikki tieto, jota ei ole julkistettu mutta joka voi vaikuttaa 
markkinatoimijoiden päätöksiin.

Tarkistus 153
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 154
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
tieto, jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvä 
liiketoimi, katsotaan tiedoksi, jolla 

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa,
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todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
kyseisten tukkutason energiatuotteiden 
hintoihin, jos se julkistettaisiin. Tällaiset 
tiedot voivat olla tietoja sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista sekä tietoja, jotka on 
esitettävä unionin tai kansallisen tason 
säännösten tai määräysten, 
markkinasääntöjen ja kyseisillä energian 
tukkumarkkinoilla noudatettavien 
sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

a) joka on julkistettava asetuksen (EY) 
N:o 714/2009, asetuksen (EY) N:o 
715/2009 tai tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti, mukaan luettuina 
suuntaviivat, verkkosäännöt tai edellä 
mainittujen asetusten tai muiden 
Euroopan unionin tason säännösten tai 
määräysten, erityisesti direktiivin 
2009/72/EY ja direktiivin 2009/73/EY 
mukaisesti hyväksytyt delegoidut 
säädökset; tai
b) joka ei kuulu a alakohdassa 
tarkoitettujen julkistamisvaatimusten 
soveltamisalaan, jota ei ole julkistettu ja 
jolla, jos se julkistettaisiin, voisi olla 
huomattava vaikutus kyseisten 
tukkukaupan energiatuotteiden hintoihin. 
Tällaista sisäpiiritietoa ovat ainoastaan 
seuraavat tiedot:
tieto, jota järkevästi toimiva 
ammattimainen markkinatoimija 
todennäköisesti käyttäisi yhtenä perustana 
päätökselleen toteuttaa tukkukaupan 
energiatuotteeseen liittyvä liiketoimi ja
jolla todennäköisesti olisi huomattava 
vaikutus kyseisten tukkutason 
energiatuotteiden hintoihin, jos se 
julkistettaisiin; tai

tieto, joka on hintaherkkää ja täsmällistä 
tietoa sähkön tai maakaasun tai nesteytetyn 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista sekä tieto, joka asetetaan 
säännöllisesti kyseisten energian 
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tukkumarkkinoiden saataville tai joka on 
esitettävä kansallisen tason säännösten tai 
määräysten, markkinasääntöjen ja 
kyseisillä energian tukkumarkkinoilla 
noudatettavien sopimusten tai 
hyväksyttyjen markkinatapojen 
mukaisesti.

Sovellettaessa ensimmäistä alakohtaa 
tiedon katsotaan olevan täsmällistä, jos se 
viittaa ilmenneisiin olosuhteisiin tai 
olosuhteisiin, joiden voidaan kohtuudella 
olettaa ilmenevän, tai toteutuneeseen 
tapahtumaan tai tapahtumaan, jonka 
voidaan kohtuudella olettaa toteutuvan, ja 
jos se on riittävän tarkkaa, jotta sen 
perusteella voidaan tehdä johtopäätös 
edellä tarkoitettujen olosuhteiden tai 
edellä tarkoitetun tapahtuman 
mahdollisesta vaikutuksesta tukkukaupan 
energiatuotteiden hintoihin.

Or. en

Tarkistus 155
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
tieto, jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvä 
liiketoimi, katsotaan tiedoksi, jolla 
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
kyseisten tukkutason energiatuotteiden 
hintoihin, jos se julkistettaisiin. Tällaiset 
tiedot voivat olla tietoja sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista sekä tietoja, jotka on 
esitettävä unionin tai kansallisen tason 
säännösten tai määräysten, 

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
'sisäpiiritietoa' on
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markkinasääntöjen ja kyseisillä energian 
tukkumarkkinoilla noudatettavien 
sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

a) tieto, jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
yksi tai useampi tukkukaupan 
energiatuotteeseen liittyvä liiketoimi ottaen 
huomioon kyseisillä tukkumarkkinoilla 
noudatettavat lait ja käytännöt, tai
b) tieto, joka on esitettävä unionin tai 
kansallisen tason säännösten tai 
määräysten, markkinasääntöjen ja 
kyseisillä energian tukkumarkkinoilla 
noudatettavien sopimusten tai käytäntöjen 
mukaisesti.

Tieto kaupankäyntistrategioista ei ole 
tässä säännöksessä tarkoitettua 
sisäpiiritietoa.

Or. de

Tarkistus 156
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
tieto, jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvä 
liiketoimi, katsotaan tiedoksi, jolla 
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
kyseisten tukkutason energiatuotteiden 
hintoihin, jos se julkistettaisiin. Tällaiset 
tiedot voivat olla tietoja sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista sekä tietoja, jotka on
esitettävä unionin tai kansallisen tason 
säännösten tai määräysten, 

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
tieto, jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvä 
liiketoimi, katsotaan tiedoksi, jolla 
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
kyseisten tukkutason energiatuotteiden 
hintoihin, jos se julkistettaisiin.
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markkinasääntöjen ja kyseisillä energian 
tukkumarkkinoilla noudatettavien 
sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

Tämä on tietoa, joka voi koskea muun 
muassa sähkön tai maakaasun tuotantoon, 
varastointiin, kulutukseen tai siirtoon 
liittyvien laitosten kapasiteettia sekä 
nesteytetyn maakaasun tuotantolaitosten 
kapasiteettia ja jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvä 
liiketoimi ja
a) joka on julkistettava asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 mukaisesti, mukaan lukien 
kyseisten asetusten nojalla annetut 
suuntaviivat ja verkkosäännöt, tai unionin 
tai kansallisen tason säännösten tai 
määräysten, markkinasääntöjen ja 
kyseisillä energian tukkumarkkinoilla 
noudatettavien sopimusten tai käytäntöjen 
mukaisesti ja
b) jolla voisi olla huomattava vaikutus 
kyseisten tukkutason energiatuotteiden 
hintoihin.

Or. en

Tarkistus 157
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
tieto, jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvä 
liiketoimi, katsotaan tiedoksi, jolla 
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
kyseisten tukkutason energiatuotteiden 

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
tieto, jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvä 
liiketoimi, katsotaan tiedoksi, jolla 
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
kyseisten tukkutason energiatuotteiden 
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hintoihin, jos se julkistettaisiin. Tällaiset 
tiedot voivat olla tietoja sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista sekä tietoja, jotka on 
esitettävä unionin tai kansallisen tason 
säännösten tai määräysten, 
markkinasääntöjen ja kyseisillä energian 
tukkumarkkinoilla noudatettavien 
sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

hintoihin, jos se julkistettaisiin. Tällaiset 
tiedot voivat olla tietoja sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista ja käytöstä tai nesteytetyn 
maakaasun tuotantolaitosten 
kapasiteetista ja käytöstä sekä tietoja, 
jotka on esitettävä unionin tai kansallisen 
tason säännösten tai määräysten, 
markkinasääntöjen ja kyseisillä energian 
tukkumarkkinoilla noudatettavien 
sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 158
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
tieto, jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvä 
liiketoimi, katsotaan tiedoksi, jolla 
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
kyseisten tukkutason energiatuotteiden 
hintoihin, jos se julkistettaisiin. Tällaiset 
tiedot voivat olla tietoja sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista sekä tietoja, jotka on 
esitettävä unionin tai kansallisen tason 
säännösten tai määräysten, 
markkinasääntöjen ja kyseisillä energian 
tukkumarkkinoilla noudatettavien 
sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
tieto, jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvä 
liiketoimi, katsotaan tiedoksi, jolla 
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
kyseisten tukkutason energiatuotteiden 
hintoihin, jos se julkistettaisiin. Tällaiset 
tiedot voivat olla tietoja sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista ja käytöstä sekä tietoja, jotka 
on esitettävä unionin tai kansallisen tason 
säännösten tai määräysten, 
markkinasääntöjen ja kyseisillä energian 
tukkumarkkinoilla noudatettavien 
sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 159
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
tieto, jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvä 
liiketoimi, katsotaan tiedoksi, jolla 
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
kyseisten tukkutason energiatuotteiden 
hintoihin, jos se julkistettaisiin. Tällaiset 
tiedot voivat olla tietoja sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista sekä tietoja, jotka on 
esitettävä unionin tai kansallisen tason 
säännösten tai määräysten, 
markkinasääntöjen ja kyseisillä energian 
tukkumarkkinoilla noudatettavien 
sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
tieto, jota järkevästi toimiva 
markkinatoimija todennäköisesti käyttäisi 
yhtenä perustana päätökselleen toteuttaa 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvä 
liiketoimi, katsotaan tiedoksi, jolla 
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
kyseisten tukkutason energiatuotteiden 
hintoihin, jos se julkistettaisiin. Tällaisia 
tietoja ovat kaikki tiedot sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista sekä tiedot, jotka on 
esitettävä unionin tai kansallisen tason 
säännösten tai määräysten, 
markkinasääntöjen ja kyseisillä energian 
tukkumarkkinoilla noudatettavien 
sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 160
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta kehittää 
suuntaviivoja ja selventää edelleen 
sisäpiiritiedon määritelmää antamalla 
delegoituja säädöksiä sidosryhmiä ja 
erityisesti virastoa kuultuaan.

Or. en
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Perustelu

Koska markkinat kehittyvät ja uusia rikkomusmuotoja saattaa ilmetä, ne olisi katettava 
nykyisillä määritelmillä ja komission olisi voitava laatia niistä delegoituja säädöksiä ja 
mahdollisesti tarkistaa niitä myöhemmin ilman, että varsinaista säädöstä tarvitsee muuttaa.

Tarkistus 161
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viraston on perustettava yhteyspiste 
markkinatoimijoille, jotka haluavat 
selvittää, onko jokin tieto tässä 
asetuksessa ja asiaan liittyvässä 
delegoidussa säädöksessä tarkoitettua 
sisäpiiritietoa.

Or. en

Perustelu

Tämä on vakiintunut käytäntö kauppapaikoilla, vrt. Nord Pool Spotin fyysisten markkinoiden 
markkinakäytännesääntöjen 2.2 kohta.

Tarkistus 162
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sisäpiiritietoa voivat olla esimerkiksi 
tiedot, jotka on julkistettava asetuksen 
(EY) N:o 714/2009 tai asetuksen (EY) N:o 
715/2009 säännösten nojalla, mukaan 
lukien kyseisten asetusten nojalla annetut 
suuntaviivat ja verkkosäännöt;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 163
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sisäpiiritietoa voivat olla esimerkiksi 
tiedot, jotka on julkistettava asetuksen 
(EY) N:o 714/2009 tai asetuksen (EY) N:o 
715/2009 säännösten nojalla, mukaan 
lukien kyseisten asetusten nojalla annetut 
suuntaviivat ja verkkosäännöt;

Esimerkiksi etenkin tiedot sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, kulutukseen tai 
siirtoon liittyvistä laitoksista, mukaan 
lukien

a) vähimmäistason ylittävä suunniteltu 
käyttökatko tai kapasiteetin rajoittaminen, 
laajentaminen tai purkaminen, joka on 
julkistettava asetuksen (EY) N:o 714/2009 
tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 
säännösten nojalla, mukaan lukien 
kyseisten asetusten nojalla annetut 
suuntaviivat ja verkkosäännöt;

b) vähimmäistason ylittävä ennakoimaton 
käyttökatko tai toimintahäiriö, joka on 
julkistettava asetuksen (EY) N:o 714/2009 
tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 
säännösten nojalla, mukaan lukien 
kyseisten asetusten nojalla annetut 
suuntaviivat ja verkkosäännöt;
c) muu tieto, jolla todennäköisesti on 
huomattava vaikutus yhden tai useamman 
tukkukaupan energiatuotteen hintoihin, 
jos se julkistettaisiin,
ovat sisäpiiritietoa.
Seuraavia tietoja ei katsota 
sisäpiiritiedoksi:
a) tiedot markkinatoimijan omista 
kaupankäyntisuunnitelmista ja 
-strategioista;
b) tiedot, jotka asiakkaan edustaja saa 
asiakkaasta edustajan ominaisuudessa, 
sekä kaikki muut asiakkaan edustajalle 
toimittamat tiedot.
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Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaiset katsovat, että asetuksen markkinoiden väärinkäyttöä koskevia 
määritelmiä ei pitäisi muuttaa, jotta ne olisivat yhdenmukaisia markkinoiden väärinkäyttöä 
koskevan direktiivin uudelleentarkastelun kanssa ja jotta vältetään toisaalta tiettyihin 
rahoitusvälineisiin kyseisen direktiivin nojalla ja toisaalta tukkukaupan energiatuotteina 
pidettäviin rahoitusvälineisiin käsiteltävänä olevan asetuksen nojalla sovellettavien 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevien sääntöjen pirstaloituminen. Ainoastaan näiden 
2 artiklan määritelmien soveltamisesta annettuja alakohtaisia esimerkkejä olisi tarkistettava 
siten, että selvennetään edelleen tämän asetuksen soveltamista markkinatoimijoihin ja 
sääntelyviranomaisiin.

Tarkistus 164
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sisäpiiritietoa voivat olla esimerkiksi 
tiedot, jotka on julkistettava asetuksen 
(EY) N:o 714/2009 tai asetuksen (EY) N:o 
715/2009 säännösten nojalla, mukaan 
lukien kyseisten asetusten nojalla annetut 
suuntaviivat ja verkkosäännöt;

Sisäpiiritietoa voivat olla esimerkiksi 
tiedot, jotka on julkistettava asetuksen 
(EY) N:o 714/2009 tai asetuksen (EY) N:o 
715/2009 säännösten nojalla, mukaan 
lukien kyseisten asetusten nojalla annetut 
suuntaviivat ja verkkosäännöt, sekä muut 
nykyisten ja tulevien markkinatapojen 
vastaiset väärinkäytökset;

Or. en

Perustelu

Koska markkinat kehittyvät ja uusia rikkomusmuotoja saattaa ilmetä, ne olisi katettava 
nykyisillä määritelmillä tarvitsematta muuttaa varsinaista säädöstä.

Tarkistus 165
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– joissa käytetään tai pyritään käyttämään 
kuvitteellisia keinoja taikka muunlaista 
vilpillistä menettelyä tai järjestelyä;

– joissa käytetään tai pyritään käyttämään 
kuvitteellisia keinoja taikka muunlaista 
vilpillistä menettelyä tai järjestelyä, jotka 
antavat tai todennäköisesti antavat vääriä 
tai harhaanjohtavia viestejä tukkukaupan 
energiatuotteen tarjonnasta, kysynnästä 
tai hinnasta;

Or. de

Perustelu

Sanamuoto vastaa neuvostossa käytävien neuvottelujen tilannetta ja selkeyttää tekstiä.

Tarkistus 166
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sellaista energiamarkkinoilla 
käytävää spot- ja johdannaiskauppaa, 
joka johtaa väärien hintasignaalien 
antamiseen sekä varallisuuskuplien 
muodostumiseen, kun markkinoilla 
fyysisesti saatavilla olevien sähkö- ja 
kaasuvarojen ja sopimuksiin kirjattujen 
kauppamäärien välinen yhteys 
katkaistaan.

Or. en

Perustelu

Asetuksella on estettävä energian tukkumarkkinoilla käytävä keinottelu, joilla olisi kielteinen 
vaikutus niiden eheyden lisäksi myös kuluttajahintoihin.

Tarkistus 167
András Gyürk
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinoiden manipulointia on 
esimerkiksi se, että annetaan olettaa 
energiantuotantokapasiteetin, kaasun 
saatavuuden tai siirtokapasiteetin 
saatavuuden olevan jokin muu kuin 
tosiasiallisesti saatavilla oleva fyysinen 
kapasiteetti;

Markkinoiden manipulointia on 
esimerkiksi se, että annetaan olettaa 
energiantuotantokapasiteetin, kaasun 
saatavuuden tai siirtokapasiteetin 
saatavuuden olevan jokin muu kuin 
tosiasiallisesti saatavilla oleva fyysinen 
kapasiteetti; Markkinoiden manipulointia 
ovat yhden tai useamman yhteistyössä 
toimivan henkilön toimet, joilla pyritään 
varmistamaan määräävä asema 
tukkukaupan energiatuotteen tarjonnassa 
tai kysynnässä muun muassa pidättämällä 
sähköntuotantokapasiteettia, kaasun 
saatavuutta tai siirtokapasiteetin 
saatavuutta taikka supistamalla 
tarkoituksellisesti ja ilman oikeutettuja 
taloudellisia tai kaupallisia perusteita 
oman kapasiteettinsa saatavuutta 
huomattavasti siten, että se suoraan tai 
välillisesti vaikuttaa osto- tai 
myyntihintoihin tai johtaa muiden, 
kohtuuttomien kaupankäynninehtojen 
määräytymiseen.

Or. en

Tarkistus 168
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'pyrkimyksellä manipuloida 
markkinoita' tarkoitetaan

Poistetaan.

a) tukkukaupan energiatuotteeseen 
liittyvän liiketoimen suorittamista, 
kauppaa koskevan toimeksiannon 
antamista tai mitä muuta tahansa 
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toimenpidettä, jonka tarkoituksena on
– antaa vääriä tai harhaanjohtavia 
viestejä tukkukaupan energiatuotteiden 
tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta
– varmistaa yhden tai useamman 
tukkukaupan energiatuotteen hinta 
epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle 
tai
– käyttää kuvitteellisia keinoja taikka 
muunlaista vilpillistä menettelyä tai 
järjestelyä tukkukaupan 
energiatuotteeseen liittyen,
b) tiedon levittämistä tiedotusvälineissä, 
mukaan lukien internet, tai muulla tavoin 
tarkoituksena antaa vääriä tai 
harhaanjohtavia viestejä tukkukaupan 
energiatuotteista;

Or. de

Perustelu

Myös pyrkimyksen pitäisi tietenkin olla rankaistava teko, mutta 4 artikla kattaa sen jo. Teon 
tunnusmerkistö on pyrkimyksen kohdalla aivan sama, yritys vain ei onnistu. Siksi pyrkimystä 
ei tarvitse erikseen määritellä.

Tarkistus 169
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– käyttää kuvitteellisia keinoja taikka 
muunlaista vilpillistä menettelyä tai 
järjestelyä tukkukaupan energiatuotteeseen 
liittyen,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 170
Herbert Reul
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. 'tukkukaupan energiatuotteella' 
tarkoitetaan seuraavia sopimuksia ja 
johdannaisia riippumatta siitä, missä ja 
miten niillä käydään kauppaa:

4. 'tukkukaupan energiatuotteella' 
tarkoitetaan seuraavia tuotteita riippumatta 
siitä, missä markkinasegmentissä niillä 
käydään kauppaa:

Or. de

Tarkistus 171
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. 'tukkukaupan energiatuotteella' 
tarkoitetaan seuraavia sopimuksia ja 
johdannaisia riippumatta siitä, missä ja
miten niillä käydään kauppaa:

4. 'tukkukaupan energiatuotteella' 
tarkoitetaan seuraavia sopimuksia ja 
johdannaisia riippumatta siitä, missä, miten 
ja missä markkinasegmentissä niillä 
käydään kauppaa:

Or. en

Tarkistus 172
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maakaasun tai sähkön 
toimitussopimukset

a) kaikki maakaasun tai sähkön 
toimitussopimukset riippumatta siitä, 
missä ja miten niillä käydään kauppaa, 
tasesähkömarkkinat mukaan lukien

Or. en
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Tarkistus 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maakaasun tai sähkön 
toimitussopimukset

a) tukkumarkkinoiden toimijoiden välillä 
unionissa tehtävät maakaasun tai sähkön 
toimitussopimukset

Or. en

Tarkistus 174
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maakaasun tai sähkön 
toimitussopimukset

a) unionissa jakeluun tulevan maakaasun 
tai sähkön toimitussopimukset

Or. en

Tarkistus 175
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maakaasun tai sähkön 
toimitussopimukset

a) maakaasun tai sähkön standardoidut
toimitussopimukset, joilla voidaan käydä 
kauppaa

Or. de
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Tarkistus 176
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maakaasuun tai sähköön liittyvät 
johdannaiset

b) sähkön tai maakaasun siirtoon liittyvät 
standardoidut sopimukset ja johdannaiset, 
joilla voidaan käydä kauppaa

Or. de

Tarkistus 177
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maakaasuun tai sähköön liittyvät 
johdannaiset

b) unionissa tuotettuun, kaupankäynnin 
kohteena olevaan tai jakeluun tulevaan 
maakaasuun tai sähköön liittyvät 
johdannaiset

Or. en

Tarkistus 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maakaasuun tai sähköön liittyvät 
johdannaiset

b) maakaasuun tai sähköön liittyvät 
johdannaiset, joista tehdään sopimus 
unionissa

Or. en
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Tarkistus 179
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) maakaasun tai sähkön siirtoon liittyvät 
sopimukset

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 180
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) maakaasun tai sähkön siirtoon liittyvät 
sopimukset

c) maakaasun tai sähkön siirtoon unionissa
liittyvät sopimukset

Or. en

Tarkistus 181
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) maakaasun tai sähkön siirtoon liittyvät 
johdannaiset.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 182
András Gyürk
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) maakaasun tai sähkön siirtoon liittyvät 
johdannaiset.

d) maakaasun tai sähkön siirtoon unionissa
liittyvät johdannaiset.

Or. en

Tarkistus 183
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maakaasun tai sähkön toimitusta 
loppuasiakkaille koskevat sopimukset 
eivät ole tukkukaupan energiatuotteita;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 184
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maakaasun tai sähkön toimitusta 
loppuasiakkaille koskevat sopimukset eivät 
ole tukkukaupan energiatuotteita;

Maakaasun tai sähkön toimitusta 
loppuasiakkaille koskevat suurista 
määristä tehtävät sopimukset katsotaan
tukkukaupan energiatuotteiksi riippumatta 
siitä, missä ja miten niillä käydään 
kauppaan;

Or. en
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Perustelu

Suurista määristä tehtävät sopimukset voivat vaikuttaa energian tukkumarkkinoihin, vaikka 
sopimukset onkin tehty loppukuluttajien kanssa. Siksi ne olisi otettava mukaan tähän 
asetukseen.

Tarkistus 185
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maakaasun tai sähkön toimitusta 
loppuasiakkaille koskevat sopimukset eivät 
ole tukkukaupan energiatuotteita;

Maakaasun tai sähkön toimitusta 
loppuasiakkaille, joiden kulutus on alle 
100 gigawattituntia vuodessa, koskevat 
sopimukset eivät ole tukkukaupan 
energiatuotteita;

Or. en

Perustelu

Suurten teollisuusyritysten kaltaisilla loppukuluttajilla on suora pääsy energian 
tukkumarkkinoille. Siksi niiden toimitussopimuksia olisi pidettävä tukkukaupan 
energiatuotteina.

Tarkistus 186
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maakaasun tai sähkön toimitusta 
loppuasiakkaille koskevat sopimukset eivät 
ole tukkukaupan energiatuotteita;

Maakaasun tai sähkön toimitusta ja 
kuljetusta loppuasiakkaille koskevat 
sopimukset eivät ole tukkukaupan 
energiatuotteita;

Or. en
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Tarkistus 187
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa sopimukset, jotka 
koskevat maakaasun tai sähkön 
toimitusta loppuasiakkaille, joiden 
kapasiteetti megawatteina ylittää xx 
gigawattituntia (vähimmäistaso), 
katsotaan kuitenkin tukkukaupan 
energiatuotteiksi;

Or. en

Perustelu

Pieniä kauppiaita, joiden toiminta ei vaikuta yli rajojen, on paljon. Jotta näiden toimijoiden 
ilmoitusvelvoitteet eivät kasvaisi liian suuriksi, olisi määritettävä vähimmäissääntö, joka 
poistaa ilmoitusvelvollisuuden tietyn vähimmäistason alle jääviltä tukkukaupan 
energiatuotteilta.

Tarkistus 188
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

Seuraavat tuotteet eivät ole tukkukaupan 
energiatuotteita:
a) maakaasun tai sähkön toimitusta 
loppuasiakkaille koskevat sopimukset
b) sähkön tai maakaasun fyysistä 
toimitusta koskevat pitkäaikaiset 
sopimukset.

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tukkukaupan energiatuotteiden ja energian tukkumarkkinoiden 
välinen johdonmukaisuus. Tuotteiden, joilla ei käydä kauppaa, ei pitäisi kuulua asetuksen 
soveltamisalaan. Tällaisia tuotteita ovat myös pitkäaikaiset toimitussopimukset.

Tarkistus 189
Vladimír Remek

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

Komission teksti Tarkistus

Päästöoikeuksien osto- tai 
myyntisopimukset eivät ole tukkukaupan 
energiatuotteita.

Or. cs

Perustelu

Hiilidioksidin päästöoikeuksia pidetään kiistatta rahoitusvälineinä. Tästä syystä hiilidioksidin 
päästöoikeuksia olisi valvottava rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti.

Tarkistus 190
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Päästöoikeuksiin liittyvät johdannaiset 
eivät ole tukkukaupan energiatuotteita.

Or. cs

Perustelu

Hiilidioksidin päästöoikeuksia pidetään kiistatta rahoitusvälineinä. Tästä syystä hiilidioksidin 
päästöoikeuksia olisi valvottava rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti.
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Tarkistus 191
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 'oheistuotteella' tarkoitetaan tuotetta, 
johdannaiset mukaan luettuina, johon 
sähkön tai kaasun hinta yleensä 
kytketään, etenkin öljyä ja öljytuotteita, 
tai jota käytetään sähköntuotannossa tai 
jota saadaan sähköntuotannon 
sivutuotteena, tai mitä tahansa muuta 
direktiivin 2003/87/EY mukaiseksi 
tunnustettua yksikköä.

Or. cs

Tarkistus 192
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 'markkinatoimijalla' tarkoitetaan 
henkilöä, joka ryhtyy liiketoimiin yksillä 
tai useammilla sähkön tai kaasun 
tukkumarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 193
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. 'energian tukkumarkkinoilla' tarkoitetaan 
mitä tahansa unionissa sijaitsevaa 

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

kauppapaikkaa, jossa käydään kauppaa 
tukkukaupan energiatuotteilla. Ne 
sisältävät suoran kahdenvälisen kaupan 
sekä organisoidun pörssikaupan ja 
pörssin ulkopuolisen OTC-
kaupankäynnin;

Or. en

Tarkistus 194
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. 'energian tukkumarkkinoilla' tarkoitetaan 
mitä tahansa unionissa sijaitsevaa 
kauppapaikkaa, jossa käydään kauppaa 
tukkukaupan energiatuotteilla; ne 
sisältävät muun muassa säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja sekä suoran 
että pörssin ulkopuolisen OTC-
kaupankäynnin;

Or. en

Tarkistus 195
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. 'energian tukkumarkkinoilla' tarkoitetaan 
mitä tahansa unionissa sijaitsevia sekä 
säänneltyjä että ei-säänneltyjä 
markkinoita, OTC-kaupankäynti mukaan 
lukien, joilla käydään kauppaa 
tukkukaupan energiatuotteilla;
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Or. en

Tarkistus 196
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 'markkinatoimijalla' tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
siirtoverkonhaltijat mukaan luettuina, 
joka ryhtyy liiketoimiin, mukaan luettuna 
kaupankäyntiä koskevien toimeksiantojen 
antaminen, yksillä tai useammilla 
energian tukkumarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 197
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 198
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. 'markkinatoimijalla' tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
siirtoverkonhaltijat mukaan luettuina, 
joka osallistuu energian 
tukkumarkkinoiden liiketoimiin;

Or. de

Tarkistus 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 'markkinatoimijalla' tarkoitetaan 
henkilöä, joka ryhtyy liiketoimiin yksillä 
tai useammilla sähkön tai kaasun 
tukkumarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. 'henkilöllä' tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä;

Or. en

Tarkistus 201
András Gyürk
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. 'kauppapaikoilla' tarkoitetaan 
sellaisten tukkukaupan energiatuotteiden 
organisoituja kauppapaikkoja, jotka ovat 
rahoitusvälineitä, erityisesti direktiivissä 
2004/39/EY tarkoitettuja säänneltyjä 
markkinoita ja monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä, sekä 
tukkukaupan fyysisten energiatuotteiden 
spot-markkinoita, mukaan luettuina 
kaasukauppakeskukset;

Or. en

Tarkistus 202
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. 'kauppapaikoilla' tarkoitetaan 
sellaisten tukkukaupan energiatuotteiden 
organisoituja kauppapaikkoja, jotka ovat 
rahoitusvälineitä, erityisesti direktiivissä 
2004/39/EY tarkoitettuja säänneltyjä 
markkinoita ja monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä, sekä 
tukkukaupan fyysisten energiatuotteiden 
spot-markkinoita, mukaan luettuina 
kaasukauppakeskukset.

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaiset ehdottavat, että "organisoidut markkinat" olisi muutettava 
"kauppapaikoiksi". Ilmaisu "organisoidut markkinat" tarkoittaisi 
rahoitusmarkkinadirektiivissä määriteltyjä säänneltyjä markkinoita ja monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä. Rahoitusmarkkinadirektiiviä uudistettaessa siihen voidaan ottaa 
uusi organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien käsite. Nämä ovat kauppapaikkoja, joissa 
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käydään kauppaa yksinomaan rahoitusvälineillä. Energian tukkumarkkinoilla ovat tärkeitä 
kuitenkin myös fyysinen spot-kauppa ja tällaiseen kaupankäyntiin liittyvät kauppapaikat. Siksi 
"organisoidut markkinat" olisi korvattava ilmaisulla "kauppapaikat".

Tarkistus 203
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. 'virastolla' tarkoitetaan asetuksella 
(EY) N:o 713/2009 perustettua energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastoa.

Or. en

Tarkistus 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käyttämästä kyseistä tietoa hankkimalla
tai luovuttamalla tai yrittämällä hankkia 
tai luovuttaa omaan tai toisen lukuun 
suoraan tai välillisesti tukkukaupan 
energiatuotteita, joita kyseinen tieto 
koskee;

a) käyttämästä kyseistä tietoa 
hankkiessaan tai luovuttaessaan tai 
yrittäessään hankkia tai luovuttaa omaan 
tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti 
tukkukaupan energiatuotteita, joita 
kyseinen tieto koskee, manipuloidakseen 
tai pyrkiäkseen manipuloimaan 
markkinoita;

Or. en

Tarkistus 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto 
koskee seuraavia henkilöitä, joilla on 
hallussaan tukkukaupan energiatuotteeseen 
liittyvää sisäpiiritietoa:

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto 
koskee ainoastaan seuraavia henkilöitä, 
joilla on hallussaan tukkukaupan 
energiatuotteeseen liittyvää sisäpiiritietoa 
ja jotka tietävät tai joiden pitäisi tietää, 
että tieto on sisäpiiritietoa:

Or. en

Tarkistus 206
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilö, jonka hallussa on 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvää 
sisäpiiritietoa, on oikeushenkilö, 
1 alakohdassa säädetty kielto koskee myös 
niitä luonnollisia henkilöitä, jotka 
osallistuvat päätökseen toteuttaa kyseinen 
liiketoimi kyseisen oikeushenkilön lukuun.

3. Jos henkilö, jonka hallussa on 
tukkukaupan energiatuotteeseen liittyvää 
sisäpiiritietoa, on oikeushenkilö, 
1 kohdassa säädetty kielto koskee myös 
niitä luonnollisia henkilöitä, jotka 
osallistuvat päätökseen toteuttaa kyseinen 
liiketoimi kyseisen oikeushenkilön nimissä 
ja lukuun.

Or. pl

Perustelu

Oikeushenkilöitä edustavat luonnolliset henkilöt toimivat sekä kyseisen oikeushenkilön 
nimissä että tämän lukuun.

Tarkistus 207
Konrad Szymański

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

3 a. Kun on julistettu hätätila asetuksen 
(EU) N:o 994/2010 10 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan nojalla, 
markkinatoimijoiden, jotka toimivat 
määriteltyjen vastuiden ja määriteltyjen 
hätäsuunnitelmien mukaisesti, ei katsota 
rikkovan tätä artiklaa eikä niihin sovelleta 
13 artiklan mukaisesti määriteltyjä 
seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 208
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos on julistettu hätätila asetuksen 
(EU) N:o 994/2010 10 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan nojalla ja markkinatoimijat 
toimivat vastuidensa ja hätäsuunnitelmien 
mukaisesti, niihin ei voi kohdistaa 
seuraamuksia tämän artiklan 13 artiklan 
perusteella.

Or. de

Perustelu

Kaikki tämän asetuksen ja kaasun toimitusvarmuutta koskevan asetuksen väliset ristiriidat 
hätätilanteessa olisi suljettava pois. Hätätilanteessa etusijalla on oltava toimitusvarmuus eikä 
markkinoiden läpinäkyvyys.

Tarkistus 209
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

4. Markkinatoimijoiden on julkistettava 
tehokkaalla tavalla ja oikea-aikaisesti
sisäpiiritieto, joka koskee yritystä tai 
laitoksia, jotka ovat kyseisen toimijan tai 
emoyrityksen tai sidosyrityksen
omistuksessa tai määräysvallassa tai joiden 
toiminnasta kyseinen toimija tai sen 
emoyritys tai sidosyritys vastaa joko 
kokonaan tai osittain. Tällainen 
julkistaminen koskee muun muassa tietoa 
sähkön tai maakaasun tuotantoon, 
varastointiin, kulutukseen tai siirtoon 
liittyvien laitosten kapasiteetista ja 
käytöstä tai nesteytetyn maakaasun 
tuotantolaitosten kapasiteetista ja 
käytöstä, mukaan luettuina tiedot siitä, 
että nämä laitokset ovat poissa käytöstä 
suunnitellusti tai ennakoimattomasti.

Or. en

Tarkistus 210
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Markkinatoimijoiden on asetettava 
julkisesti saataville sisäpiiritieto, joka 
koskee yritystä tai laitoksia, jotka ovat 
kyseisen toimijan omistuksessa tai 
määräysvallassa tai joiden toiminnasta 
kyseinen toimija vastaa joko kokonaan tai 
osittain. Tällaista tietoa ovat muun muassa 
tiedot sähkön tai maakaasun tuotantoon, 
varastointiin, kulutukseen tai siirtoon 
liittyvien laitosten kapasiteetista ja 
käytöstä tai nesteytetyn maakaasun 
tuotantolaitosten kapasiteetista ja 
käytöstä.
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Or. en

Tarkistus 211
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 212
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Sisäpiiritieto on asetettava viipymättä kaikkien markkinatoimijoiden saataville 
väärinkäytösten välttämiseksi.

Tarkistus 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinatoimija voi omalla vastuullaan 
lykätä sisäpiiritiedon julkistamista 
ollakseen vaarantamatta oikeutettuja 
etujaan, jos tiedon julkistamatta 
jättäminen ei todennäköisesti johda 
yleisöä harhaan ja markkinatoimija 
pystyy takaamaan kyseisen tiedon 
säilymisen luottamuksellisena eikä tee sen 
perusteella tukkukaupan 
energiatuotteiden kauppaan liittyviä 
päätöksiä. Tässä tapauksessa 
markkinatoimijan on toimitettava 
kyseinen tieto virastolle ja asianomaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 7 
artiklan 4 kohdan säännöksiä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos tietojen julkaiseminen on katsottu tarpeelliseksi, kyseisen omaisuuden omistajalla ei 
pitäisi olla mitään tarvetta lykätä tiedon julkaisemista. Tämä saattaisi synnyttää huolta siitä, 
että toiset markkinatoimijat pyrkivät manipuloimaan markkinoita.

Tarkistus 214
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Markkinatoimija voi omalla vastuullaan 
lykätä sisäpiiritiedon julkistamista 
ollakseen vaarantamatta oikeutettuja 
etujaan, jos tiedon julkistamatta jättäminen 
ei todennäköisesti johda yleisöä harhaan ja 
markkinatoimija pystyy takaamaan 
kyseisen tiedon säilymisen 
luottamuksellisena eikä tee sen perusteella 
tukkukaupan energiatuotteiden kauppaan 
liittyviä päätöksiä. Tässä tapauksessa 
markkinatoimijan on toimitettava kyseinen 
tieto virastolle ja asianomaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
7 artiklan 4 kohdan säännöksiä noudattaen.

Markkinatoimija voi omalla vastuullaan 
lykätä sisäpiiritiedon julkistamista 
ollakseen vaarantamatta oikeutettuja 
etujaan, jos tiedon julkistamatta jättäminen 
ei todennäköisesti johda yleisöä harhaan ja 
markkinatoimija pystyy takaamaan 
kyseisen tiedon säilymisen 
luottamuksellisena eikä tee sen perusteella 
tukkukaupan energiatuotteiden kauppaan 
liittyviä päätöksiä. Tässä tapauksessa 
markkinatoimijan on toimitettava kyseinen 
tieto virastolle ja asianomaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
7 artiklan 4 kohdan säännöksiä noudattaen.
Näiden säännösten noudattamiseksi 
markkinatoimijan on otettava käyttöön
rajausmekanismit, jotka toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy.

Or. en

Tarkistus 215
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinatoimija voi omalla vastuullaan 
lykätä sisäpiiritiedon julkistamista 
ollakseen vaarantamatta oikeutettuja 
etujaan, jos tiedon julkistamatta jättäminen 
ei todennäköisesti johda yleisöä harhaan ja 
markkinatoimija pystyy takaamaan 
kyseisen tiedon säilymisen 
luottamuksellisena eikä tee sen perusteella 
tukkukaupan energiatuotteiden kauppaan 
liittyviä päätöksiä. Tässä tapauksessa 
markkinatoimijan on toimitettava kyseinen 
tieto virastolle ja asianomaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
7 artiklan 4 kohdan säännöksiä noudattaen.

Markkinatoimija voi omalla vastuullaan 
lykätä sisäpiiritiedon julkistamista 
enintään 30 päivällä ollakseen 
vaarantamatta oikeutettuja etujaan, jos 
tiedon julkistamatta jättäminen ei 
todennäköisesti johda yleisöä harhaan ja 
markkinatoimija pystyy takaamaan 
kyseisen tiedon säilymisen 
luottamuksellisena eikä tee sen perusteella 
tukkukaupan energiatuotteiden kauppaan 
liittyviä päätöksiä. Tässä tapauksessa 
markkinatoimijan on toimitettava kyseinen 
tieto virastolle ja asianomaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 7 
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artiklan 4 kohdan säännöksiä noudattaen.

Or. pl

Perustelu

Epärehellinen markkinatoimija voi lykätä tietojen julkistamista.

Tarkistus 216
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä artiklaa sovelletaan myös 
liiketoimiin, joissa markkinatoimija 
käyttää sisäpiiritietoa kattamaan avoimet 
positiot, vaikka ne rajoittuisivatkin 
tiukasti ennakoimattomista 
käyttökatkoista aiheutuneisiin fyysisiin 
tappioihin.

Or. en

Perustelu

Kiellon tarkoituksena on nimenomaan se, ettei kukaan toimija saa hyötyä sisäpiiritiedosta.

Tarkistus 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
sisäpiirikaupan kieltoa ei sovelleta
a) liiketoimiin, jotka on tehty erääntyneen 
tukkukaupan energiatuotteiden hankinta-
tai luovutusvelvoitteen täyttämiseksi, kun
tämä velvoite johtuu sopimuksesta, joka 
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tehtiin ennen kuin asianomaisella oli 
sisäpiiritietoa hallussaan;
b) kaasun ja sähkön tuottajien, kaasun 
varastointilaitosten 
toiminnanharjoittajien ja nesteytetyn 
maakaasun tuontilaitosten 
toiminnanharjoittajien liiketoimiin, joilla 
katetaan ennakoimattomista 
käyttökatkoista aiheutuneet välittömät 
fyysiset tappiot.

Or. en

Tarkistus 218
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikäli markkinatoimijalla on sisäpiirin 
tietoa ja hän voi omalla vastuullaan 
harjoittaa kauppaa sulkeakseen 
tukkukaupan energiatuotteiden avoimet 
positionsa, jos sen tekemättä jättäminen 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
järjestelmän tekniselle tai taloudelliselle 
vakaudelle ja markkinoiden toiminnalle, 
markkinatoimijan on toimitettava tieto 
välittömästi virastolle ja kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja 4 kohtaa 
sovelletaan avointen positioiden 
sulkemisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 219
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kullakin jäsenvaltiolla on oltava 
lupajärjestelmä tai niiden on perustettava 
rekisteri kaikista kyseisessä 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneista 
energian tukkukauppaa harjoittavista 
yrityksistä.

Or. en

Tarkistus 220
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiolla ei ole lupajärjestelmää, 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
otettava käyttöön pakollinen 
rekisteröintijärjestelmä, jotta käytettävissä 
olisi täydellinen rekisteri, jossa ovat 
kaikki jäsenvaltion markkinoilla toimivat 
tukkukauppaa harjoittavat yritykset. 
Komission ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi määriteltävä 
rekisteröintijärjestelmän yksityiskohdat.

Or. en

Tarkistus 221
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
lähetettävä asiaankuuluvat 
tukkukauppiaiden tiedot virastolle. 
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Viraston on pidettävä yllä tietokantaa, 
jotta tiedot ovat julkisesti saatavilla, sekä 
saatettava tietokanta säännöllisesti ajan 
tasalle.

Or. en

Tarkistus 222
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisella kansallisella 
sääntelyviranomaisella on oltava 
valtuudet peruuttaa energian 
tukkukauppaa harjoittavan yrityksen 
rekisteröinti.

Or. en

Tarkistus 223
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinoiden manipulointi tai siihen 
pyrkiminen energian tukkumarkkinoilla on 
kielletty.

Markkinoiden manipulointi tai siihen 
pyrkiminen sähkön ja kaasun
tukkumarkkinoilla on kielletty.

Or. en


