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Muudatusettepanek 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades peaks komisjon 
kooskõlas artikliga 15 ja kohaldades 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimusi 
vastu võtma delegeeritud õigusaktid, 
täpsustades artikli 2 lõigetes 1–5 esitatud 
mõisteid.

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades ning teiste 
finantsteenuseid ja energiasektorit 
käsitlevate ELi õigusaktidega kooskõla 
tagamiseks peaks komisjon ameti nõuande 
kohaselt kooskõlas artikliga 15 ja 
kohaldades artiklites 16 ja 17 sätestatud 
tingimusi vastu võtma delegeeritud 
õigusaktid, täpsustades artikli 2 lõigetes 1–
5 esitatud mõisteid. Nõuande 
ettevalmistamisel korraldab amet 
põhjaliku avaliku arutelu, millest võtavad 
osa vähemalt riiklikud reguleerivad 
asutused, turuosalised, 
põhivõrguettevõtjad ja muud huvitatud 
isikud.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades peaks komisjon 
kooskõlas artikliga 15 ja kohaldades 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimusi 
vastu võtma delegeeritud õigusaktid, 
täpsustades artikli 2 lõigetes 1–5 esitatud 
mõisteid.

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades ning teiste 
finantsteenuseid ja energiasektorit 
käsitlevate ELi õigusaktidega kooskõla 
tagamiseks peaks komisjon 
sidusrühmadega konsulteerimise ja 
vajaduse korral nõuetekohaselt 
korraldatud mõjuhinnangu põhjal
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kooskõlas artikliga 15 ja kohaldades 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimusi 
vastu võtma delegeeritud õigusaktid, 
täpsustades artikli 2 lõigetes 1–5 esitatud 
mõisteid.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades peaks komisjon 
kooskõlas artikliga 15 ja kohaldades 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimusi 
vastu võtma delegeeritud õigusaktid, 
täpsustades artikli 2 lõigetes 1–5 esitatud 
mõisteid.

1. Elektri ja gaasi hulgimüügiturgude
edaspidist arengut silmas pidades ning 
teiste finantsteenuseid ja energiasektorit  
käsitlevate ELi õigusaktidega kooskõla 
tagamiseks peaks komisjon ameti nõuande 
kohaselt kooskõlas artikliga 15 ja 
kohaldades artiklites 16 ja 17 sätestatud 
tingimusi vastu võtma delegeeritud 
õigusaktid, täpsustades artikli 2 lõigetes 1–
5 esitatud mõisteid.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades peaks komisjon
kooskõlas artikliga 15 ja kohaldades 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimusi
vastu võtma delegeeritud õigusaktid, 
täpsustades artikli 2 lõigetes 1–5 esitatud
mõisteid.

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades antakse 
komisjonile õigus kooskõlas artikliga 15 
vastu võtta delegeeritud õigusakte artikli 2 
lõigetes 1–5 esitatud mõistete kohta.
Kõnealused delegeeritud õigusaktid tuleks 
välja töötada tihedas koostöös ametiga.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni seadusandliku ettepaneku seletuskirja kohaselt põhinevad andmete kogumist 
käsitlevad delegeeritud õigusaktid (artikkel 7) ameti koostatud suuniste eelnõul. Ameti 
asjakohane kaasamine delegeeritud õigusaktide väljatöötamisse oleks otstarbekas. Lisaks 
peab kindlustama, et võetakse arvesse kõikide huvigruppide teadmisi, nagu on ette nähtud 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti loomise määruses (nr 713/2009).

Muudatusettepanek 228
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades peaks komisjon 
kooskõlas artikliga 15 ja kohaldades 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimusi 
vastu võtma delegeeritud õigusaktid, 
täpsustades artikli 2 lõigetes 1–5 esitatud 
mõisteid.

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades peaks komisjon 
kooskõlas artikliga 15 ja kohaldades 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimusi 30 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist vastu võtma delegeeritud 
õigusaktid, täpsustades artikli 2 lõigetes 1–
5 esitatud mõisteid.

Or. pl

Selgitus

Komisjoni ülesanne on täpsustada käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 esitatud mõisteid, 
võttes vastu delegeeritud õigusaktid. Seetõttu on määruse tõhusa kohaldamise seisukohalt 
oluline seada õigusaktide vastuvõtmiseks tähtaeg.

Muudatusettepanek 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nõuande ettevalmistamisel korraldab 
amet põhjaliku avaliku arutelu.
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Or. en

Muudatusettepanek 230
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) energia hulgimüügiturgude toimimise 
spetsiifikat ning kaubaturgude ja 
tuletisinstrumentide turgude vastastoimet;

(a) maagaasi ja elektri omaduste 
erinevust, hulgimüügiturgude toimimise 
spetsiifikat ning kaubaturgude ja 
tuletisinstrumentide turgude vastastoimet;

Or. en

Muudatusettepanek 231
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) energia hulgimüügiturgude toimimise 
spetsiifikat ning kaubaturgude ja 
tuletisinstrumentide turgude vastastoimet;

(a) energia hulgimüügiturgude toimimise 
spetsiifikat, sealhulgas elektri- ja 
gaasiturgude spetsiifikat, ning 
kaubaturgude ja tuletisinstrumentide 
turgude vastastoimet;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) energia hulgimüügiturgude toimimise 
spetsiifikat ning kaubaturgude ja 

(a) elektri ja gaasi hulgimüügiturgude 
toimimise spetsiifikat ning kaubaturgude ja 
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tuletisinstrumentide turgude vastastoimet; tuletisinstrumentide turgude vastastoimet;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nafta, söe ja süsinikdioksiidi 
saastekvootide turgude ning elektri ja 
gaasi hulgimüügiturgude arengute ja 
kuritarvituste vastastikust sõltuvust; 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 234
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vajadust teha tihedamat koostööd 
pädevate asutustega, luues ühtlasi tõhusa 
aruandlussüsteemi, et vältida 
topeltaruandlust;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ameti poolt pärast turuosaliste ja 
huvitatud isikutega toimunud 
laiaulatuslikku konsulteerimist esitatud 
arvamust.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ameti poolt pärast avalikku arutelu 
esitatud arvamust.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) maagaasi ja elektri erinevaid 
omadusi.

Or. de

Selgitus

On oluline neid kahte toodet eristada, arvestades nende omaduste märkimisväärset erinevust.
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Muudatusettepanek 238
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5a
Tegevusloa andmine turuosalistele

1. Iga liikmesriik peab tagama, et 
turuosalised, kellel puudub direktiivi 
2004/39/EÜ kohaselt investeerimisühingu 
tegevusluba, taotlevad energia 
hulgimüügitoodetega kauplemisega 
seotud teenuste osutamiseks eelnevalt 
tegevusloa.
2. Liikmesriigid loovad registri kõigist 
käesoleva määruse kohaselt tegevusloa 
saanud turuosalistest. See register on 
avalikkusele kättesaadav. Seda 
ajakohastatakse korrapäraselt.
3. Tegevusluba kehtib kõikjal ELis ja 
lubab igal turuosalisel osutada kõikjal 
ELis teenuseid või tegutseda alal, mille 
jaoks on tegevusluba antud, kasutades 
asutamisvabadust või teenuste osutamise 
vabadust. Vastuvõttev liikmesriik ei või 
nõuda kohaliku üksuse rajamist ega 
kohaliku personali olemasolu.
4. Pädev asutus ei anna turuosalisele 
tegevusluba enne, kui ta on täielikult 
veendunud, et turuosaline vastab 
käesoleva artikli lõige 9 kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusaktide kõigile 
nõuetele. Liikmesriigid tagavad:
(a) juriidilise isiku olemasolu;
(b) et juhatuse liikmed ei ole 
kriminaalkorras karistatud;
(c) et taotlejal on reguleerimiskohustuste 
täitmiseks tehniline, finants- ja 
organisatsiooniline suutlikkus.
Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused teostavad järelevalvet 
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turuosaliste tegevuse üle, et hinnata 
vastavust käesolevas määruses ette 
nähtud tegutsemistingimustele.
5. Pädev asutus võib turuosalisele välja 
antud tegevusloa tühistada, kui 
turuosaline:
(a) on saanud tegevusloa valeandmeid 
esitades või muul ebaausal teel;
(b) ei vasta enam nendele tingimustele, 
mille alusel tegevusluba välja anti;
(c) on tõsiselt ja süsteemselt rikkunud 
käesolevas määruses turuosalistele 
kehtestatud tegutsemistingimusi.
6. Liikmesriigid tagavad, et iga tegevusloa 
saanud ning käesoleva määruse kohaselt 
teise liikmesriigi pädevate asutuste 
järelevalve all olev turuosaline saab oma 
territooriumil energia hulgimüügiturul 
vabalt kaubelda. Liikmesriigid ei kehtesta 
kõnealusele turuosalisele käesoleva 
määrusega reguleeritud küsimustes 
mingeid täiendavaid nõudeid. Eelkõige ei 
tohi liikmesriigid:
(a) kehtestada täiendavaid riiklikke 
litsentsimistingimusi;
(b) maksustada energia hulgimüügiturul 
osalevaid ettevõtteid riiklike 
reguleerimistasudega (ühe- või 
mitmekordsed tasud);
(c) kehtestada riiklikku 
aruandluskohustust, mis kohustab 
esitama aruandeid tehingute kohta / konto 
väljavõtteid või säilitama andmeid muudel 
kui käesolevas määruses sätestatud 
juhtudel;
(d) nõuda erinevaid riiklikke 
tegevusaruandeid vastuvõtvates 
liikmesriikides;
(e) kehtestada võrgusüsteemi tariife, mis 
takistavad importi ja eksporti;
(f) nõuda hulgimüügi riiklikku kontrolli;
(g) esitada ainult hulgimüügiga 
tegelevatele kauplejatele tarnega seotud 
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nõudeid (nt nõue luua kliendi 
kõnekeskusi või mõõtmisjaamu, luua 
lõpptarbijate jaoks vahendusteenuseid ja 
avaldada toodete lõpptarbijatele tarnimise 
üldtingimused).
7. Tegevusloa tasusid võib koguda ainult 
vastuvõtva liikmesriigi reguleerija 
vastavalt loamenetluse maksumusele.
8. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
turuosaliste suhtes, kes kauplevad aasta 
jooksul teatavast hulgast väiksema 
energiakogusega (elektri puhul GWh ja 
gaasi puhul cm2). 
9. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 15 
vastu delegeeritud õigusakte järgmise 
kohta:
(a) tegevuslubade andmise nõuded ja 
reguleerimisala;
(b) tegevuslubade andmise ja taotluste 
tagasilükkamise kord;
(c) tühistamise tingimused; ja
(d) lõikes 8 osutatud turuosaliste künnis 
(vähese tähtsusega künnise reegel).

Or. en

Selgitus

Komisjon ei näe ette energiaga kauplejatele valdkonnapõhise litsentsimiskorra kehtestamist. 
See tähendab, et energiaga kauplevate ühingute jaoks, mille suhtes kohaldatakse energiaturu 
terviklikkuse ja läbipaistvuse määrust ning mis ei kuulu finantsinstrumentide turgude 
direktiivi alla, ei kehti kogu ELi hõlmavad registreerimisnõuded. Energiaturu terviklikkuse ja 
läbipaistvuse määrus peaks täitma selle tühimiku energiaga kauplejate suhtes kohaldatava 
litsentsimiskorraga, mis võimaldaks kontrollida turuosaliste suutlikkust ja kavatsust täita 
energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määrust ning aitaks vältida finantsalastes 
õigusaktides finantskauplejate jaoks kehtestatud koormavate nõuete kehtestamist.

Muudatusettepanek 239
Konrad Szymański

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

Artikkel 5a
Tegevusloa andmine turuosalistele

1. Iga liikmesriik peab tagama, et 
turuosalised, kellel puudub direktiivi 
2004/39/EÜ kohaselt investeerimisühingu 
tegevusluba, taotlevad eelnevalt 
tegevusloa.
2. Liikmesriigid loovad registri kõigist 
käesoleva määruse kohaselt tegevusloa 
saanud turuosalistest. See register on 
avalikkusele kättesaadav. Seda 
ajakohastatakse korrapäraselt.
3. Tegevusluba kehtib kõikjal ELis ja 
lubab turuosalisel osutada kõikjal ELis 
teenuseid või tegutseda alal, mille jaoks 
on tegevusluba antud, kas filiaali 
asutamise või teenuste vaba osutamise 
teel. Vastuvõttev liikmesriik ei või nõuda 
kohaliku üksuse rajamist ega kohaliku 
personali olemasolu.
4. Pädev asutus ei anna turuosalisele 
tegevusluba enne, kui ta on täielikult 
veendunud, et turuosaline vastab kõigile 
käesoleva artikli lõike 9 kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktidest 
tulenevatele nõuetele. Liikmesriigid 
tagavad:
(a) juriidilise isiku olemasolu;
(b) et juhatuse liikmed ei ole 
kriminaalkorras karistatud;
(c) et taotlejal on reguleerimiskohustuste 
täitmiseks tehniline, finants- ja 
organisatsiooniline suutlikkus.
Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused teostavad järelevalvet 
turuosaliste tegevuse üle, et hinnata 
vastavust käesolevas määruses ette 
nähtud tegutsemistingimustele.
5. Tegevusloa väljastanud pädev asutus 
võib loa 30-päevase etteteatamisega 
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tühistada, kui turuosaline:
(a) on tõestatult saanud tegevusloa 
valeandmeid esitades või muul ebaausal 
teel; või
(b) ei vasta enam nendele tingimustele, 
mille alusel tegevusluba välja anti, ega ole 
30 päeva jooksul vastavust taastanud; või
(c) on tõestatult rikkunud tõsiselt ja 
süsteemselt käesolevas määruses 
turuosalistele kehtestatud 
tegutsemistingimusi.
6. Liikmesriigid tagavad, et iga tegevusloa 
saanud ning käesoleva määruse kohaselt 
teise liikmesriigi pädevate asutuste 
järelevalve all olev turuosaline saab oma 
territooriumil energia hulgimüügiturul 
vabalt kaubelda. Liikmesriigid ei kehtesta 
kõnealusele turuosalisele käesoleva 
määrusega reguleeritud küsimustes 
mingeid täiendavaid nõudeid. Eelkõige ei 
tohi liikmesriigid:
(a) kehtestada täiendavaid riiklikke 
litsentsimistingimusi;
(b) maksustada energia hulgimüügiturul 
osalevaid ettevõtteid riiklike 
reguleerimistasudega (ühe- või 
mitmekordsed tasud);
(c) kehtestada riiklikku 
aruandluskohustust, mis kohustab 
esitama aruandeid tehingute kohta / konto 
väljavõtteid või säilitama andmeid muudel 
kui käesolevas määruses sätestatud 
juhtudel;
(d) nõuda erinevaid riiklikke 
tegevusaruandeid vastuvõtvates 
liikmesriikides;
(e) kehtestada võrgusüsteemi tariife, mis 
takistavad importi ja eksporti;
(f) nõuda hulgimüügi riiklikku kontrolli;
(g) esitada ainult hulgimüügiga 
tegelevatele kauplejatele tarnega seotud 
nõudeid (nt nõue luua kliendi 
kõnekeskusi või mõõtmisjaamu, luua 
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lõpptarbijate jaoks vahendusteenuseid ja 
avaldada toodete lõpptarbijatele tarnimise 
üldtingimused).
7. Tegevusloa tasusid võib koguda ainult 
koduriigi reguleerija vastavalt 
loamenetluse maksumusele.
8. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
turuosaliste suhtes, kelle kauplemismaht 
on teatavast megavattide arvust väiksem.
9. Komisjon võib kooskõlas artikliga 15 
ning arvestades artiklites 16 ja 17 
sätestatud tingimusi võtta vastu 
delegeeritud õigusakte järgmise kohta:
(a) tegevuslubade andmise nõuded ja 
reguleerimisala;
(b) tegevuslubade andmise ja taotluste 
tagasilükkamise kord;
(c) tühistamise tingimused; ja
(d) lõikes 8 osutatud turuosaliste künnis 
(vähese tähtsusega künnise reegel).

Or. en

Muudatusettepanek 240
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5a
Turuosaliste registreerimine ja lubade 

andmine
1. Riiklikud energiaküsimusi reguleerivad 
asutused loovad ameti abiga ühise 
kokkulepitud vormis registri kõigist 
käesoleva määruse kohaselt tegevusloa 
saanud turuosalistest. See register on 
avalikkusele kättesaadav. Seda 
ajakohastatakse korrapäraselt.
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2. Riiklikud energiaküsimusi reguleerivad 
asutused annavad turuosalisele 
kauplemisloa olenemata sellest, kas 
liikmesriigis on olemas kohalik üksus või 
kohalik personal.  
3. Luba antakse üksnes juhul, kui 
turuosaline vastab kõigile käesoleva 
artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktidest tulenevatele nõuetele. 
Liikmesriigid tagavad:
(a) juriidilise isiku olemasolu;
(b) et juhatuse liikmed ei ole 
kriminaalkorras karistatud;
(c) et taotlejal on reguleerimiskohustuste 
täitmiseks tehniline, finants- ja 
organisatsiooniline suutlikkus.
4. Riiklik energiaküsimusi reguleeriv 
asutus võib turuosalisele välja antud loa 
tühistada, kui turuosaline:
(a) on saanud loa valeandmeid esitades 
või muul ebaausal teel;
(b) ei vasta enam tingimustele, mille 
alusel luba välja anti;
(c) on tõsiselt ja süsteemselt rikkunud 
käesolevas määruses turuosalistele 
kehtestatud tegutsemistingimusi.
5. Komisjon võtab pärast sidusrühmadega 
ja eelkõige ametiga konsulteerimist 
kooskõlas artikliga 15 ning arvestades 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimusi 
vastu delegeeritud õigusaktid järgmise 
kohta:
(a) lubade andmise nõuded ja 
reguleerimisala;
(b) lubade andmise ja taotluste 
tagasilükkamise kord;
(c) tühistamise tingimused.

Or. en

Selgitus

Registreerimine ja kauplemisluba võivad energia hulgimüügiturgu oluliselt läbipaistvamaks 
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muuta. Seda tuleb hoolikalt kavandada ja selle eesmärgist ei tohiks kõrvale kalduda, tehes 
teatavatele osalistele erandeid või takistades riiklikke reguleerivaid asutusi oma vahendeid 
kasutamast. ACER võib osaleda registreerimis- ja loasüsteemi jälgimises ja arendada edasi 
vastavaid sätteid komisjoni esitatavates delegeeritud õigusaktides.

Muudatusettepanek 241
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet teostab järelevalvet energia
hulgimüügitoodetega kauplemise üle, et 
avastada ja vältida siseteabel ja turuga 
manipuleerimisel põhinevat kauplemist. Ta 
kogub energia hulgimüügiturgude 
hindamiseks ja järelevalveks vajalikke 
andmeid, nagu on ette nähtud artikliga 7.

1. Amet teostab järelevalvet energia
hulgimüügitoodete ja saastekvootide 
sertifikaatidega kauplemise üle ning 
nafta- ja söeturgude üle, et avastada ja 
vältida siseteabel ja turuga 
manipuleerimisel põhinevat kauplemist
ning analüüsida seoseid sellise 
kauplemise ja asjaomaste energiatoodete 
turgudel toimuvate sündmuste vahel. Ta 
kogub energia hulgimüügiturgude 
hindamiseks ja järelevalveks vajalikke 
andmeid, nagu on ette nähtud artikliga 7.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 242
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Turgude täieliku läbipaistvuse ja 
suurima võimaliku integratsiooni ning 
likviidsuse saavutamiseks tehakse ametile 
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teatavaks kõigi asjaomaste turgude ja 
tegevuste kaasamine, sealhulgas 
tasakaalustamine ja tagasisaatmine, 
vaatamata sellele, kas see toimub 
lepingute, reguleerimisnõuete või 
võrgureeglite alusel.

Or. en

Selgitus

Saadud andmete nõuetekohaseks jälgimiseks ja hindamiseks peab ametil olema täielik 
ülevaade kõikidest turgudest, mõjudest ja piirangutest.

Muudatusettepanek 243
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Et oma ülesandeid tõhusalt täita, on 
ametil ühtlasi juurdepääs teabele võrkude, 
torujuhtmete ja hoidlate tegeliku füüsilise 
olukorra kohta, et ta saaks tegeleda 
turukorraldusega, tuvastada kitsaskohti, 
kodifitseerida võimsusi ning leppida 
kokku võrkude kättesaadavuse 
algoritmides, mis tagaks täiesti 
läbipaistvad turutingimused.

Or. en

Selgitus

Kauplemisandmetest ei piisa, kui võrkude tegeliku olukorra kohta teavet ei ole.

Muudatusettepanek 244
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2



PE464.685v02-00 18/73 AM\866419ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklikud reguleerivad asutused teevad 
ametiga koostööd lõikes 1 osundatud 
energia hulgimüügiturgude järelevalve 
valdkonnas. Seetõttu vajavad riiklikud 
reguleerimisasutused juurdepääsu 
asjakohasele teabele, mis on ameti 
valduses ja kogutud kooskõlas lõikega 1, 
kohaldades artikli 8 lõike 2 sätteid.

2. Riiklikud reguleerivad asutused teevad 
ametiga koostööd lõikes 1 osundatud 
energia hulgimüügiturgude järelevalve 
valdkonnas. Seetõttu vajavad riiklikud 
reguleerimisasutused juurdepääsu 
asjakohasele teabele, mis on ameti 
valduses ja kogutud kooskõlas lõikega 1, 
kohaldades artikli 8 lõike 2 sätteid. See ei 
piira siseriiklikust õigusest tulenevaid 
nõudeid, mis annavad riiklikele 
reguleerivatele asutustele või teistele 
pädevatele riiklikele asutustele õiguse 
koguda energia hulgimüügiturgude kohta 
täiendavaid andmeid lisaks ametile 
esitatavatele andmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklikud reguleerivad asutused teevad
ametiga koostööd lõikes 1 osundatud 
energia hulgimüügiturgude järelevalve 
valdkonnas. Seetõttu vajavad riiklikud 
reguleerimisasutused juurdepääsu 
asjakohasele teabele, mis on ameti 
valduses ja kogutud kooskõlas lõikega 1, 
kohaldades artikli 8 lõike 2 sätteid.

2. Riiklikud reguleerivad asutused teevad 
lõikes 1 osundatud energia 
hulgimüügiturgude järelevalve valdkonnas
piirkondlikul tasandil koostööd omavahel 
ja ka ametiga. Seetõttu vajavad riiklikud 
reguleerimisasutused juurdepääsu 
asjakohasele teabele, mis on ameti 
valduses ja kogutud kooskõlas lõikega 1, 
kohaldades artikli 8 lõike 2 sätteid.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 246
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 247
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet peab vähemalt kord aastas esitama 
komisjonile aruande oma käesoleval 
määrusel põhineva tegevuse kohta. Nendes 
aruannetes tuleks juhtida komisjoni 
tähelepanu turueeskirjades, standardites ja 
menetlustes esinevatele puudustele, mis 
võivad hõlbustada kauplemist siseteabe 
põhjal ja turu kuritarvitamist või 
õõnestavad siseturgu. Need aruanded võib 
kombineerida määruse (EÜ) nr 713/2009 

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 248
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Amet peab vähemalt kord aastas esitama 
komisjonile aruande oma käesoleval 
määrusel põhineva tegevuse kohta. Nendes 
aruannetes tuleks juhtida komisjoni 
tähelepanu erasektori ja avaliku sektori 
asutuste või riiklike reguleerivate asutuste 
kehtestatud turueeskirjades, standardites ja 
menetlustes esinevatele puudustele, mis 
võivad hõlbustada kauplemist siseteabe 
põhjal ja turu kuritarvitamist või 
õõnestavad siseturgu. Need aruanded võib 
kombineerida määruse (EÜ) nr 713/2009 
artikli 11 lõikes 2 osundatud aruandega.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet peab vähemalt kord aastas esitama 
komisjonile aruande oma käesoleval 

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

aruande oma käesoleval määrusel põhineva 
tegevuse kohta. Nendes aruannetes tuleks 
juhtida Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
tähelepanu turueeskirjades, standardites ja 
menetlustes esinevatele puudustele, mis 
võivad hõlbustada kauplemist siseteabe 
põhjal ja turu kuritarvitamist või 
õõnestavad siseturgu. Need aruanded võib 
kombineerida määruse (EÜ) nr 713/2009 
artikli 11 lõikes 2 osundatud aruandega.

Or. ro

Selgitus

Euroopa Parlamenti tuleb teavitada.

Muudatusettepanek 250
Zigmantas Balčytis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. lt

Muudatusettepanek 251
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 252
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet avaldab iga riigi kohta igakuise 
aruande hinnaarengutest liidu elektri ja 
gaasi hulgimüügiturgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib anda soovitusi tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste registreerimise kohta, kui ta 
peab nende andmeid energia 

Aastaaruannet koostades esitab amet
Euroopa Parlamendile ja komisjonile 
oma soovitused tehingute, sealhulgas ka 
kauplemisega seotud korralduste 
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hulgimüügiturgude tõhusa järelevalve 
jaoks vajalikuks. Enne selliste soovituste 
andmist konsulteerib amet huvitatud 
isikutega määruse (EÜ) nr 713/2009 
artiklis 10 osutatud viisil. Eriti oluline on 
konsulteerimine Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega, 
riiklike reguleerivate asutustega ja 
liikmesriikide pädevate 
finantsjärelevalveasutustega.

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

Or. ro

Selgitus

Amet peab esitama oma soovitused ja nendega kaasnevad dokumendid Euroopa Parlamendile 
ja komisjonile.

Muudatusettepanek 254
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 255
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 256
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib anda soovitusi tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste registreerimise kohta, kui ta 
peab nende andmeid energia 
hulgimüügiturgude tõhusa järelevalve 
jaoks vajalikuks. Enne selliste soovituste 
andmist konsulteerib amet huvitatud 

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

huvitatud isikutega määruse (EÜ) nr 
713/2009 artiklis 10 osutatud viisil. Eriti 
oluline on konsulteerimine Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega, 
riiklike reguleerivate asutustega ja 
liikmesriikide pädevate 
finantsjärelevalveasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemuste põhjal peaks amet hindama, 
kas turgude miinimumnõuded võiksid 
aidata luua võrdsed tingimused eri 
turukohtade ja lepinguvormide vahel. 
Selle hinnangu võib esitada ka aruande 
või soovituste vormis.

Or. en

Selgitus

Turgude reguleerimise eri süsteemide tõttu võivad tehingud kanduda vähem reguleeritud 
turgudele. Seetõttu võiks eeskirjade ühtlustamisest kasu olla.

Muudatusettepanek 258
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 259
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti valduses on andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute,
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste kohta. Komisjon võtab
delegeeritud õigusaktid vastu artikli 15 
kohaselt, kohaldades artiklites 16 ja 17 
sätestatud tingimusi, ja näeb ette 
teabeesituse ajakava, vormi ja sisu ning 
vajaduse korral määratleb tehingutest 
teatamise künnised ning lepingutüübid, 
mille korral tuleb seotud tehingutest 
teatada.

1. Turuosalised või nende nimel lõike 3 
punktides b–e nimetatud isikud esitavad 
ametile andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute
kohta, mis puudutavad standardiseeritud 
tooteid. Kontsernisiseste tehingute kohta 
ei pea andmeid esitama. Turuosaliste 
aruandluskohustuste täitmiseks esitab 
vajalikud andmed võimaluse korral üks 
lõike 3 punktides b–e nimetatud isikutest.  
Pärast põhjalikku konsulteerimist 
sidusrühmadega ja mõju hindamist võtab 
komisjon delegeeritud õigusaktid vastu 
artikli 15 kohaselt, kohaldades artiklites 16 
ja 17 sätestatud tingimusi. Delegeeritud 
õigusaktides tuleb:
(a) kirjeldada energia hulgimüügitooteid, 
mille kohta kehtib aruandluskohustus;
(b) sätestada esitatava teabe sisu, mis peab 
hõlmama täpseid andmeid toodete kohta, 
millega kaubeldi, kokkulepitud hinda ja 
kogust, tehingu toimumise kokkulepitud 
kuupäevi ja kellaaegu, tehinguosalisi ja 
tehingust kasusaajaid;
(c) sätestada teabe esitamise aeg ja vorm;
(d) määrata kindlaks asjakohased 
miinimumkünnised aruandluskohustuse 
kohaldamiseks.
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Or. de

Muudatusettepanek 260
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti valduses on andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud
korralduste kohta. Komisjon võtab 
delegeeritud õigusaktid vastu artikli 15 
kohaselt, kohaldades artiklites 16 ja 17 
sätestatud tingimusi, ja näeb ette 
teabeesituse ajakava, vormi ja sisu ning 
vajaduse korral määratleb tehingutest 
teatamise künnised ning lepingutüübid, 
mille korral tuleb seotud tehingutest 
teatada.

1. Ametile tuleb anda juurdepääsuõigus
energia hulgimüügiturgudel sõlmitud
tehingutele, sealhulgas ka kauplemisega 
seotud korraldustele.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti valduses on andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste kohta. Komisjon võtab
delegeeritud õigusaktid vastu artikli 15 
kohaselt, kohaldades artiklites 16 ja 17 
sätestatud tingimusi, ja näeb ette 
teabeesituse ajakava, vormi ja sisu ning 
vajaduse korral määratleb tehingutest 
teatamise künnised ning lepingutüübid, 
mille korral tuleb seotud tehingutest 

1. Ameti valduses on andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste kohta. Pärast sidusrühmadega 
konsulteerimist ja nõuetekohaselt 
läbiviidud mõjuhinnangut võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktid vastu artikli 15 
kohaselt, kohaldades artiklites 16 ja 17 
sätestatud tingimusi, ja näeb ette 
teabeesituse ajakava, vormi ja sisu ning 
vajaduse korral määratleb tehingutest 
teatamise künnised ning lepingutüübid, 
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teatada. mille korral tuleb seotud tehingutest 
teatada.

Delegeeritud õigusaktides tuleb:
(a) täpsustada energia hulgimüügitooted, 
mille korral tuleb seotud tehingutest 
teatada;
(b) täpsustada esitatava teabe sisu, mis 
peab hõlmama vähemalt täpseid andmeid 
ostetud ja müüdud energia 
hulgimüügitoodete kohta, kokkulepitud 
hinda ja kogust, lepingu täitmise 
kuupäevi ja kellaaegu, tehinguosalisi ja 
tehingust kasusaajaid;
(c) sätestada teabeesituse ajakava ja 
vorm;
(d) määratleda asjakohased tehingutest 
teatamise künnised.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti valduses on andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste kohta. Komisjon võtab 
delegeeritud õigusaktid vastu artikli 15 
kohaselt, kohaldades artiklites 16 ja 17 
sätestatud tingimusi, ja näeb ette 
teabeesituse ajakava, vormi ja sisu ning 
vajaduse korral määratleb tehingutest 
teatamise künnised ning lepingutüübid, 
mille korral tuleb seotud tehingutest 
teatada.

1. Ameti valduses on andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste kohta. Komisjon võtab 30 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist vastu delegeeritud õigusaktid 
artikli 15 kohaselt, kohaldades artiklites 16 
ja 17 sätestatud tingimusi, ja näeb ette 
teabeesituse ajakava, vormi ja sisu ning 
vajaduse korral määratleb tehingutest 
teatamise künnised ning lepingutüübid, 
mille korral tuleb seotud tehingutest 
teatada.

Or. pl
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Selgitus

Komisjoni ülesanne on määratleda käesoleva määruse artikli 7 lõikes 1 osutatud teabeesituse 
ajakava ja vorm, võttes selleks vastu delegeeritud õigusakte. Seetõttu on oluline märkida 
kõnealuste õigusaktide vastuvõtmise tähtaeg, et tagada määruse tõhus kohaldamine.

Muudatusettepanek 263
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti valduses on andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste kohta. Komisjon võtab 
delegeeritud õigusaktid vastu artikli 15 
kohaselt, kohaldades artiklites 16 ja 17 
sätestatud tingimusi, ja näeb ette 
teabeesituse ajakava, vormi ja sisu ning 
vajaduse korral määratleb tehingutest 
teatamise künnised ning lepingutüübid, 
mille korral tuleb seotud tehingutest 
teatada.

1. Ametile esitatakse otse ja 24 tunni 
jooksul andmed energia 
hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute, 
sealhulgas ka kauplemisega seotud 
korralduste kohta. Komisjon võtab 
delegeeritud õigusaktid vastu artikli 15 
kohaselt, kohaldades artiklites 16 ja 17 
sätestatud tingimusi, ja näeb ette 
teabeesituse ajakava, vormi ja sisu ning 
vajaduse korral määratleb tehingutest 
teatamise künnised ning lepingutüübid, 
mille korral tuleb seotud tehingutest 
teatada.

Or. en

Selgitus

Ametile tuleb anda vajalik teave ühe päeva jooksul, et tal oleks võimalik andmeid tõhusalt 
hinnata ja täita talle käesoleva määrusega antud ülesandeid.

Muudatusettepanek 264
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kehtestatakse miinimumkünnis, et 
vabastada andmete esitamise kohustusest 
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ettevõtjad, kes oma suuruse tõttu ei 
mõjuta tõenäoliselt energiaturge.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud delegeeritud 
õigusaktidega tagatakse, et lõike 3 
punktides a ja b osundatud isikud, kes on 
teatanud oma tehingutest vastavalt 
direktiivile 2004/39/EÜ või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) ---
/---- börsiväliste tuletisinstrumentide, 
kesksete vastaspoolte ja 
kauplemisteabehoidlate kohta [Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus –
2010/0250(COD)] muudavad teabe 
samaaegselt kättesaadavaks vastavalt 
nimetatud õigusaktides sätestatud
andmete esitamise kohustusele.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 266
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu Ilma et see piiraks esimese lõigu 
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kohaldamist, võib lõikes 1 osutatud 
delegeeritud õigusaktidega luua
mittesiduva raamistiku, et organiseeritud 
turud ning tehingute sõlmimise või nendest 
teatamise süsteemid saaksid esitada ametile 
andmed energia hulgimüügitehingute 
kohta.

kohaldamist, võib lõikes 1 osutatud 
delegeeritud õigusaktidega luua siduva
raamistiku, et kauplemiskohad ja
organiseeritud turud ning tehingute 
sõlmimise või nendest teatamise süsteemid 
saaksid esitada ametile andmed energia 
hulgimüügitehingute ja/või olulise teabe
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võib lõikes 1 osutatud 
delegeeritud õigusaktidega luua 
mittesiduva raamistiku, et organiseeritud 
turud ning tehingute sõlmimise või nendest 
teatamise süsteemid saaksid esitada ametile 
andmed energia hulgimüügitehingute 
kohta.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, luuakse lõikes 1 osutatud 
delegeeritud õigusaktidega siduv 
raamistik, et organiseeritud turud ning 
tehingute sõlmimise või nendest teatamise 
süsteemid saaksid esitada ametile
õigeaegselt andmed energia 
hulgimüügitehingute kohta.

Or. en

Selgitus

Ainult siduv raamistik tagab andmekogumise ühtlustatud lähenemisviisi, mis on vajalik 
andmete võrdlemiseks.

Muudatusettepanek 268
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võib lõikes 1 osutatud 

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võib lõikes 1 osutatud 
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delegeeritud õigusaktidega luua 
mittesiduva raamistiku, et organiseeritud 
turud ning tehingute sõlmimise või nendest 
teatamise süsteemid saaksid esitada ametile 
andmed energia hulgimüügitehingute 
kohta.

delegeeritud õigusaktidega luua 
mittesiduva platvormi, et organiseeritud 
turud ning tehingute sõlmimise või nendest 
teatamise süsteemid saaksid esitada ametile 
andmed energia hulgimüügitehingute 
kohta.

Or. ro

Selgitus

Selgitus.

Muudatusettepanek 269
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud delegeeritud 
õigusaktidega kehtestatakse eeskirjad, mis 
käsitlevad vabatahtlikku teatamist seotud 
toodete tehingutest.

Or. en

Muudatusettepanek 270
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seoses hulgimüügiturgudel toimuva 
kauplemise järelevalvega esitavad 
turuosalised ametile ja riiklikele 
reguleerivatele asutustele andmeid 
elektrienergia või gaasi tootmiseks, 
hoidmiseks, tarbimiseks või edastamiseks 
mõeldud rajatiste võimsuse kohta.

4. Seoses hulgimüügiturgudel toimuva 
kauplemise järelevalvega esitavad 
turuosalised ametile ja riiklikele 
reguleerivatele asutustele andmeid 
elektrienergia või gaasi tootmiseks, 
hoidmiseks, tarbimiseks või edastamiseks 
mõeldud rajatiste võimsuse ja kasutamise 
või maagaasi veeldusjaamade võimsuse ja 
kasutamise kohta. Esitatakse ainult 
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selliseid andmeid, mida ei ole 
kauplemiskohtadele, 
põhivõrguettevõtjatele või teistele 
üksustele teabe läbipaistvusega seotud 
kohustuse raames veel avaldamiseks 
esitatud. Võimaluse korral viiakse 
turuosaliste andmete esitamise kohustus 
miinimumini, kogudes nõutavat teavet kas 
täielikult või osaliselt olemasolevatest 
allikatest, nagu olemasolevad 
piirkondlikud või riiklikud 
aruandlussüsteemid. Põhivõrguettevõtjad 
või muud andmete kogumise eest 
vastutavad asjaomased üksused 
muudavad ametile juba esitatud andmed 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seoses hulgimüügiturgudel toimuva 
kauplemise järelevalvega esitavad 
turuosalised ametile ja riiklikele 
reguleerivatele asutustele andmeid 
elektrienergia või gaasi tootmiseks, 
hoidmiseks, tarbimiseks või edastamiseks 
mõeldud rajatiste võimsuse kohta.

4. Seoses hulgimüügiturgudel toimuva 
kauplemise järelevalvega esitavad 
turuosalised kooskõlas artikli 2 esimeses a 
lõigus ja artiklis 5 sätestatud kohustusliku 
avalikustamisnõudega ametile ja riiklikele 
reguleerivatele asutustele asjaomased
andmeid elektrienergia või gaasi 
tootmiseks, hoidmiseks, tarbimiseks või 
edastamiseks mõeldud rajatiste võimsuse
ja kasutamise või maagaasi 
veeldusjaamade võimsuse ja kasutamise, 
sealhulgas veeldusjaamade kavandatud 
või kavandamata puudumise kohta.
Võimaluse korral viiakse turuosaliste 
andmete esitamise kohustus miinimumini, 
kogudes nõutavat teavet kas täielikult või 
osaliselt olemasolevatest allikatest.

Or. en
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Muudatusettepanek 272
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seoses hulgimüügiturgudel toimuva 
kauplemise järelevalvega esitavad 
turuosalised ametile ja riiklikele 
reguleerivatele asutustele andmeid 
elektrienergia või gaasi tootmiseks, 
hoidmiseks, tarbimiseks või edastamiseks 
mõeldud rajatiste võimsuse kohta.

4. Seoses hulgimüügiturgudel toimuva 
kauplemise järelevalvega esitavad 
turuosalised ametile ja riiklikele 
reguleerivatele asutustele andmeid 
elektrienergia või gaasi tootmiseks, 
hoidmiseks, tarbimiseks või edastamiseks 
mõeldud rajatiste võimsuse ja kasutamise 
või maagaasi veeldusjaamade võimsuse ja 
kasutamise, sealhulgas veeldusjaamade 
kavandatud või kavandamata puudumise
kohta. Ametile esitatakse see teave otse, 
välja arvatud juhtudel, kus aruandluskord 
on juba olemas. Sellisel juhul võib 
andmeid samaaegselt esitada vastavalt 
kehtiva aruandluskorra sätetele.

Or. en

Selgitus

Võimsuse kohta esitatavat teavet tuleks täiendada seoses hoidmise ja maagaasi 
veeldamisjaamu käsitlevate erisätetega. Ehkki turuosaliste halduskoormus tuleb hoida 
väiksena, peab amet saama kogu vajaliku teabe. Digitaalside ning uudse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ajastul ei põhjusta turuosalistele lisakulutusi kohustus esitada 
andmeid samaaegselt eri asutustele.

Muudatusettepanek 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet koostab suunised, milles 
täpsustatakse tehingutest teatamisel 
nõutavad üksikasjad. Suuniste 



AM\866419ET.doc 35/73 PE464.685v02-00

ET

ettevalmistamisel viib amet läbi põhjaliku 
avaliku arutelu, millest võtavad osa 
vähemalt riiklikud reguleerivad asutused, 
turuosalised, põhivõrguettevõtjad ja muud 
huvitatud isikud.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Läbipaistvus

1. Amet muudab turuosalistele ja laiemale 
avalikkusele kättesaadavaks teabe, mis ei 
ole tundlik äriteabe. 
2. Amet võib töötada välja metoodika 
nimetatud teabe kättesaadavaks 
muutmiseks ja seda pidevalt rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet loob mehhanismi talle artikli 6 
lõike 1 ja artikli 7 kohaselt laekuva teabe 
jagamiseks riiklike reguleerivate asutuste, 
liikmesriikide pädevate 
finantsjärelevalveasutuste ja muude 
asjaomaste asutustega. Amet muudab 
lõikes 1 osutatud mehhanismi 
kättesaadavaks üksnes neile asutustele, kes 

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

lõikes 1 osutatud mehhanismi 
kättesaadavaks üksnes neile asutustele, kes 
on kasutusele võtnud süsteemid, mis 
võimaldavad ametil täita artikli 9 lõikes 1 
seatud tingimusi. Enne igasuguse teabe 
edastamist veendub amet selles, et teabe
saajal on vajalikud süsteemid ja 
menetlused teabe konfidentsiaalsuse 
säilitamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 276
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 277
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 278
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) ---/---- [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus – 2010/0250(COD)] 
kohaselt registreeritud või tunnustatud 
kauplemisteabehoidlad muudavad ametile 
kättesaadavaks kogu nende kogutud teabe 
energia hulgimüügitoodete kohta.

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) ---/---- [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus – 2010/0250(COD)] 
kohaselt registreeritud või tunnustatud 
kauplemisteabehoidlad muudavad ametile 
kättesaadavaks kogu nende kogutud teabe 
energia hulgimüügitoodete ja 
saastekvootide tuletisinstrumentide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) ---/---- [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus – 2010/0250(COD)] 
kohaselt registreeritud või tunnustatud 
kauplemisteabehoidlad muudavad ametile 
kättesaadavaks kogu nende kogutud teabe 
energia hulgimüügitoodete kohta.

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) ---/---- [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus – 2010/0250(COD)] 
kohaselt registreeritud või tunnustatud 
kauplemisteabehoidlad muudavad ametile
õigeaegselt ja sobivas vormis
kättesaadavaks kogu nende kogutud teabe 
energia hulgimüügitoodete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad finantsjärelevalveasutused 
edastavad ametile energia 
hulgimüügitoodete kohta sõlmitud 
tehinguid käsitlevad aruanded, mis nad on 
saanud vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ 
artikli 25 lõikele 3 või määruse (EÜ) ---/---
- [Euroopa turu infrastruktuuri määrus –
2010/0250(COD)] artikli 6 lõikele 2.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele 
andmeid edastavad pädevad 
finantsjärelevalveasutused edastavad
samaaegselt ametile ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele energia 
hulgimüügitoodete kohta sõlmitud 
tehinguid käsitlevad aruanded, mis nad on 
saanud vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ 
artikli 25 lõikele 3 või määruse (EÜ) ---/---
- [Euroopa turu infrastruktuuri määrus –
2010/0250(COD)] artikli 6 lõikele 2.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 281
Claude Turmes
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolm aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist koostab amet oma tulemuste 
põhjal aruande ning esitab selle Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile, 
tutvustades uurimistulemusi selle kohta, 
kui teostatav ja õigeaegne on börsiväliste 
tuletisinstrumentide börsile viimine, 
millega kaasneb kliirimiskohustus.

Or. en

Selgitus

Börsivälised tehingud moodustavad enamuses liikmesriikides suurema osa energia 
hulgimüügiturul toimuvatest tehingutest. Kui need tehingud toimuksid börsil, kasvaks  
tõenäoliselt märkimisväärselt turu läbipaistvus. Ameti tulemustes võiks anda täiendavat 
teavet ajastuse ja teostatavuse kohta.

Muudatusettepanek 282
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet ja heitkogustega kauplemise üle 
järelevalve teostamise eest vastutavad 
pädevad asutused loovad mehhanismi, 
mis võimaldab ametile juurdepääsu 
saastekvootidega seotud tehinguid ja 
vastavaid tuletisinstrumente käsitlevatele 
andmetele. 

Or. en

Muudatusettepanek 283
Jorgo Chatzimarkakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Saastekvootide ja vastavate 
tuletisinstrumentidega kauplemise üle 
järelevalve teostamise eest vastutavad 
pädevad asutused edastavad ametile 
andmed nimetatud finantsinstrumentide 
tehingute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet tagab artikli 7 kohaselt saadud 
teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja 
kaitse. Amet võtab meetmeid tema 
süsteemides säilitatava teabe 
kuritarvitamise vältimiseks.

1. Amet, riiklikud reguleerivad asutused, 
pädevad finantsjärelevalveasutused, 
liikmesriikide konkurentsiasutused ja 
muud asjaomased asutused tagavad artikli 
7 kohaselt saadud teabe konfidentsiaalsuse, 
terviklikkuse ja kaitse. Amet võtab 
meetmeid tema süsteemides säilitatava 
teabe kuritarvitamise vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet tagab artikli 7 kohaselt saadud 
teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja 
kaitse. Amet võtab meetmeid tema

1. Amet tagab artikli 7 kohaselt saadud 
teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja 
kaitse. Amet võtab meetmeid tema
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süsteemides säilitatava teabe 
kuritarvitamise vältimiseks.

andmesüsteemides säilitatava teabe 
kuritarvitamise vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 286
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet tuvastab operatsiooniriskide allikad 
ja töötab nende minimeerimiseks välja 
asjakohased süsteemid, kontrollid ja 
menetlused.

Amet tuvastab operatsiooniriskide allikad 
ja töötab nende minimeerimiseks välja 
asjakohased süsteemid, kontrollid ja 
menetlused. Ameti IT-vahendid peavad 
vastama parimatele võimalikele 
turvanõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 287
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud reguleerivad asutused, pädevad 
finantsjärelevalveasutused, liikmesriikide 
konkurentsiasutused, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve ja muud 
asjaomased asutused tagavad artikli 6 
lõike 2 või artikli 8 kohaselt saadud teabe 
konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kaitse 
ning võtavad meetmeid, et vältida sellise 
teabe kuritarvitamist.   

Or. en
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Muudatusettepanek 288
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 12 kohaselt võib amet 
avalikustada osa tema valduses olevast 
teabest tingimusel, et tundlikku äriteavet 
üksikute turuosaliste või üksiktehingute või 
üksikute kauplemiskohtade kohta ei 
avaldata ega sellele ei viidata.

Amet ja riiklik reguleeriv asutus, kellega 
amet võis artikli 8 alusel seda teavet 
jagada, avaldavad tehinguhinna kohta 
üksnes kokkuvõtliku või üldistatud teabe, 
mis toob kasu elektri ja maagaasi 
hulgimüügiturgudele ning mille
avaldamine ei moonuta konkurentsi 
elektri- ja maagaasi- või muul turul.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Amet võib avalikustada üldistatud kujul 
ja anonüümselt osa tema valduses olevast 
teabest tingimusel, et tundlikku äriteavet 
üksikute turuosaliste või üksiktehingute 
kohta ei avaldata ning teave on tõeliselt 
vajalik energia hulgimüügiturgudel 
läbipaistvuse suurendamiseks ja avaldatav 
teave on siseteave, mis tuleb avaldada 
artikli 3 lõike 4 kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 290
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Amet avalikustab osa tema valduses 
olevast olulistel andmetel ja turuandmetel 
põhinevast teabest kättesaadaval kujul, 
kaasa arvatud kahepoolsete lepingutega 
seotud andmed, et suurendada turu 
läbipaistvust ja usaldatavust, tingimusel, 
et tundlikku äriteavet üksikute turuosaliste 
või üksiktehingute kohta ei avaldata.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 291
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Amet võib avalikustada osa tema 
valduses olevast teabest tingimusel, et 
tundlikku äriteavet üksikute turuosaliste 
või üksiktehingute kohta ei avaldata. Amet 
ja riiklik asutus (kellega amet võis artikli 
8 alusel seda teavet jagada) ei tohi 
avaldada aktuaalset tundlikku äriteavet.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Adam Gierek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Amet avalikustab tema valduses oleva 
teabe tingimusel, et tundlikku äriteavet 
üksikute turuosaliste või üksiktehingute 
kohta ei avaldata. Amet muudab andmed 
üldistatud kujul kättesaadavaks 
uurimiskeskustele.

Or. pl

Selgitus

Läbipaistvuse huvides peaks amet teabe tingimusteta avalikustama. Eelkõige peaks amet 
muutma teabe üldistatud kujul kättesaadavaks uurimiskeskustele. Teadusuuringud võivad 
tõsta energiaturu tõhusust.

Muudatusettepanek 293
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 294
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riiklikud reguleerivad asutused tagavad 1. Riiklikud reguleerivad asutused tagavad
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artiklites 3 ja 4 sätestatud keeldude 
kohaldamise.

ameti toetusel artiklites 3 ja 4 sätestatud 
keeldude kohaldamise.

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peaksid saama täit kasu Euroopa tasandi ametist, kes aitab 
neid kulutõhusalt ja pädevalt keeldude kohaldamise tagamisel. 

Muudatusettepanek 295
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik varustab oma reguleerivad 
asutused selle ülesande täitmiseks vajalike 
uurimisvolitustega. Neid volitusi 
kasutatakse proportsionaalsel viisil.
Volitusi kasutatakse:

Iga liikmesriik varustab ameti toetusel oma 
reguleerivad asutused selle ülesande 
täitmiseks vajalike uurimisvolitustega.
Neid volitusi kasutatakse proportsionaalsel 
viisil. Volitusi kasutatakse:

Or. en

Muudatusettepanek 296
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik varustab oma reguleerivad 
asutused selle ülesande täitmiseks vajalike
uurimisvolitustega. Neid volitusi 
kasutatakse proportsionaalsel viisil.
Volitusi kasutatakse:

Iga liikmesriik varustab oma reguleerivad 
asutused selle ülesande täitmiseks vajalike
uurimis- ja jõustamisvolitustega. Neid 
volitusi kasutatakse proportsionaalsel 
viisil. Volitusi kasutatakse:

Or. en
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Muudatusettepanek 297
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koostöös teiste asutuste või turul 
tegutsevate ettevõtjatega;

(b) koostöös teiste asutuste või turul 
tegutsevate ettevõtjatega, kaasa arvatud 
kauplemiskohtade turujärelevalve 
osakonnad;

Or. en

Muudatusettepanek 298
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koostöös teiste asutuste või turul 
tegutsevate ettevõtjatega;

(b) koostöös ka teiste liikmesriikide 
muude asutuste või turul tegutsevate 
ettevõtjatega;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 299
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – teine lõik – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ameti nõudmisel, kui tema esialgse 
hindamise tulemusel on saadud kindlat 
teavet, mis toetab sellealaseid soovitusi.

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peaksid saama täit kasu Euroopa tasandi ametist, mille 
ülesanne on aidata neid kulutõhusal viisil ja pädevalt keeldude kohaldamise tagamisel. 

Muudatusettepanek 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud uurimisvolitused 
annavad järgmised õigused:

2. Uurimisalust turuosalist teavitatakse 
tema suhtes teostatava uurimise 
üksikasjadest. Riiklik reguleeriv asutus 
annab uurimise ulatusest teada kirjalikult 
ja see vastab käesoleva määruse artiklis 3 
või 4 sätestatud keelule. 
Lõikes 1 osutatud uurimisvolitused
piirduvad uurimise eesmärgiga ja 
meetmetega, mis on vajalikud riiklike 
reguleerivate asutuste kohustuste 
täitmiseks käesoleva määruse alusel, ning 
need annavad järgmised õigused:

Or. en

Muudatusettepanek 301
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud uurimisvolitused 
annavad järgmised õigused:

2. Lõikes 1 osutatud uurimisvolitused
piirduvad uurimise eesmärgiga ja 
meetmetega, mis on vajalikud riiklike 
reguleerivate asutuste kohustuste 
täitmiseks käesoleva määruse alusel, ning 
need annavad järgmised õigused:

Or. en

Muudatusettepanek 302
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuda teavet kõigilt isikutelt, ka 
nendelt, kes on järjestikku seotud
korralduste edastamise või asjaomaste 
tehingute tegemisega, ja neid volitanud 
isikutelt, ning vajaduse korral kutsuda 
selliseid isikuid selgitusi andma;

(b) nõuda teavet kõigilt asjaomastelt
isikutelt, ka nendelt, kes on järjestikku 
seotud korralduste edastamise või 
asjaomaste tehingute tegemisega, ja neid 
volitanud isikutelt, ning vajaduse korral
nõuda, et nad isiklikult teavet annaksid;

Or. en

Muudatusettepanek 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuda teavet kõigilt isikutelt, ka 
nendelt, kes on järjestikku seotud 
korralduste edastamise või asjaomaste 
tehingute tegemisega, ja neid volitanud 
isikutelt, ning vajaduse korral kutsuda 
selliseid isikuid selgitusi andma;

(b) nõuda teavet kõigilt asjaomastelt
isikutelt, ka nendelt, kes on järjestikku 
seotud korralduste edastamise või 
asjaomaste tehingute tegemisega, ja neid 
volitanud isikutelt, ning vajaduse korral
nõuda, et nad isiklikult teavet annaksid;
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Or. en

Muudatusettepanek 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) korraldada kohapeal kontrolle; (c) korraldada kohapeal kontrolle
käesoleva määrusega hõlmatud üksuste 
üle;

Or. en

Muudatusettepanek 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) nõuda olemasolevaid telefonikõnede 
salvestusi ja tõendeid energia 
hulgimüügitoodetega seotud andmete 
edastamise kohta, kui on kehtestatud 
selliste salvestuste ja tõendite säilitamise 
kohustus;

Or. en

Muudatusettepanek 306
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nõuda olemasolevaid telefonikõnede 
salvestusi ja tõendeid andmete edastamise 

(d) nõuda, et olemasolevaid telefonikõnede 
salvestusi ja tõendeid andmete edastamise 
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kohta; kohta kogutakse seaduslikult;

Or. ro

Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud kuritarvitamise vältimiseks.

Muudatusettepanek 307
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) taotleda kutsetegevuse ajutist 
keelamist.

(g) taotleda, et kohus või mis tahes pädev 
asutus kehtestaks kutsetegevuse ajutise 
keelu.

Or. en

Muudatusettepanek 308
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) taotleda kutsetegevuse ajutist 
keelamist.

(g) taotleda, et kohus või mis tahes pädev 
asutus kehtestaks kutsetegevuse ajutise 
keelu.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Riiklikud energeetikasektorit 
reguleerivad asutused kasutavad 
rakendusvolitusi kooskõlas siseriiklike 
õigusnormidega.

Or. en

Selgitus

Õigusaktide rakendamine peab kindlasti toimuma liikmesriikide tasandil.

Muudatusettepanek 310
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet tagab, et riiklikud reguleerivad 
asutused täidavad oma käesolevas 
määrusest tulenevaid ülesandeid 
kooskõlastatud viisil.

1. Amet tagab, et riiklikud reguleerivad 
asutused täidavad oma käesolevas 
määrusest tulenevaid ülesandeid 
kooskõlastatud viisil. Käesolevast 
määrusest tulenevate lisaülesannete 
täitmiseks antakse ametile täiendavat 
finants- ja inimressurssi.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet tagab, et riiklikud reguleerivad 
asutused täidavad oma käesolevas 
määrusest tulenevaid ülesandeid 
kooskõlastatud viisil.

1. Amet peab tagama, et riiklikud 
reguleerivad asutused täidavad oma 
käesolevas määrusest tulenevaid 
ülesandeid kooskõlastatud viisil.
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Or. en

Muudatusettepanek 312
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud reguleerivad asutused teevad 
koostööd nii ametiga kui ka omavahel, et 
täita oma käesolevast määrusest tulenevaid 
kohustusi.

Riiklikud reguleerivad asutused teevad 
koostööd nii ametiga kui ka omavahel, et 
täita oma käesolevast määrusest tulenevaid 
kohustusi. Selline koostöö võib toimuda ka 
riiklike reguleerivate asutuste 
piirkondliku koostöö vormis, mille puhul 
kasutatakse ameti sisestruktuuri turu 
tegeliku olukorra arvesse võtmiseks.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 313
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ühe liikmesriigi reguleerival 
asutusel on alust kahtlustada, et kas samas 
liikmesriigis või mõnes teises liikmesriigis 
on toime pandud käesoleva määruse 
sätetega vastuolus olev tegu või et ollakse 
sellist tegu toime panemas, teatab ta sellest
võimalikult konkreetsel viisil ametile.

2. Kui ühe liikmesriigi reguleerival 
asutusel on alust kahtlustada, et kas samas 
liikmesriigis või mõnes teises liikmesriigis 
on toime pandud käesoleva määruse 
sätetega vastuolus olev tegu või et ollakse 
sellist tegu toime panemas, teatab ta sellest
ettenähtud korras viivitamata ametile.

Or. lt
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Muudatusettepanek 314
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui riiklik reguleeriv asutus kahtlustab, et 
energia hulgimüügiturgusid või energia 
hulgimüügitoodete hindasid mõjutavad 
teod on toime pandud teises liikmesriigis,
võib ta paluda ametil võtta lõike 4 
kohaseid meetmeid.

Kui riiklik reguleeriv asutus kahtlustab, või 
kui ameti esialgse hinnangu ja analüüsi 
alusel on alust oletada, et energia 
hulgimüügiturgusid või energia 
hulgimüügitoodete hindasid mõjutavad 
teod on toime pandud teises liikmesriigis,
palub riiklik reguleeriv asutus ametil võtta 
lõike 4 kohaseid meetmeid.

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peaksid saama täit kasu lisaväärtusest, mida annab Euroopa 
tasandi amet, sest amet saab oma Euroopa perspektiivi tõttu aidata neil kulutõhusalt ja 
pädevalt täita keeldude kohaldamisega seotud ülesandeid.

Muudatusettepanek 315
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametile eraldatakse finants- ja 
inimressursid, mis on vajalikud 
käesolevast määrusest tulenevate 
lisaülesannete nõuetekohaseks täitmiseks. 
Amet võib vajaduse korral luua 
sidepunkte oluliste kauplemiskohtade 
lähedusse.

Or. en
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Muudatusettepanek 316
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui amet kahtlustab, et käesoleva 
määruse sätteid on rikutud, on tal lõikes 1 
sätestatud ülesannete täitmiseks järgmised 
volitused:

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõuda ühelt või mitmelt riiklikult 
reguleerivalt asutuselt kahtlustatava 
rikkumise kohta teavet;

a) nõuda ühelt või mitmelt riiklikult 
reguleerivalt asutuselt ja vajaduse korral 
piirkonna kõikidelt riiklikelt 
energeetikasektorit reguleerivatelt 
asutustelt kahtlustatava rikkumise kohta 
teavet;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 318
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) taotleda esialgset hindamist, milles 
tuleks kasutada Euroopa perspektiivi ja 
asutusesiseste andmete analüüsi;

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peaksid saama täit kasu lisaväärtusest, mida annab Euroopa 
tasandi amet, sest amet saab oma Euroopa perspektiivi tõttu aidata neil kulutõhusalt ja 
pädevalt täita keeldude kohaldamisega seotud ülesandeid.

Muudatusettepanek 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) riiklikes reguleerivates asutustes 
töötavatel või töötanud isikutel;

c) riiklikes reguleerivates asutustes, 
ESMAs ja pädevates finantsasutustes
töötavatel või töötanud isikutel;

Or. en

Muudatusettepanek 320
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) riiklikes reguleerivates asutustes 
töötavatel või töötanud isikutel;

c) riiklikes reguleerivates asutustes või 
muudes vastavates finantsasutustes
töötavatel või töötanud isikutel;

Or. en
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Muudatusettepanek 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riiklike reguleerivate asutuste volitatud 
audiitoritel ja ekspertidel, kellel on 
vastavalt käesolevale määrusele õigus 
saada konfidentsiaalset teavet.

d) riiklike reguleerivate asutuste, ESMA ja 
pädevate finantsasutuste volitatud 
audiitoritel ja ekspertidel, kellel on 
vastavalt käesolevale määrusele õigus 
saada konfidentsiaalset teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 322
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riiklike reguleerivate asutuste volitatud 
audiitoritel ja ekspertidel, kellel on 
vastavalt käesolevale määrusele õigus 
saada konfidentsiaalset teavet.

d) riiklike reguleerivate asutuste või muude 
vastavate asutuste volitatud audiitoritel ja 
ekspertidel, kellel on vastavalt käesolevale 
määrusele õigus saada konfidentsiaalset 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks kriminaalõiguse 
valdkonda kuuluvate kohtuasjade 
menetlemist, teisi käesoleva määruse 
sätteid või muid asjakohasid Euroopa Liidu 
õigusakte, ei tohi lõikes 2 loetletud isikud 

3. Ilma et see piiraks kriminaalõiguse 
valdkonda kuuluvate kohtuasjade 
menetlemist, teisi käesoleva määruse 
sätteid või muid asjakohasid Euroopa Liidu 
õigusakte, ei tohi lõikes 2 loetletud isikud 
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konfidentsiaalset teavet, mida nad oma 
ametikohustuste täitmisel saavad, teatavaks 
teha ühelegi teisele isikule või asutusele, 
välja arvatud niisugusel kokkuvõtlikul või 
üldistatud kujul, kus üksikuid turuosalisi 
või turukohti eraldi identifitseerida pole 
võimalik.

konfidentsiaalset teavet, mida nad oma 
ametikohustuste täitmisel saavad, teatavaks 
teha ühelegi teisele isikule või asutusele, 
välja arvatud niisugusel kokkuvõtlikul või 
üldistatud kujul ja artikli 9 lõike 2 
piirangute kohaselt, kus üksikuid 
turuosalisi või turukohti eraldi 
identifitseerida pole võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks kriminaalõiguse 
valdkonda kuuluvate kohtuasjade 
menetlemist, teisi käesoleva määruse 
sätteid või muid asjakohasid Euroopa Liidu 
õigusakte, ei tohi lõikes 2 loetletud isikud 
konfidentsiaalset teavet, mida nad oma 
ametikohustuste täitmisel saavad, teatavaks 
teha ühelegi teisele isikule või asutusele, 
välja arvatud niisugusel kokkuvõtlikul või 
üldistatud kujul, kus üksikuid turuosalisi 
või turukohti eraldi identifitseerida pole 
võimalik.

3. Ilma et see piiraks kriminaalõiguse 
valdkonda kuuluvate kohtuasjade 
menetlemist, teisi käesoleva määruse 
sätteid või muid asjakohasid Euroopa Liidu 
õigusakte, ei tohi lõikes 2 loetletud isikud 
konfidentsiaalset teavet, mida nad oma 
ametikohustuste täitmisel saavad, teatavaks 
teha ühelegi teisele isikule või asutusele, 
välja arvatud niisugusel kokkuvõtlikul või 
üldistatud kujul, kus üksikuid turuosalisi 
või turukohti või tehingut eraldi 
identifitseerida pole võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 325
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
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käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt ... ning 
teavitavad komisjoni viivitamata ka 
kõikidest järgnevatest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Võttes arvesse konsultatsioone 
seoses komisjoni teatisega „Sanktsioonide 
tõhustamine finantsteenuste sektoris” 
(KOM(2010)716)), määrab komisjon 
kindlaks soovitused, mille eesmärk on 
liikmesriikide karistussüsteemi 
ühtlustamine. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt ... ning 
teavitavad komisjoni viivitamata ka 
kõikidest järgnevatest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt ... ning 
teavitavad komisjoni viivitamata ka 
kõikidest järgnevatest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Need kajastavad rikkumise 
tõsidust ja on oluliselt suuremad 
ebaseaduslikust tehingust saadavast 
reaalsest või võimalikust tulust. 
Liikmesriigid peaksid tihedas koostöös 
ameti ja komisjoniga kokku leppima 
karistuste miinimumnormid ja 
koordineerima oma karistussüsteemi.
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt ... ning teavitavad 
komisjoni viivitamata ka kõikidest 
järgnevatest neid sätteid mõjutavatest 
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muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt ... ning 
teavitavad komisjoni viivitamata ka 
kõikidest järgnevatest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad ning kajastama tarbijatele 
tekitatud kahju. ELis tuleks sätestada 
karistuste miinimumnõuded selliselt, et 
karistuse määr on vähemalt kaks korda 
suurem otsesest ja kaudsest kogutulust, 
mida on võimalik saada tegevusest, mida 
käesoleva määrusega püütakse ära hoida.
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt ... ning teavitavad 
komisjoni viivitamata ka kõikidest 
järgnevatest neid sätteid mõjutavatest 
muudatustest.

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleks võtta nii otsestest kui ka kaudsetest rikkumistest saadud tulu, kuna need 
annavad tihti tulu omavahel seotud turgudel ning mõjutavad lõpuks ka jaehindu. 

Muudatusettepanek 328
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt ... ning 
teavitavad komisjoni viivitamata ka 
kõikidest järgnevatest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Need peavad kajastama 
rikkumise tõsidust ja olema oluliselt 
suuremad ebaseaduslikust tehingust 
saadavast reaalsest või võimalikust tulust.
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt ... ning teavitavad 
komisjoni viivitamata ka kõikidest 
järgnevatest neid sätteid mõjutavatest 
muudatustest.

Or. en

Selgitus

Karistused peavad olema suuremad võimalikust tulust.

Muudatusettepanek 329
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine.
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt … ning 
teavitavad komisjoni viivitamata ka 
kõikidest järgnevatest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

Komisjon võtab vastu karistuste 
kohaldamise normid ja tagab karistuste 
kohaldamise harmoneeritud süsteemi
käesoleva määruse sätete rikkumise korral. 
Liikmesriigid võtavad kõik meetmed, mis 
on vajalikud kehtestatud normide 
kohaldamiseks. Ettenähtud meetmed ja 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt …ning teavitavad 
komisjoni viivitamata ka kõikidest 
järgnevatest neid sätteid mõjutavatest 
muudatustest.
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Or. lt

Muudatusettepanek 330
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt … ning 
teavitavad komisjoni viivitamata ka 
kõikidest järgnevatest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Sätestatud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed, hoiatavad ja 
mittediskrimineerivad. Liikmesriigid 
teatavad neist sätetest komisjonile hiljemalt 
…ning teavitavad komisjoni viivitamata ka 
kõikidest järgnevatest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

Or. pl

Selgitus

Tuleks vältida seda, et liikmesriigid määratlevad sanktsioone erinevalt. Ühtlustamata 
sanktsioonide tõttu võidakse tehinguid teha seal, kus sanktsioonid on väiksemad.

Muudatusettepanek 331
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liidu institutsioonide, 
sealhulgas Euroopa välisteenistuse 
pädevust, võib amet võtta ühendust 
kolmandate riikide järelevalveasutustega. 
Ta võib sõlmida halduskokkuleppeid 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 

Ilma et see piiraks liidu institutsioonide, 
sealhulgas Euroopa välisteenistuse 
pädevust, võib amet võtta ühendust 
kolmandate riikide järelevalveasutustega, 
eelkõige ELi energia hulgimüügiturgu 
mõjutavate asutustega, et edendada 
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kolmandate riikide haldusasutustega. reguleeriva raamistiku ühtlustamist. Ta 
võib sõlmida halduskokkuleppeid 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
kolmandate riikide haldusasutustega.

Or. en

Selgitus

Tehingud ei tohiks siirduda vähem reguleeritud kaubanduspiirkondadesse. Seetõttu peaks ELi 
eesmärk olema harmoneeritud reguleeriv raamistik ka oma piiridest väljaspool.

Muudatusettepanek 332
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liidu institutsioonide, 
sealhulgas Euroopa välisteenistuse 
pädevust, võib amet võtta ühendust 
kolmandate riikide järelevalveasutustega.
Ta võib sõlmida halduskokkuleppeid 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
kolmandate riikide haldusasutustega.

Käesolevas määruses sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikul 
määral ja ilma et see piiraks liidu 
institutsioonide, sealhulgas Euroopa 
välisteenistuse pädevust, võib amet võtta 
ühendust kolmandate riikide 
järelevalveasutustega. Ta võib sõlmida 
halduskokkuleppeid rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja kolmandate riikide 
haldusasutustega.

Or. pl

Selgitus

On oluline selgelt märkida, et ameti volitused lepinguid sõlmida ja kolmandate riikidega 
suhelda peaksid piirduma ainult määruse eesmärkide täitmisega.

Muudatusettepanek 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liidu institutsioonide, 
sealhulgas Euroopa välisteenistuse 
pädevust, võib amet võtta ühendust
kolmandate riikide järelevalveasutustega. 
Ta võib sõlmida halduskokkuleppeid 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
kolmandate riikide haldusasutustega.

Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
institutsioonide, sealhulgas Euroopa 
välisteenistuse pädevust, võib amet 
arendada kontakte kolmandate riikide 
järelevalveasutustega. Ta võib sõlmida 
halduskokkuleppeid rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja kolmandate riikide 
haldusasutustega ilma õiguslike 
kohustusteta.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Äriühingutele, mis on registreeritud 
kolmandates riikides, mille turueeskirjad 
ei ole kooskõlas käesoleva määruse 
sätetega, ei anta kauplemisluba ELi 
energia hulgimüügiturul.

Or. en

Selgitus

EL peaks täielikult kasutama oma turujõudu, et suurendada energia hulgimüügitehingute 
läbipaistvust ja ausust ka väljaspool ELi piire.

Muudatusettepanek 335
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
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volitused vastu võtta artiklites 5 ja 7 
osutatud delegeeritud õigusakte.

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimuste kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 336
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Komisjonile antakse määramata ajaks
volitused vastu võtta artiklites 5 ja 7 
osutatud delegeeritud õigusakte.

1) Komisjonile antakse viieks aastaks 
alates käesoleva määruse jõustumisest
volitused vastu võtta artiklites 5 ja 7 
osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt kuus kuud enne viie 
aasta möödumist käesoleva määruse 
jõustumisest. Volituste delegeerimist 
pikendatakse vaikimisi samaks 
ajavahemikuks, kui Euroopa Parlament 
või nõukogu ei esita vastuväiteid kolm 
kuud enne kõnealuse tähtaja lõppemist.

Or. ro

Muudatusettepanek 337
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui komisjon soovib vastu võtta 
delegeeritud õigusakti, on eriti oluline, et 
komisjon viiks ettevalmistustöö raames 
läbi asjaomaseid konsultatsioone, millesse 
kaasataks amet, energiaturul tegutsejad, 
riiklikud reguleerivad asutused ning 
ESMA. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ning koostamisel tagab 



AM\866419ET.doc 65/73 PE464.685v02-00

ET

komisjon üheaegse, õigeaegse ja 
asjakohase dokumentide edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
kindlustama selle, et Euroopa Parlament 
ja nõukogu oleksid tihedalt kaasatud 
ettevalmistavas faasis ning et neid 
kutsutakse korrapäraselt osalema 
kohtumistel ekspertidega.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peab 
komisjon tagama, et asjakohased 
dokumendid antakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule üle 
samaaegselt, tähtajaks ja kooskõlas 
nõuetega. Komisjon viib ühtlasi varakult 
läbi asjakohased ja läbipaistvad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil, nagu on ette nähtud ühises 
arusaamas delegeeritud õigusaktide 
praktilise kasutuskorra küsimuses.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Enne delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 



PE464.685v02-00 66/73 AM\866419ET.doc

ET

turuosalistega aruandluskohustuste sisu 
ja vormi osas, sealhulgas selliste 
sidusrühmade nagu organiseeritud 
turgude (näiteks energiabörsid) ja 
turuosalistega.

Or. en

Muudatusettepanek 340
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab delegeeritud 
õigusakti vastu, teatab ta sellest kohe 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

2. Artiklites 5, 5a ja 7 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile määramata 
ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile delegeeritud õigusaktide
vastuvõtmiseks volituste andmine toimub 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimustel.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
artiklites 5, 5a ja 7 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
See jõustub järgmisel päeval pärast otsuse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
Otsus ei mõjuta juba jõustunud
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. en
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Muudatusettepanek 342
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui komisjon võtab delegeeritud 
õigusakti vastu, teatab ta sellest kohe 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Artiklite 5, 5a ja 7 kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
ainult juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu ei ole selle suhtes vastuväiteid 
esitanud kahe kuu jooksul alates 
õigusakti teatavakstegemisest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui nii 
Euroopa Parlament kui ka nõukogu on 
enne selle tähtaja möödumist 
informeerinud komisjoni, et nad 
vastuväiteid ei esita. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 5 ja 7 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, teavitab 
sellest teist institutsiooni ja komisjoni 
mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse 
tegemist, nimetades delegeeritud 
volitused, mille suhtes võidakse kohaldada 
tagasivõtmist, ja tagasivõtmise võimalikud 
põhjused.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
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tähtaega ühe kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning see jõustub aktis sätestatud 
kuupäeval. Delegeeritud õigusakti võib 
avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see 
võib jõustuda enne nimetatud tähtaja 
lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu on teatanud komisjonile, et nad 
ei kavatse vastuväiteid esitada.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.

Or. en

Muudatusettepanek 346
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 348
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 349
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra.
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Or. pl

Selgitus

Sidesõna “ja” jätab mulje, et mõlemad institutsioonid peavad delegeeritud akti suhtes 
vastuväiteid esitama üheaegselt. See on vastuolus ELi toimimise lepingu artikliga 290 ja ei 
ole kooskõlas artikli 17 lõigetega 2 ja 3.

Muudatusettepanek 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 351
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17a
Ameti töötajad ja vahendid

Hiljemalt 31. detsembriks 2011 hindab 
amet käesolevas määruses sätestatud 
volitustest ja kohustustest tulenevaid 
personali- ja ressursivajadusi ning esitab 
aruande Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 352
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse sätted, mille 
rakendamiseks tuleb vastu võtta 
delegeeritud õigusaktid, jõustuvad pärast 
nimetatud delegeeritud õigusaktide 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 3 sätestatud siseteabel põhineva 
kauplemise keeld ja artiklis 4 sätestatud 
turuga manipuleerimise keeld jõustuvad 
pärast artiklis 5 nimetatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmete kogumise nõuded hakkavad 
kehtima, kui artiklis 7 nimetatud vastavad 
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delegeeritud õigusaktid on vastu võetud.

Or. en


