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Tarkistus 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Energian tukkumarkkinoiden tulevan 
kehityksen huomioon ottamiseksi ja 
varmistaakseen yhdenmukaisuuden 
rahoituspalveluja ja energia-alaa 
koskevan muun asiaan liittyvän EU:n 
lainsäädännön kanssa komissio hyväksyy 
viraston esittämien kannanottojen 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 
15 artiklan mukaisesti ja 16 ja 17 artiklan 
mukaisin ehdoin ja täsmentää niissä 
2 artiklan 1–5 kohdan määritelmät.
Kannanottoja valmistellessaan virasto 
järjestää yksityiskohtaisia julkisia 
kuulemisia, jotka on kohdistettu ainakin 
kansallisille sääntelyviranomaisille, 
markkinatoimijoille, 
siirtoverkonhaltijoille ja muille 
sidosryhmille.

Or. en

Tarkistus 225
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Energian tukkumarkkinoiden tulevan 
kehityksen huomioon ottamiseksi ja 
varmistaakseen yhdenmukaisuuden 
rahoituspalveluja ja energia-alaa 
koskevan muun asiaan liittyvän EU:n 
lainsäädännön kanssa komissio hyväksyy 
sidosryhmien kuulemisen ja tarvittaessa 
asianmukaisesti toteutetun 
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vaikutusarvioinnin perusteella delegoituja 
säädöksiä 15 artiklan mukaisesti ja 16 ja 
17 artiklan mukaisin ehdoin ja täsmentää 
niissä 2 artiklan 1–5 kohdan määritelmät.

Or. en

Tarkistus 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sähkön ja kaasun tukkumarkkinoiden 
tulevan kehityksen huomioon ottamiseksi 
ja varmistaakseen yhdenmukaisuuden 
rahoituspalveluja ja energia-alaa 
koskevan muun asiaan liittyvän EU:n 
lainsäädännön kanssa komissio hyväksyy 
viraston esittämien kannanottojen 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 
15 artiklan mukaisesti ja 16 ja 17 artiklan 
mukaisin ehdoin ja täsmentää niissä 
2 artiklan 1–5 kohdan määritelmät.

Or. en

Tarkistus 227
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Energian tukkumarkkinoiden tulevan 
kehityksen huomioon ottamiseksi 
komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä
2 artiklan 1–5 kohdassa vahvistettuja 
määritelmiä koskevia delegoituja 
säädöksiä 15 artiklan mukaisesti. Näitä 
delegoituja säädöksiä on kehitettävä 
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tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa.

Or. en

Perustelu

Lainsäädäntöehdotuksen perustelussaan komissio toteaa, että tietojen keruuta koskevat 
delegoidut säädökset (7 artikla) perustuvat suuntaviivoihin, joiden luonnoksen laatii virasto. 
Voisi olla hyödyllistä laajentaa viraston toiminta koskemaan tarvittaessa myös delegoitujen 
säädösten laadintaa. Lisäksi on varmistettava, että kaikkien sidosryhmien asiantuntemus –
kuten energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta annetussa 
asetuksessa (EY) N:o 713/2009 korostetaan – otetaan huomioon laatimisvaiheessa.

Tarkistus 228
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Energian tukkumarkkinoiden tulevan 
kehityksen huomioon ottamiseksi komissio 
hyväksyy 30 päivän kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta delegoituja 
säädöksiä 15 artiklan mukaisesti ja 16 ja 
17 artiklan mukaisin ehdoin ja täsmentää 
niissä 2 artiklan 1–5 kohdan määritelmät.

Or. pl

Perustelu

Komission tehtäväksi tulee selkeyttää tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
määritelmiä antamalla delegoituja säädöksiä. Näin ollen asetuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon kannalta on tärkeää, että säädösten antamisen määräaika ilmoitetaan.

Tarkistus 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Kannanottoja valmistellessaan virasto 
järjestää yksityiskohtaisia julkisia 
kuulemisia.

Or. en

Tarkistus 230
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) energian tukkumarkkinoiden erityinen
toiminta ja hyödyke- ja 
johdannaismarkkinoiden välinen 
vuorovaikutus;

(a) maakaasun ja sähkön luontaiset erot,
energian tukkumarkkinoiden erityinen 
toiminta ja hyödyke- ja 
johdannaismarkkinoiden välinen 
vuorovaikutus;

Or. en

Tarkistus 231
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) energian tukkumarkkinoiden erityinen 
toiminta ja hyödyke- ja 
johdannaismarkkinoiden välinen 
vuorovaikutus;

(a) energian tukkumarkkinoiden erityinen 
toiminta, sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
erityispiirteet mukaan luettuina, ja 
hyödyke- ja johdannaismarkkinoiden 
välinen vuorovaikutus;

Or. en
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Tarkistus 232
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) energian tukkumarkkinoiden erityinen 
toiminta ja hyödyke- ja 
johdannaismarkkinoiden välinen 
vuorovaikutus;

(a) sähkön ja kaasun tukkumarkkinoiden 
erityinen toiminta ja hyödyke- ja 
johdannaismarkkinoiden välinen 
vuorovaikutus;

Or. en

Tarkistus 233
Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) öljy-, hiili- ja 
hiilidioksidipäästöoikeusmarkkinoiden 
kehityksen ja niihin liittyvien 
väärinkäytösten keskinäiset 
riippuvuussuhteet sähkö- ja 
kaasutuotteiden energian 
tukkumarkkinoihin;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 234
András Gyürk

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

(a a) tarve lisätä yhteistyötä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja 
samalla luoda tehokas 
ilmoitusjärjestelmä, jolla pyritään 
ehkäisemään päällekkäistä ilmoittamista;

Or. en

Tarkistus 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) viraston antama lausunto sen 
kuultua laajasti markkinatoimijoita ja 
sidosryhmiä. 

Or. en

Tarkistus 236
Bendt Bendtsen

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) julkisen kuulemisen seurauksena 
annettu viraston lausunto.

Or. en

Tarkistus 237
Herbert Reul
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) maakaasun ja sähkön erilaiset 
ominaisuudet.

Or. de

Perustelu

Nämä kaksi tuotetta on erotettava toisistaan, sillä ne ovat ominaisuuksiltaan huomattavan 
erilaisia.

Tarkistus 238
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Markkinatoimijoiden toimilupa

1. Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, 
että markkinatoimijoilla, joilla ei ole 
direktiivin 2004/39/EY mukaista 
sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, on 
ennakkoon myönnetty toimilupa suorittaa 
tukkukaupan energiatuotteiden kauppaan 
liittyviä palveluja.
2. Jäsenvaltioiden on perustettava kaikki 
tämän asetuksen mukaisesti toimiluvan 
saaneet markkinatoimijat sisältävä 
rekisteri. Rekisterin on oltava yleisön 
saatavilla. Se on saatettava säännöllisesti 
ajan tasalle.
3. Toimilupa on voimassa koko unionissa, 
ja markkinatoimijat voivat sen nojalla 
tarjota niitä palveluja ja harjoittaa sitä 
toimintaa, joihon niillä on toimilupa, 
kaikkialla unionissa, joko 
sijoittautumisvapauden tai palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella. 
Vastaanottava jäsenvaltio ei saa vaatia 
sijoittautumista alueelle tai paikallisen 
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henkilöstön käyttöä.
4. Toimivaltainen viranomainen ei saa 
myöntää markkinatoimijalle toimilupaa, 
ennen kuin se on täysin varmistunut siitä, 
että markkinatoimija täyttää kaikki tämän 
artiklan 9 kohdan nojalla annettujen 
delegoitujen säädösten mukaiset 
vaatimukset. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että
(a) on olemassa oikeushenkilö;
(b) hallituksen jäsenillä ei ole 
rikosrekisteriä;
(c) hakijalla on tekniset, taloudelliset ja 
organisatoriset edellytykset suoriutua 
sääntelytehtävistään.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat 
markkinatoimijoiden toimintaa 
arvioidakseen, täyttävätkö ne tässä 
asetuksessa säädetyt toiminnan 
harjoittamisen edellytykset.
5. Toimivaltainen viranomainen voi 
peruuttaa markkinatoimijalle myönnetyn 
toimiluvan, jos tämä
(a) on saanut toimiluvan valheellisen 
ilmoituksen perusteella tai muilla 
epärehellisillä keinoilla;
(b) ei enää täytä niitä edellytyksiä, joiden 
perusteella toimilupa on myönnetty;
(c) on vakavalla ja järjestelmällisellä 
tavalla rikkonut tämän asetuksen nojalla 
annettuja markkinatoimijoiden 
toimintaedellytyksiä.
6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
markkinatoimijat, jotka ovat tämän 
asetuksen mukaisesti saaneet toimiluvan 
toisen jäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta ja joita kyseiset 
viranomaiset valvovat, voivat vapaasti 
harjoittaa kauppaa energian 
tukkumarkkinoilla niiden alueella. 
Jäsenvaltiot eivät saa asettaa näille 
markkinatoimijoille tässä asetuksessa 
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käsiteltyihin asioihin liittyviä 
lisävaatimuksia. Erityisesti ne eivät saa
(a) asettaa toimilupaa koskevia 
kansallisia lisävaatimuksia;
(b) periä energiatuotteiden 
tukkukauppaan osallistuvilta yrityksiltä 
kansallisia sääntelymaksuja (kertamaksut 
tai toistuvat maksut);
(c) asettaa liiketoimia tai tilejä koskevia 
kansallisia ilmoitusvelvollisuuksia tai 
säilyttää muita kuin tässä asetuksessa 
tarkoitettuja tietoja;
(d) edellyttää vastaanottavalta 
jäsenvaltiolta erilaisia kansallisia 
toimintakertomuksia;
(e) hyväksyä tuontia ja vientiä rajoittavia 
verkkomaksuja;
(f) vaatia kansallisia selvityksiä 
tukkukaupasta;
(g) asettaa varsinaisille tukkukauppiaille 
tarjontaan liittyviä vaatimuksia 
(esimerkiksi vaatimus perustaa 
asiakaspuheluja vastaanottavia 
puhelinpalvelukeskuksia tai 
mittausasemia, perustaa välityspalveluja 
loppuasiakkaita varten ja julkaista yleisiä 
ehtoja ja edellytyksiä tuotteiden 
toimittamiselle loppuasiakkaille).
7. Ainoastaan vastaanottavan jäsenvaltion 
sääntelyviranomaisella on lupa periä 
toimilupamaksuja lupaprosessin 
kustannusten perusteella.
8. Tätä artiklaa ei sovelleta 
markkinatoimijoihin, joiden liiketoiminta 
jää alle tietyn energiamäärän 
(gigawattituntia sähkön osalta ja 
neliösenttimetriä kaasun osalta) vuodessa. 
9. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä 15 artiklan mukaisesti 
määritelläkseen seuraavat seikat:
(a) toimiluvan vaatimukset ja 
soveltamisala;
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(b) toimiluvan myöntämisessä ja 
epäämisessä noudatettavat menettelyt;
(c) toimiluvan peruuttamisen edellytykset; 
sekä
(d) 8 kohdassa tarkoitettu 
markkinatoimijoita koskeva kynnysarvo 
(vähimmäissääntö).

Or. en

Perustelu

Komissio ei suunnittele energian välittäjille alakohtaista lupajärjestelyä. Se tarkoittaisi, että 
EU:n laajuiset rekisteröintivaatimukset eivät koskisi niitä energiakauppaa harjoittavia 
yrityksiä, jotka kuuluvat energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskevan 
asetuksen piiriin mutta eivät rahoitusmarkkinadirektiivin piiriin. Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskevassa asetuksessa olisi paikattava tämä aukko 
ja luotava energiakaupan harjoittajille räätälöity lupajärjestelmä, joka antaisi 
mahdollisuuden tarkkailla markkinatoimijoiden kapasiteettia ja aikomusta noudattaa kyseistä 
asetusta sekä välttää raskaiden vaatimusten asettamista finanssilainsäädännön piiriin 
kuuluville rahoitusmarkkinoiden välittäjille.

Tarkistus 239
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Markkinatoimijoiden toimilupa

1. Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, 
että markkinatoimijoiden, joilla ei ole 
direktiivin 2004/39/EY mukaista 
sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, 
toiminnan harjoittaminen on etukäteisen 
luvan varaista.
2. Jäsenvaltioiden on perustettava kaikki 
tämän asetuksen mukaisesti toimiluvan 
saaneet markkinatoimijat sisältävä 
rekisteri. Rekisterin on oltava yleisön 
saatavilla. Se on saatettava säännöllisesti 
ajan tasalle.
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3. Toimilupa on voimassa koko unionissa, 
ja markkinatoimija voi sen nojalla tarjota 
niitä palveluja ja harjoittaa sitä toimintaa, 
joihon sillä on toimilupa, kaikkialla 
unionissa, joko perustamalla sivuliikkeen 
tai palvelujen tarjoamisen vapauden 
nojalla. Vastaanottava jäsenvaltio ei saa 
vaatia sijoittautumista alueelle tai 
paikallisen henkilöstön käyttöä.
4. Toimivaltainen viranomainen ei saa 
myöntää markkinatoimijalle toimilupaa, 
ennen kuin se on täysin varmistunut siitä, 
että markkinatoimija täyttää kaikki tämän 
artiklan 9 kohdan nojalla annettujen 
delegoitujen säädösten mukaiset 
vaatimukset. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että
(a) on olemassa oikeushenkilö;
(b) hallituksen jäsenillä ei ole 
rikosrekisteriä;
(c) hakijalla on tekniset, taloudelliset ja 
organisatoriset edellytykset suoriutua 
sääntelytehtävistään.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat 
markkinatoimijoiden toimintaa 
arvioidakseen, täyttävätkö ne tässä 
asetuksessa säädetyt toiminnan 
harjoittamisen edellytykset.
5. Toimiluvan myöntävä toimivaltainen 
viranomainen voi 30 päivää etukäteen 
annetulla kirjallisella ilmoituksella 
peruuttaa toimiluvan markkinatoimijalta, 
joka
(a) on osoitetusti saanut toimiluvan 
valheellisen ilmoituken perusteella tai 
muilla epärehellisillä keinoilla; tai
(b) ei enää täytä niitä edellytyksiä, joiden 
perusteella toimilupa on myönnetty, tai ei 
ole pystynyt korjaamaan asiaa 30 päivän 
kuluessa; tai
(c) on osoitetusti vakavalla ja 
järjestelmällisellä tavalla rikkonut tämän 
asetuksen nojalla annettuja 
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markkinatoimijoiden toimintaedellytyksiä.
6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
markkinatoimijat, jotka ovat tämän 
asetuksen mukaisesti saaneet toimiluvan 
toisen jäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta ja joita kyseiset 
viranomaiset valvovat, voivat vapaasti 
harjoittaa kauppaa energian 
tukkumarkkinoilla niiden alueella. 
Jäsenvaltiot eivät saa asettaa näille 
markkinatoimijoille tässä asetuksessa 
käsiteltyihin asioihin liittyviä 
lisävaatimuksia. Erityisesti ne eivät saa
(a) asettaa toimilupaa koskevia 
kansallisia lisävaatimuksia;
(b) periä energiatuotteiden 
tukkukauppaan osallistuvilta yrityksiltä 
kansallisia sääntelymaksuja (kertamaksut 
tai toistuvat maksut);
(c) asettaa liiketoimia tai tilejä koskevia 
kansallisia ilmoitusvelvollisuuksia tai 
säilyttää muita kuin tässä asetuksessa 
tarkoitettuja tietoja;
(d) edellyttää vastaanottavalta 
jäsenvaltiolta erilaisia kansallisia
toimintakertomuksia;
(e) hyväksyä tuontia ja vientiä rajoittavia 
verkkomaksuja;
(f) vaatia kansallisia selvityksiä 
tukkukaupasta;
(g) asettaa varsinaisille tukkukauppiaille 
tarjontaan liittyviä vaatimuksia 
(esimerkiksi vaatimus perustaa 
asiakaspuheluja vastaanottavia 
puhelinpalvelukeskuksia tai 
mittausasemia, perustaa välityspalveluja 
loppuasiakkaita varten ja julkaista yleisiä 
ehtoja ja edellytyksiä tuotteiden 
toimittamiselle loppuasiakkaille).
7. Ainoastaan kotimaan 
sääntelyviranomaisella on lupa periä 
toimilupamaksuja lupaprosessin 
kustannusten perusteella.
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8. Tätä artiklaa ei sovelleta 
markkinatoimijoihin, joiden liiketoiminta 
jää alle tietyn megawattimäärän.
9. Komissio antaa 15 artiklan mukaisesti 
ja 16 ja 17 artiklan mukaisin ehdoin 
delegoituja säädöksiä, joissa määritetään
(a) toimiluvan vaatimukset ja 
soveltamisala;
(b) toimiluvan myöntämisessä ja 
epäämisessä noudatettavat menettelyt;
(c) toimiluvan peruuttamisen edellytykset; 
sekä
(d) 8 kohdassa tarkoitettu 
markkinatoimijoita koskeva kynnysarvo 
(vähimmäissääntö).

Or. en

Tarkistus 240
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Markkinatoimijoiden toimilupa ja 

rekisteröinti
1. Energia-alan kansallisten 
sääntelyviranomaisten on viraston tuella 
perustettava kaikki tämän asetuksen 
mukaisesti toimiluvan saaneet 
markkinatoimijat sisältävä rekisteri 
yhteisessä ja sovitussa muodossa. 
Rekisterin on oltava yleisön saatavilla. Se 
on saatettava säännöllisesti ajan tasalle.
2. Energia-alan kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myönnettävä 
toimilupa markkinatoimijalle riippumatta 
siitä, onko se sijoittunut alueelle tai 
käyttääkö se paikallista henkilöstöä 
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jäsenvaltiossa.
3. Tätä toimilupaa ei saa myöntää 
markkinatoimijalle, jollei tämä täytä 
kaikkia tämän artiklan nojalla annettujen 
delegoitujen säädösten mukaisia 
vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että
(a) on olemassa oikeushenkilö;
(b) hallituksen jäsenillä ei ole 
rikosrekisteriä;
(c) hakijalla on tekniset, taloudelliset ja 
organisatoriset edellytykset suoriutua 
sääntelytehtävistään.
4. Energia-alan kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat peruuttaa 
markkinatoimijalle myönnetyn 
toimiluvan, jos tämä
(a) on saanut toimiluvan valheellisen 
ilmoituksen perusteella tai muilla 
epärehellisillä keinoilla;
(b) ei enää täytä niitä edellytyksiä, joiden 
perusteella toimilupa on myönnetty;
(c) on vakavalla ja järjestelmällisellä 
tavalla rikkonut tämän asetuksen nojalla 
annettuja markkinatoimijoiden 
toimintaedellytyksiä.
5. Kuultuaan sidosryhmiä ja etenkin 
virastoa komissio antaa 15 artiklan 
mukaisesti ja 16 ja 17 artiklan mukaisin 
ehdoin delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään
(a) toimiluvan vaatimukset ja 
soveltamisala;
(b) toimiluvan myöntämisessä ja 
epäämisessä noudatettavat menettelyt;
(c) toimiluvan peruuttamisen edellytykset.

Or. en

Perustelu

Energian tukkumarkkinoiden läpinäkyvyyttä voidaan lisätä huomattavasti siten, että 
kaupalliselle toiminnalle myönnetään toimilupa ja se rekisteröidään. Se on suunniteltava 
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huolellisesti ja sen tavoitetta ei pitäisi kadottaa sulkemalla ulkopuolelle tiettyjä toimijoita tai 
estämällä kansallisia sääntelyviranomaisia käyttämästä välineitään. Yhteistyöviraston 
tehtävänä voi olla rekisteröinti- ja lupajärjestelmän valvominen, ja se voi jatkaa komission 
esittämiin delegoituihin säädöksiin sisältyvien säännösten edelleenkehittämistä.

Tarkistus 241
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston on seurattava kaupankäyntiä 
energian tukkumarkkinoilla sisäpiiritietoon 
ja markkinoiden manipulointiin perustuvan 
kaupankäynnin havaitsemiseksi ja 
estämiseksi. Sen on 7 artiklan mukaisesti 
kerättävä tiedot energian 
tukkumarkkinoiden arviointia ja seurantaa 
varten.

1. Viraston on seurattava kaupankäyntiä 
energian tukkumarkkinoilla, 
päästöoikeustodistuksilla ja öljy- ja 
hiilimarkkinoilla sisäpiiritietoon ja 
markkinoiden manipulointiin perustuvan 
kaupankäynnin havaitsemiseksi ja 
estämiseksi sekä kyseisen kaupankäynnin 
ja asianomaisilla energiatuotteiden 
markkinoilla ilmenevien tapahtumien 
välisten yhteyksien tarkastelemiseksi. Sen 
on 7 artiklan mukaisesti kerättävä tiedot 
energian tukkumarkkinoiden arviointia ja 
seurantaa varten.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 242
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Virastolla on oltava täydellinen yleiskäsitys kaikista markkinoista, vaikutuksista ja 
rajoituksista, jotta se voi asiaankuuluvalla tavalla seurata ja arvioida tietoja, joita sille 
toimitetaan. 

Tarkistus 243
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Suoriutuakseen tehtävistään 
tehokkaasti virastolla on oikeus saada 
tietoa verkkojen, putkien ja 
varastointilaitosten fyysisestä tilasta, jotta 
se voi toteuttaa markkinasuunnittelua, 
yksilöidä pullonkauloja, kodifioida 
kapasiteetit ja sopia verkon saatavuutta 
koskevista algoritmeista täysin 
läpinäkyvien markkinaolosuhteiden 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tätä tarkoitusta varten tietoa olisi saatava myös verkkojen todellisesta tilasta, sillä 
kaupankäyntiin liittyvä tieto ei riitä tämän päämäärän saavuttamiseen.
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Tarkistus 244
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä viraston kanssa 
1 kohdassa tarkoitetun energian 
tukkumarkkinoiden seurannan 
toteuttamisessa. Tätä varten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on saatava 
käyttöönsä asianomaiset viraston hallussa 
olevat 1 kohdan mukaisesti kerätyt tiedot, 
jollei 8 artiklan 2 kohdan säännöksistä 
muuta johdu.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä viraston kanssa 
1 kohdassa tarkoitetun energian 
tukkumarkkinoiden seurannan 
toteuttamisessa. Tätä varten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on saatava 
käyttöönsä asianomaiset viraston hallussa 
olevat 1 kohdan mukaisesti kerätyt tiedot, 
jollei 8 artiklan 2 kohdan säännöksistä 
muuta johdu. Tämä ei rajoita kansallisen 
lainsäädännön vaatimuksia, jotka antavat 
kansallisille sääntelyviranomaisille tai 
muille toimivaltaisille kansallisille elimille 
oikeuden kerätä energian 
tukkumarkkinoista muita kuin virastolle 
ilmoitettavia lisätietoja.

Or. en

Tarkistus 245
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä viraston kanssa 
1 kohdassa tarkoitetun energian 
tukkumarkkinoiden seurannan 
toteuttamisessa. Tätä varten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on saatava 
käyttöönsä asianomaiset viraston hallussa 
olevat 1 kohdan mukaisesti kerätyt tiedot, 
jollei 8 artiklan 2 kohdan säännöksistä 

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
tehtävä aluetasolla yhteistyötä keskenään 
ja viraston kanssa 1 kohdassa tarkoitetun 
energian tukkumarkkinoiden seurannan 
toteuttamisessa. Tätä varten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on saatava 
käyttöönsä asianomaiset viraston hallussa 
olevat 1 kohdan mukaisesti kerätyt tiedot, 
jollei 8 artiklan 2 kohdan säännöksistä 
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muuta johdu. muuta johdu.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 246
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 247
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viraston on vähintään vuosittain 
toimitettava komissiolle kertomus tämän 

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 248
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 249
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Tiedot on toimitettava Euroopan parlamentille.

Tarkistus 250
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viraston on vähintään vuosittain 
toimitettava komissiolle kertomus tämän 
asetuksen nojalla toteutetusta 
toiminnastaan. Näissä kertomuksissa on 
tuotava komission tietoon 
markkinasääntöjen, normien ja 
menettelyjen puutteet, jotka voivat 
helpottaa sisäpiirikauppaa ja markkinoiden 

3. Viraston on vähintään vuosittain 
toimitettava Euroopan parlamentille ja
komissiolle kertomus tämän asetuksen 
nojalla toteutetusta toiminnastaan. Näissä 
kertomuksissa on tuotava Euroopan 
parlamentin ja komission tietoon 
markkinasääntöjen, normien ja 
menettelyjen puutteet, jotka voivat 



AM\866419FI.doc 23/77 PE464.685v02-00

FI

manipulointia tai heikentää 
sisämarkkinoita. Kertomus voidaan 
yhdistää asetuksen (EY) N:o 713/2009 
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen.

helpottaa sisäpiirikauppaa ja markkinoiden 
manipulointia tai heikentää 
sisämarkkinoita. Kertomus voidaan 
yhdistää asetuksen (EY) N:o 713/2009 
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen.

Or. lt

Tarkistus 251
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 252
Bendt Bendtsen

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

Komission teksti Tarkistus

Viraston on julkaistava kuukausittain 
maakohtaisen raportin hintojen 
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kehittymisestä unionin sähkön ja kaasun 
tukkumarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 253
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Viraston on toimitettava suosituksensa ja oheisasiakirjat Euroopan parlamentille ja 
komissiolle.

Tarkistus 254
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Virasto voi antaa liiketoimia koskeviin 
tietoihin ja myös kaupankäyntiä koskeviin 

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

toimeksiantoihin liittyviä suosituksia, jos 
se katsoo ne tarpeellisiksi energian 
tukkumarkkinoiden tehokkaan ja 
tuloksekkaan seurannan kannalta. Ennen 
tällaisten suositusten antamista viraston on 
kuultava sidosryhmiä asetuksen 
(EY) N:o 713/2009 10 artiklan säännösten 
mukaisesti. Viraston on erityisesti kuultava 
EAMV:tä, kansallisia 
sääntelyviranomaisia, kansallisia 
kilpailuviranomaisia ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia 
rahoitusvalvontaviranomaisia sekä 
sidosryhmiä, kuten organisoituja 
markkinapaikkoja ja markkinatoimijoita.

Or. en

Tarkistus 255
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Asetuksen on katettava myös kahdenväliset sopimukset kaikkien markkinatoimijoiden ja 
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liiketoimien sisällyttämistä varten.

Tarkistus 256
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 257
Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

Viraston on tekemiensä havaintojen 
perusteella arvioitava, voidaanko 
pörsseille asetetuilla 
vähimmäisvaatimuksilla myötävaikuttaa 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomiseen eri markkinapaikkojen ja 
sopimusmuotojen välille. Tämä arviointi 
voitaisiin toteuttaa myös raportin tai 
suositusten muodossa.
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Or. en

Perustelu

Pörssejä koskevat eri sääntelyjärjestelmät voivat johtaa siihen, että liiketoiminnan virrat 
siirtyvät vähemmän säänneltyihin paikkoihin. Siksi sääntöjen yhdenmukaistaminen voisi 
osoittautua hyödylliseksi. 

Tarkistus 258
Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikki suositukset olisi toimitettava 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle ja asetettava yleisön saataville.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 259
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Markkinatoimijoiden tai näiden 
puolesta jonkun 3 kohdan b–
e alakohdassa mainitun henkilön on 
toimitettava virastolle tiedot energian 
tukkumarkkinoilla suoritetuista 
liiketoimista standardoitujen tuotteiden 
osalta. Ryhmän sisäisistä liiketoimista 
ilmoitusta ei vaadita. 
Markkinatoimijoiden 
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liiketoimista ilmoittamiselle sekä 
sopimustyypit, joihin liittyvistä 
liiketoimista on ilmoitettava.

ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi 
yhden 3 kohdan b–e alakohdassa 
mainitun henkilön on ilmoitettava 
mahdollisuuksien mukaan tarvittavat 
tiedot. Kuultuaan laajasti sidosryhmiä ja 
vaikutusarvioinnin laatimisen jälkeen
komissio hyväksyy 15 artiklan mukaisesti 
ja 16 ja 17 artiklan mukaisin ehdoin 
delegoituja säädöksiä. Delegoiduissa 
säädöksissä on
(a) kuvailtava tukkukaupan 
energiatuotteet, joihin 
ilmoittamisvelvollisuuksia sovelletaan;
(b) vahvistettava ilmoitettavien tietojen 
sisältö, mukaan lukien tarkat 
tunnistetiedot tuotteesta, josta käydään 
kauppaa, sovittu hinta ja määrä, sovitut 
toteutuspäivät ja -ajat, liiketoimen 
osapuolet ja edunsaajat;
(c) vahvistettava milloin ja missä 
muodossa tiedot on ilmoitettava;
(d) määritettävä asianmukaiset 
vähimmäisvaatimukset 
ilmoittamisvelvollisuuksien 
täytäntöönpanoa varten.

Or. de

Tarkistus 260
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Virastolle on annettava oikeus tutustua 
energian tukkumarkkinoilla suoritettuihin 
liiketoimiin ja myös kauppaa koskeviin 
toimeksiantoihin.
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määritetään soveltuvien osin kynnysarvot 
liiketoimista ilmoittamiselle sekä 
sopimustyypit, joihin liittyvistä 
liiketoimista on ilmoitettava.

Or. en

Tarkistus 261
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Delegoiduissa säädöksissä on
(a) täsmennettävä tukkukaupan 
energiatuotteet, joita koskevista 
liiketoimista on ilmoitettava; 
(b) täsmennettävä ilmoitettavien tietojen 
sisältö, jonka on katettava ainakin 
ostettujen ja myytyjen tukkukaupan 
energiatuotteiden tarkka määrittely, 
sovittu hinta ja määrä, toteutuspäivät ja 
-ajat, liiketoimen osapuolet ja edunsaajat;
(c) vahvistettava ilmoitettavan tiedon 
muoto ja määräaika, johon mennessä 
tiedot on ilmoitettava;
(d) määritettävä soveltuvien osin 



PE464.685v02-00 30/77 AM\866419FI.doc

FI

kynnysarvot liiketoimista ilmoittamiselle.

Or. en

Tarkistus 262
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Komission tehtäväksi tulee määrittää määräajat ja muodot tämän asetuksen 7 artiklan 
1 kohdassa toimitettavien tietojen osalta. Näin ollen asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamisen kannalta on tärkeää, että säädösten antamisen määräaika ilmoitetaan.

Tarkistus 263
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virastolle on toimitettava tiedot energian 
tukkumarkkinoilla suoritetuista 
liiketoimista ja myös kauppaa koskevista 

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

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

Or. en

Perustelu

Virastolle on toimitettava tarvittavat tiedot vuorokauden kuluessa, jotta se voi tehokkaasti 
arvioida tietoja ja hoitaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.

Tarkistus 264
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

Asetetaan vähimmäistaso, jolla 
vapautetaan tietojen 
toimittamisvelvoitteista ne toimijat, jotka 
kokonsa vuoksi tuskin vaikuttavat 
energiamarkkinoihin.

Or. en

Tarkistus 265
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä on varmistettava, 
että 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin henkilöihin, jotka ovat 

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

liiketoimista direktiivin 2004/39/EY 
mukaisesti tai OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o ---/---- [Euroopan 
markkinarakenneasetus –
2010/0250(COD)] mukaisesti, antavat 
tiedot samanaikaisesti mainitussa 
lainsäädännössä asetettujen 
ilmoitusvelvollisuuksien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 266
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä voidaan luoda 
ei-sitova kehys, jonka avulla organisoidut 
markkinat tai kauppojen täsmäytys- tai 
ilmoitusjärjestelmät voivat toimittaa 
virastolle tiedot energian 
tukkumarkkinoiden liiketoimista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä voidaan luoda 
sitova kehys, jonka avulla kauppapaikat ja
organisoidut markkinat tai kauppojen 
täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmät voivat 
toimittaa virastolle tiedot energian 
tukkumarkkinoiden liiketoimista ja/tai 
hallussaan olevat olennaiset tiedot, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
ensimmäisen alakohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 267
Claude Turmes
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä voidaan luoda 
ei-sitova kehys, jonka avulla organisoidut 
markkinat tai kauppojen täsmäytys- tai 
ilmoitusjärjestelmät voivat toimittaa 
virastolle tiedot energian 
tukkumarkkinoiden liiketoimista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä on luotava sitova
kehys, jonka avulla organisoidut markkinat 
tai kauppojen täsmäytys- tai 
ilmoitusjärjestelmät voivat toimittaa 
virastolle ajoissa tiedot energian 
tukkumarkkinoiden liiketoimista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tiedon vertailtavuuden kannalta välttämätön tietojen keruun tasapainoinen linjaus on 
mahdollista toteuttaa ainoastaan sitovan kehyksen avulla.

Tarkistus 268
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä voidaan luoda ei-
sitova kehys, jonka avulla organisoidut 
markkinat tai kauppojen täsmäytys- tai 
ilmoitusjärjestelmät voivat toimittaa 
virastolle tiedot energian 
tukkumarkkinoiden liiketoimista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä voidaan luoda ei-
sitova muoto, jossa organisoidut markkinat 
tai kauppojen täsmäytys- tai 
ilmoitusjärjestelmät voivat toimittaa 
virastolle tiedot energian 
tukkumarkkinoiden liiketoimista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Or. ro

Perustelu

Kyseessä on selvennys.
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Tarkistus 269
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä on 
vahvistettava oheistuotteisiin liittyvien 
liiketoimien vapaaehtoisen ilmoittamisen 
säännöt. 

Or. en

Tarkistus 270
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaupankäynnin seuraamiseksi energian 
tukkumarkkinoilla markkinatoimijoiden on 
toimitettava virastolle ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille tiedot sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista.

4. Kaupankäynnin seuraamiseksi energian 
tukkumarkkinoilla markkinatoimijoiden on 
toimitettava virastolle ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille tiedot, jotka 
koskevat esimerkiksi sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteettia ja käyttöä tai liittyvät 
nesteytetyn maakaasun tuotantolaitosten 
kapasiteettiin ja käyttöön. Ilmoitusvelvoite 
rajoittuu niihin tietoihin, joita 
kauppapaikkaan, siirtoverkonhaltijoille 
tai muille elimille ei ole vielä ilmoitettu ja 
jotka on julkaistava tietojen avoimuutta 
koskevien velvoitteiden mukaisesti. 
Markkinatoimijoita koskevat 
ilmoitusvelvoitteet pidetään 
mahdollisimman pieninä keräämällä 
tarvittavat tiedot tai osa niistä 
mahdollisuuksien mukaan olemassa 
olevista lähteistä, kuten olemassa olevista 
alueellisista tai kansallisista 
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ilmoitusjärjestelmistä. Siirtoverkonhaltijat 
tai asiaankuuluvat tietojen keräämisestä 
vastuussa olevat muut elimet toimittavat 
aiemmin saadut tiedot virastolle.

Or. en

Tarkistus 271
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaupankäynnin seuraamiseksi energian 
tukkumarkkinoilla markkinatoimijoiden on 
toimitettava virastolle ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille tiedot sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista.

4. Kaupankäynnin seuraamiseksi energian 
tukkumarkkinoilla markkinatoimijoiden on 
toimitettava virastolle asiaankuuluvat 
tiedot 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 
5 artiklan mukaisten lakisääteisten 
julkistamisvaatimusten mukaisesti sähkön 
tai maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista ja käytöstä tai tiedot, jotka 
liittyvät nesteytetyn maakaasun 
tuotantolaitosten kapasiteettiin ja 
käyttöön, mukaan lukien tiedot siitä, että 
nämä laitokset ovat poissa käytöstä 
suunnitellusti tai ennakoimattomasti.
Markkinatoimijoita koskevat 
ilmoitusvelvoitteet pidetään 
mahdollisimman pieninä keräämällä 
tarvittavat tiedot tai osa niistä 
mahdollisuuksien mukaan olemassa 
olevista lähteistä.

Or. en

Tarkistus 272
Claude Turmes

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

4. Kaupankäynnin seuraamiseksi energian 
tukkumarkkinoilla markkinatoimijoiden on 
toimitettava virastolle ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille tiedot sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista.

4. Kaupankäynnin seuraamiseksi energian 
tukkumarkkinoilla markkinatoimijoiden on 
toimitettava virastolle ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille tiedot sähkön tai 
maakaasun tuotantoon, varastointiin, 
kulutukseen tai siirtoon liittyvien laitosten 
kapasiteetista ja käytöstä tai tiedot, jotka 
liittyvät nesteytetyn maakaasun 
tuotantolaitosten kapasiteettiin ja 
käyttöön, mukaan lukien tiedot siitä, että 
nämä laitokset ovat poissa käytöstä 
suunnitellusti tai ennakoimattomasti. 
Virastolle on toimitettava välittömästi 
nämä tiedot lukuun ottamatta sellaisia 
tapauksia, joissa raportointijärjestelmät 
ovat jo käytössä. Tiedot voidaan näissä 
tapauksissa toimittaa samanaikaisesti 
käytössä olevien raportointijärjestelmien 
kautta.

Or. en

Perustelu

Kapasiteettia koskevan tiedon soveltamisalaa olisi laajennettava nesteytetyn maakaasun 
tuotantolaitosten varastoinnin ja erityisennusteiden osalta. Vaikka markkinatoimijoita 
koskeva hallinnollinen taakka olisi pidettävä vähäisenä, viraston on silti saatava kaikki 
tarvittavat tiedot. Digitaalisen viestinnän ja pitkälle kehittyneen tieto- ja viestintäteknologian 
aikakaudella markkinatoimijoille ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia siitä, että niiden on 
toimitettava tietoja samanaikaisesti eri viranomaisille.

Tarkistus 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komission teksti Tarkistus

Viraston on annettava suuntaviivoja, 
joissa tarkennetaan liiketoimien 
ilmoittamiseen vaadittavat yksityiskohdat.
Suuntaviivoja valmistellessaan virasto 
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järjestää yksityiskohtaisia julkisia 
kuulemisia, jotka on kohdistettu ainakin 
kansallisille sääntelyviranomaisille, 
markkinatoimijoille, 
siirtoverkonhaltijoille ja muille 
sidosryhmille.

Or. en

Tarkistus 274
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Läpinäkyvyys

1. Viraston on annettava 
markkinatoimijoiden tai laajemman 
yleisön saataville tiedot, jotka eivät ole 
kaupallisesti arkaluonteisia. 
2. Virasto voi kehittää ja ylläpitää 
menetelmää, jossa määritetään, miten se 
antaa näitä tietoja saataville.

Or. en

Tarkistus 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston on otettava käyttöön 
mekanismit 6 artiklan 1 kohdan ja 7 
artiklan mukaisesti saamiensa tietojen 
jakamiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten 

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

rahoitusvalvontaviranomaisten, 
jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
EAMV:n ja muiden asiaankuuluvien 
viranomaisten kanssa. Virasto saa antaa 
1 kohdassa tarkoitetut mekanismit 
ainoastaan sellaisten elinten käyttöön, 
joiden käyttöön ottamat järjestelmät 
mahdollistavat sen, että virasto voi täyttää 
9 artiklan 1 kohdan vaatimukset. Ennen 
tietojen antamista viraston on 
varmistettava, että vastaanottajalla on 
asianmukaiset järjestelmät ja menetelmät, 
joilla taataan tietojen pysyminen 
luottamuksellisina.

Or. en

Tarkistus 276
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 277
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 278
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EY) N:o ---/---- [Euroopan 
markkinarakenneasetus –
2010/0250(COD)] nojalla rekisteröityjen 
tai tunnustettujen kauppatietorekistereiden 
on annettava kaikki keräämänsä 
tukkukaupan energiatuotteita koskevat 
tiedot viraston käyttöön.

2. Asetuksen (EY) N:o ---/---- [Euroopan 
markkinarakenneasetus –
2010/0250(COD)] nojalla rekisteröityjen 
tai tunnustettujen kauppatietorekistereiden 
on annettava kaikki keräämänsä 
tukkukaupan energiatuotteita ja 
päästöoikeuksiin liittyviä johdannaisia
koskevat tiedot viraston käyttöön.
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Or. en

Tarkistus 279
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EY) N:o ---/---- [Euroopan 
markkinarakenneasetus –
2010/0250(COD)] nojalla rekisteröityjen 
tai tunnustettujen kauppatietorekistereiden 
on annettava kaikki keräämänsä 
tukkukaupan energiatuotteita koskevat 
tiedot viraston käyttöön.

2. Asetuksen (EY) N:o ---/---- [Euroopan 
markkinarakenneasetus –
2010/0250(COD)] nojalla rekisteröityjen 
tai tunnustettujen kauppatietorekistereiden 
on annettava kaikki keräämänsä 
tukkukaupan energiatuotteita koskevat 
tiedot viraston käyttöön ajoissa ja 
asianmukaisessa muodossa.

Or. en

Tarkistus 280
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava virastolle tukkukaupan 
energiatuotteiden liiketoimia koskevat 
ilmoitukset, jotka niille on toimitettu 
direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 
3 kohdan ja asetuksen (EY) N:o ---/----
[Euroopan markkinarakenneasetus –
2010/0250(COD)] 6 artiklan 2 kohdan 
nojalla.

EAMV:lle raportoivien toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava 
samanaikaisesti virastolle ja EAMV:lle 
tukkukaupan energiatuotteiden liiketoimia 
koskevat ilmoitukset, jotka niille on 
toimitettu direktiivin 2004/39/EY 
25 artiklan 3 kohdan ja asetuksen 
(EY) N:o ---/---- [Euroopan 
markkinarakenneasetus –
2010/0250(COD)] 6 artiklan 2 kohdan 
nojalla.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 281
Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

Viraston on kolmen vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta 
laadittava näihin havaintoihin perustuva 
kertomus, jossa se esittää tuloksia 
selvityksestään, jossa on tarkasteltu, 
voitaisiinko OTC-johdannaisten kaupat ja 
niiden selvitykset viedä pörssiin ja millä 
aikataululla, ja toimitettava kertomus 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Suurin osa energian tukkumarkkinoilla suoritetuista liiketoimista on OTC-kaupankäyntiä, 
mikä pätee useimpiin jäsenvaltioihin. Jos nämä liiketoimet suoritettaisiin pörssissä, 
markkinoiden läpinäkyvyys luultavasti kasvaisi huomattavasti. Viraston havaintojen 
perusteella voidaan saada lisätietoja aikataulusta ja toteuttamismahdollisuuksista. 

Tarkistus 282
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

Viraston ja toimivaltaisten viranomaisten, 
jotka ovat vastuussa päästökaupan 
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valvonnasta, on otettava käyttöön 
järjestelmä, jonka avulla virasto pääsee 
käsiksi liiketoimintatietoihin, jotka 
koskevat päästöoikeuksia sekä 
päästöoikeuksiin liittyviä johdannaisia.

Or. en

Tarkistus 283
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viranomaiset, jotka ovat 
toimivaltaisia valvomaan 
päästöoikeuksiin ja niiden johdannaisiin 
liittyvää kauppaa, on välitettävä virastolle 
tiedot näillä välineillä suoritettavista 
liiketoimista.

Or. en

Tarkistus 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston on varmistettava 7 artiklan 
mukaisesti vastaanotettujen tietojen 
luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen. 
Viraston on toteutettava toimia 
ehkäistäkseen järjestelmiinsä sisältyvien 
tietojen väärinkäytön.

1. Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten, toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten, 
jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten ja 
muiden asiaankuuluvien viranomaisten
on varmistettava 7 artiklan mukaisesti 
vastaanotettujen tietojen 
luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen. 
Viraston on toteutettava toimia 
ehkäistäkseen järjestelmiinsä sisältyvien 
tietojen väärinkäytön.
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Or. en

Tarkistus 285
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston on varmistettava 7 artiklan 
mukaisesti vastaanotettujen tietojen 
luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen. 
Viraston on toteutettava toimia 
ehkäistäkseen järjestelmiinsä sisältyvien 
tietojen väärinkäytön.

1. Viraston on varmistettava 7 artiklan 
mukaisesti vastaanotettujen tietojen 
luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen. 
Viraston on toteutettava toimia 
ehkäistäkseen tietojärjestelmiinsä 
sisältyvien tietojen väärinkäytön.

Or. en

Tarkistus 286
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viraston on yksilöitävä operatiivisen riskin 
lähteet ja minimoitava ne kehittämällä 
asianmukaisia järjestelmiä, tarkastuksia ja 
menettelyjä.

Viraston on yksilöitävä operatiivisen riskin 
lähteet ja minimoitava ne kehittämällä 
asianmukaisia järjestelmiä, tarkastuksia ja 
menettelyjä. Viraston tietoteknisten 
välineiden on vastattava parhaita 
mahdollisia turvavaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 287
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisten, 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten, 
jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten, 
EAMV:n ja muiden asiaankuuluvien 
viranomaisten on varmistettava 6 artiklan 
2 kohdan tai 8 artiklan mukaisesti 
vastaanotettujen tietojen 
luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen 
ja ryhdyttävä toimiin tällaisten tietojen 
väärinkäytön ehkäisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 288
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jollei 12 artiklasta muuta johdu, virasto 
voi päättää asettaa osia hallussaan olevista 
tiedoista julkisesti saataville edellyttäen, 
ettei yksittäisiä markkinatoimijoita tai 
yksittäisiä liiketoimia tai yksittäisiä 
markkinapaikkoja koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja ilmaista tai ettei niitä 
voida päätellä.

Virasto tai kansallinen 
sääntelyviranomainen, jolle virasto on 
8 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
antanut tällaisia tietoja, saa julkaista 
ainoastaan yhteenvedon tai koosteen 
liiketoimiin liittyvistä hintatiedoista, jotka 
vaikuttavat myönteisesti sähkön ja kaasun 
tukkumarkkinoihin ja joiden 
julkaiseminen ei aiheuta kilpailun 
vääristymiä millään sähkö- ja 
kaasumarkkinoilla tai muutoin. 
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Or. en

Tarkistus 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Virasto voi päättää asettaa osia 
hallussaan olevista tiedoista koosteena ja 
nimettömästi julkisesti saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkisteta, että tiedot 
ovat osoitettavasti tarpeellisia energian 
tukkumarkkinoiden läpinäkyvyyden 
lisäämisen kannalta ja että julkisesti 
saataville asetettavat tiedot ovat 
sisäpiiritietoa, joka on julkistettava 
3 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 290
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Viraston on asetettava osia hallussaan 
olevista perus- ja markkinatietoihin 
perustuvista tiedoista helppokäyttöisessä 
muodossa julkisesti saataville, mukaan 
lukien kahdenvälisiin sopimuksiin liittyviä 
tietoja, markkinoiden läpinäkyvyyden ja 
niihin kohdistuvan luottamuksen 
lisäämiseksi edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
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arkaluonteisia tietoja julkisteta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 291
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Virasto voi päättää asettaa osia 
hallussaan olevista tiedoista julkisesti 
saataville edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkisteta. Virasto tai 
kansallinen viranomainen (jolla on 
hallussaan tietoa, jota virasto on 
luovuttanut 8 artiklan mukaisesti) ei saa 
julkaista markkinoiden kannalta 
arkaluonteista ajankohtaista tietoa.

Or. en

Tarkistus 292
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Viraston on julkistettava hallussaan 
olevat tiedot edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkisteta. Viraston 
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arkaluonteisia tietoja julkisteta. on asetettava tiedot koosteena 
tutkimuskeskusten saataville.

Or. pl

Perustelu

Avoimuuden lisäämiseksi viraston on asetettava tiedot ehdoitta yleisön saataville. Sen olisi 
asetettava tiedot erityisesti tutkimuskeskusten saataville koosteena. Energiamarkkinoiden 
tehokkuutta voidaan lisätä tieteellisen tutkimuksen avulla.

Tarkistus 293
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 294
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa 
asetettuja kieltoja sovelletaan.

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava viraston tuen turvin, että 3 ja 
4 artiklassa asetettuja kieltoja sovelletaan.

Or. en
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Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava kaikilta osin hyötyä sellaisen eurooppalaisen 
viraston tuomasta lisäarvosta, joka Eurooppa-perspektiivinsä ansiosta voi tukea niitä 
kustannustehokkaasti ja pätevällä tavalla niiden kieltojen täytäntöönpanon varmistamista 
koskevissa tehtävissä. 

Tarkistus 295
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen 
kyseisen tehtävän hoitamiseksi. Näitä 
valtuuksia on käytettävä oikeasuhteisella 
tavalla. Näitä valtuuksia voidaan käyttää

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen 
kyseisen tehtävän hoitamiseksi viraston 
tuen turvin. Näitä valtuuksia on käytettävä 
oikeasuhteisella tavalla. Näitä valtuuksia 
voidaan käyttää

Or. en

Tarkistus 296
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen 
kyseisen tehtävän hoitamiseksi. Näitä 
valtuuksia on käytettävä oikeasuhteisella 
tavalla. Näitä valtuuksia voidaan käyttää

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
tutkintavaltuudet ja täytäntöönpanon 
valvontavaltuudet, jotka ovat tarpeen 
kyseisen tehtävän hoitamiseksi. Näitä 
valtuuksia on käytettävä oikeasuhteisella 
tavalla. Näitä valtuuksia voidaan käyttää

Or. en
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Tarkistus 297
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) yhdessä muiden viranomaisten kanssa 
tai markkinoilla toimivien yritysten, kuten 
kauppapaikkojen markkinoita valvovien 
yksiköiden, kanssa;

Or. en

Tarkistus 298
Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) yhdessä muiden viranomaisten kanssa 
tai markkinoilla toimivien yritysten, myös 
muissa jäsenvaltioissa toimivien yritysten,
kanssa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 299
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) viraston pyynnöstä tapauksissa, 
joissa sen alustavissa arvioinneissa on 
ilmennyt vankkaa valtuuksien käytön 
suosittelemista tukevaa näyttöä.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava kaikilta osin hyötyä sellaisen eurooppalaisen 
viraston tuomasta lisäarvosta, joka Eurooppa-perspektiivinsä ansiosta voi tukea niitä 
kustannustehokkaasti ja pätevällä tavalla niiden kieltojen täytäntöönpanon varmistamista 
koskevissa tehtävissä. 

Tarkistus 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tutkintavaltuuksiin kuuluu oikeus

2. Tutkinnan kohteena oleville 
markkinatoimijoille on tehtävä tiettäväksi 
näitä vastaan kohdistuvan tutkinnan 
yksityiskohdat. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen on ilmoitettava 
kirjallisesti tutkinnan kohde, jonka on 
vastattava tämän asetuksen 3 tai 
4 artiklassa vahvistettua kieltoa.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tutkintavaltuudet on rajoitettava 
tutkinnan tavoitteeseen ja 
välttämättömään toimintaan, jolla 
voidaan täyttää tämän asetuksen 
mukainen kansallisten 
sääntelyviranomaisten velvollisuus, ja 
niihin on sisällytettävä oikeus

Or. en
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Tarkistus 301
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tutkintavaltuuksiin kuuluu oikeus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tutkintavaltuudet on rajoitettava 
tutkinnan tavoitteisiin ja välttämättömään 
toimintaan, jolla voidaan täyttää tämän 
asetuksen mukainen kansallisten 
sääntelyviranomaisten velvollisuus, ja 
niihin on sisällytettävä oikeus

Or. en

Tarkistus 302
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vaatia tietoja kaikilta henkilöiltä, myös 
niiltä, jotka osallistuvat toimeksiantojen 
lähettämiseen tai asianomaisten 
liiketoimien toteuttamiseen, sekä heidän 
päämiehiltään, ja tarvittaessa kutsua 
henkilö kuultavaksi;

(b) vaatia tietoja kaikilta asianomaisilta 
henkilöiltä, myös niiltä, jotka osallistuvat 
toimeksiantojen lähettämiseen tai 
asianomaisten liiketoimien toteuttamiseen, 
sekä heidän päämiehiltään, ja tarvittaessa 
pyytää näitä antamaan tietoja 
henkilökohtaisesti;

Or. en

Tarkistus 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vaatia tietoja kaikilta henkilöiltä, myös (b) vaatia tietoja kaikilta asianomaisilta 
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niiltä, jotka osallistuvat toimeksiantojen 
lähettämiseen tai asianomaisten 
liiketoimien toteuttamiseen, sekä heidän 
päämiehiltään, ja tarvittaessa kutsua 
henkilö kuultavaksi;

henkilöiltä, myös niiltä, jotka osallistuvat 
toimeksiantojen lähettämiseen tai 
asianomaisten liiketoimien toteuttamiseen, 
sekä heidän päämiehiltään, ja tarvittaessa 
pyytää näitä antamaan tietoja 
henkilökohtaisesti;

Or. en

Tarkistus 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tehdä tarkastuksia paikalla; (c) tehdä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin toimijoihin 
kohdistuvia tarkastuksia paikalla;

Or. en

Tarkistus 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaatia olemassa olevia tallenteita 
puheluista ja tietoliikenteestä;

(d) vaatia olemassa olevia tukkukaupan 
energiatuotteisiin liittyviä tallenteita 
puheluista ja tietoliikenteestä, jos näitä 
tallenteita koskee säilyttämisvelvollisuus; 

Or. en

Tarkistus 306
Silvia-Adriana Ţicău



AM\866419FI.doc 53/77 PE464.685v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vaatia olemassa olevia tallenteita 
puheluista ja tietoliikenteestä;

d) oikeus vaatia olemassa olevia laillisesti 
hankittuja tallenteita puheluista ja 
tietoliikenteestä;

Or. ro

Perustelu

Jotta väärinkäytökset voidaan estää.

Tarkistus 307
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) vaatia ammattitoiminnan väliaikaista 
kieltämistä.

(g) vaatia tuomioistuinta tai toimivaltaista 
viranomaista asettamaan väliaikaisen 
kiellon ammattitoiminnalle. 

Or. en

Tarkistus 308
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) vaatia ammattitoiminnan väliaikaista 
kieltämistä.

(g) vaatia tuomioistuinta tai toimivaltaista 
viranomaista asettamaan väliaikaisen 
kiellon ammattitoiminnalle. 

Or. en
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Tarkistus 309
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Energia-alan kansallisten 
sääntelyviranomaisten on käytettävä 
täytäntöönpanon valvontavaltuuksia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lainsäädännön täytäntöönpanon valvonta on selkeästi toteutettava jäsenvaltioiden tasolla. 

Tarkistus 310
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset suorittavat 
tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä 
koordinoidulla tavalla.

1. Viraston on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset suorittavat 
tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä 
koordinoidulla tavalla. Virastolle annetaan 
tarvittava lisärahoitus ja -henkilöstö, jotta 
se voisi täyttää sille tästä asetuksesta 
aiheutuvat lisätehtävät asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 311
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Viraston on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset suorittavat 
tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä 
koordinoidulla tavalla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 312
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä viraston kanssa ja 
keskenään tämän asetuksen mukaisten 
tehtäviensä suorittamiseksi.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä viraston kanssa ja 
keskenään tämän asetuksen mukaisten 
tehtäviensä suorittamiseksi. Tämä 
yhteistyö voi olla myös kansallisten 
sääntelyviranomaisten alueellista 
yhteistyötä, jota tehdään viraston 
rakenteita hyödyntäen markkinoiden 
todellisen tilan huomioon ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 313
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kansallisilla sääntelyviranomaisilla 2. Jos kansallisilla sääntelyviranomaisilla 
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on aihetta epäillä, että niiden jäsenvaltiossa 
tai jossain muussa jäsenvaltiossa 
harjoitetaan tai on harjoitettu tämän 
asetuksen säännösten vastaisia tekoja, 
niiden on ilmoitettava tästä virastolle 
mahdollisimman tarkasti.

on aihetta epäillä, että niiden jäsenvaltiossa 
tai jossain muussa jäsenvaltiossa 
harjoitetaan tai on harjoitettu tämän 
asetuksen säännösten vastaisia tekoja, 
niiden on ilmoitettava tästä virastolle 
viipymättä säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. lt

Tarkistus 314
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallinen sääntelyviranomainen 
epäilee, että jossain muussa jäsenvaltiossa 
harjoitetaan tekoja, jotka vaikuttavat 
energian tukkumarkkinoihin tai 
tukkukaupan energiatuotteiden hintaan sen 
omassa jäsenvaltiossa, se voi pyytää
virastoa toteuttamaan toimenpiteitä 
4 kohdan mukaisesti.

Jos kansallinen sääntelyviranomainen 
epäilee tai jos viraston alustava arvio ja 
selvitys viittaa siihen, että jossain muussa 
jäsenvaltiossa harjoitetaan tekoja, jotka 
vaikuttavat energian tukkumarkkinoihin tai 
tukkukaupan energiatuotteiden hintaan sen 
omassa jäsenvaltiossa, kansallisen 
energia-alan sääntelyviranomaisen on 
pyydettävä virastoa toteuttamaan 
toimenpiteitä 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava kaikilta osin hyötyä sellaisen eurooppalaisen 
viraston tuomasta lisäarvosta, joka Eurooppa-perspektiivinsä ansiosta voi tukea niitä 
kustannustehokkaasti ja pätevällä tavalla niiden kieltojen täytäntöönpanon varmistamista 
koskevissa tehtävissä. 

Tarkistus 315
Hannes Swoboda

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

Virastolle annetaan tarvittava lisärahoitus 
ja -henkilöstö, jotta se voisi täyttää sille 
tästä asetuksesta aiheutuvat lisätehtävät 
asianmukaisesti. Se voi tarvittaessa 
perustaa yhteyspisteitä lähelle tärkeitä 
kauppapaikkoja.

Or. en

Tarkistus 316
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jos virasto epäilee tämän asetuksen 
säännöksiä rikotun, sillä on 1 kohdan 
mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi 
valtuudet:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 317
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pyytää yhtä tai useampaa kansallista 
sääntelyviranomaista toimittamaan mitä 
tahansa epäiltyyn rikkomiseen liittyvää 
tietoa;

(a) pyytää yhtä tai useampaa kansallista 
sääntelyviranomaista ja tarvittaessa tietyn 
alueen kaikkia energia-alan kansallisia 
sääntelyviranomaisia toimittamaan mitä 
tahansa epäiltyyn rikkomiseen liittyvää 
tietoa; 

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 318
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jatkaa alustavia arvioita, joissa se 
voi hyödyntää Eurooppa-perspektiiviä ja 
omaa tietämystään;

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava kaikilta osin hyötyä sellaisen eurooppalaisen 
viraston tuomasta lisäarvosta, joka Eurooppa-perspektiivinsä ansiosta voi tukea niitä 
kustannustehokkaasti ja pätevällä tavalla niiden kieltojen täytäntöönpanon varmistamista 
koskevissa tehtävissä. 

Tarkistus 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) henkilöihin, jotka työskentelevät tai 
ovat työskennelleet kansallisten 
sääntelyviranomaisten palveluksessa;

(c) henkilöihin, jotka työskentelevät tai 
ovat työskennelleet kansallisten 
sääntelyviranomaisten, EAMV:n ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten 
palveluksessa;

Or. en
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Tarkistus 320
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) henkilöihin, jotka työskentelevät tai 
ovat työskennelleet kansallisten 
sääntelyviranomaisten palveluksessa;

(c) henkilöihin, jotka työskentelevät tai 
ovat työskennelleet kansallisten 
sääntelyviranomaisten tai muiden 
asiaankuuluvien viranomaisten
palveluksessa;

Or. en

Tarkistus 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kansallisten sääntelyviranomaisten 
määräämiin tilintarkastajiin ja 
asiantuntijoihin, jotka saavat käyttöönsä 
luottamuksellista tietoa tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti.

(d) kansallisten sääntelyviranomaisten, 
EAMV:n ja toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten
määräämiin tilintarkastajiin ja 
asiantuntijoihin, jotka saavat käyttöönsä 
luottamuksellista tietoa tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 322
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kansallisten sääntelyviranomaisten 
määräämiin tilintarkastajiin ja 
asiantuntijoihin, jotka saavat käyttöönsä 

(d) kansallisten sääntelyviranomaisten tai 
muiden asiaankuuluvien viranomaisten
määräämiin tilintarkastajiin ja 
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luottamuksellista tietoa tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti.

asiantuntijoihin, jotka saavat käyttöönsä 
luottamuksellista tietoa tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 323
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden tehtäviensä yhteydessä saamaa 
luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa 
muille henkilöille tai viranomaisille 
muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai 
koosteena, josta yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai kauppapaikkoja ei 
voida tunnistaa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rikosoikeuden, tämän 
asetusten muiden säännösten tai muun 
asiaan liittyvän unionin lainsäädännön 
soveltamista.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden tehtäviensä yhteydessä saamaa 
luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa 
muille henkilöille tai viranomaisille 
muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai 
koosteena, josta yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai kauppapaikkoja ei 
voida tunnistaa, ja 9 artiklan 2 kohdassa 
säädetyissä rajoissa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rikosoikeuden, tämän 
asetusten muiden säännösten tai muun 
asiaan liittyvän unionin lainsäädännön 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 324
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden tehtäviensä yhteydessä saamaa 
luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa 
muille henkilöille tai viranomaisille 
muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai 
koosteena, josta yksittäisiä 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden tehtäviensä yhteydessä saamaa 
luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa 
muille henkilöille tai viranomaisille 
muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai 
koosteena, josta yksittäisiä 
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markkinatoimijoita tai kauppapaikkoja ei 
voida tunnistaa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rikosoikeuden, tämän 
asetusten muiden säännösten tai muun 
asiaan liittyvän unionin lainsäädännön 
soveltamista.

markkinatoimijoita, kauppapaikkoja tai 
liiketoimia ei voida tunnistaa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta rikosoikeuden, 
tämän asetusten muiden säännösten tai 
muun asiaan liittyvän unionin 
lainsäädännön soveltamista.

Or. en

Tarkistus 325
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Ottaen huomioon kuulemisen 
seuraamusjärjestelmien lujittamisesta 
finanssipalvelujen alalla annetusta 
komission tiedonannosta 
(KOM(2010) 716), komission olisi tehtävä 
ehdotuksia jäsenvaltioiden 
seuraamusjärjestelmien 
yhdenmukaistamiseksi entisestään.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [...] ja 
ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Tarkistus 326
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
13 artikla
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Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Seuraamusten on 
ilmennettävä rikkomuksen vakavuutta ja 
oltava huomattavasti suurempia kuin 
laittomista liiketoimista saatavat todelliset 
tai mahdolliset hyödyt. Jäsenvaltioiden on 
tiiviissä yhteistyössä viraston ja komission 
kanssa sovittava seuraamuksia koskevista 
vähimmäisvaatimuksista ja koordinoitava 
seuraamusjärjestelmäänsä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [...] ja 
ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Tarkistus 327
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sekä suorista että välillisistä rikkomuksista seuranneet voitot olisi otettava huomioon, sillä ne 
johtavat usein voittoihin toisiinsa liittyvillä markkinoilla ja voivat mahdollisesti vaikuttaa 
myös kuluttajahintoihin. 

Tarkistus 328
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Seuraamusten on 
ilmennettävä rikkomuksen vakavuutta ja 
oltava huomattavasti suurempia kuin 
laittomista liiketoimista saatavat todelliset 
tai mahdolliset hyödyt. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään [...] ja ilmoitettava 
viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista.

Or. en
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Perustelu

Seuraamusten on oltava mahdollisia voittoja suuremmat.

Tarkistus 329
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio säätää seuraamusten
täytäntöönpanoa koskevista vaatimuksista 
ja varmistaa seuraamusten soveltamista 
koskevan yhdenmukaisen järjestelmän 
tämän asetuksen säännösten rikkomisen 
varalta. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla ne 
voivat varmistaa vahvistettujen 
vaatimusten täytäntöönpanon. Säädettyjen 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [...]22

sekä ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 
vaikuttavista muutoksista.

Or. lt

Tarkistus 330
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja

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

syrjimättömiä. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään [...] sekä 
ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 
vaikuttavista muutoksista.

Or. pl

Perustelu

On syytä välttää sitä, että jäsenvaltiot määrittelisivät seuraamuksia eri tavoin. Epäyhtenäiset 
seuraamukset saattavat johtaa liiketoimien mittavaan siirtymiseen paikkoihin, missä 
seuraamukset ovat vähäisempiä. 

Tarkistus 331
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto voi luoda suhteita kolmansien 
maiden valvontaviranomaisiin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin 
toimielinten toimivaltaa, mukaan lukien 
Euroopan ulkosuhdehallinto. Se voi tehdä 
hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa.

Virasto voi luoda suhteita kolmansien 
maiden valvontaviranomaisiin ja erityisesti 
niihin, jotka vaikuttavat EU:n energian 
tukkumarkkinoihin, jotta se voisi edistää 
sääntelykehyksen yhdenmukaistamista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin 
toimielinten toimivaltaa, mukaan lukien 
Euroopan ulkosuhdehallinto. Se voi tehdä 
hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Liiketoimien siirtymistä vähemmän säännellyille kauppa-alueille olisi ehkäistävä. Sen vuoksi 
EU:n olisi pyrittävä yhdenmukaisen sääntelykehyksen toteuttamiseen myös rajojensa 
ulkopuolella.

Tarkistus 332
Adam Gierek
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto voi luoda suhteita kolmansien 
maiden valvontaviranomaisiin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin 
toimielinten toimivaltaa, mukaan lukien 
Euroopan ulkosuhdehallinto. Se voi tehdä 
hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa.

Virasto voi luoda suhteita kolmansien 
maiden valvontaviranomaisiin siinä 
määrin kuin se on välttämätöntä tässä 
asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta unionin toimielinten 
toimivaltaa, mukaan lukien Euroopan 
ulkosuhdehallinto. Se voi tehdä 
hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa.

Or. pl

Perustelu

On tärkeää ilmoittaa yksiselitteisesti, että viraston toimivaltuudet rajoittuvat mahdollisuuteen 
tehdä järjestelyjä ja ylläpitää suhteita kolmansiin maihin siinä määrin kuin se on 
välttämätöntä asetuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarkistus 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto voi luoda suhteita kolmansien 
maiden valvontaviranomaisiin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin 
toimielinten toimivaltaa, mukaan lukien 
Euroopan ulkosuhdehallinto. Se voi tehdä 
hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa.

Virasto voi kehittää suhteita kolmansien 
maiden valvontaviranomaisiin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja
unionin toimielinten toimivaltaa, mukaan 
lukien Euroopan ulkosuhdehallinto. Se voi 
tehdä hallinnollisia järjestelyjä 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
kolmansien maiden hallintojen kanssa 
ilman oikeudellisia velvollisuuksia.

Or. en
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Tarkistus 334
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

sellaisten kolmansien maiden yrityksille, 
joiden markkinasäännöt eivät vastaa 
tämän asetuksen säännöksiä, ei myönnetä 
lupaa käydä kauppaa EU:n energian 
tukkumarkkinoilla. 

Or. en

Perustelu

EU:n olisi käytettävä koko markkinavoimaansa energian tukkumarkkinoiden liiketoimien 
läpinäkyvyyden ja eheyden lisäämiseksi myös rajojensa ulkopuolella.

Tarkistus 335
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 5 ja 
7 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 336
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 1. Siirretään komissiolle viiden vuoden 
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määräämättömäksi ajaksi valta antaa 5 ja 
7 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta 
lukien valta antaa 5 ja 7 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.
Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen tämän asetuksen 
voimaantulosta alkaneen 
viisivuotiskauden päättymistä.
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
esitä vastalausetta kolme kuukautta 
ennen kyseessä olevan ajanjakson
päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 337
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission halutessa antaa 
delegoituja säädöksiä on erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset ja kuulee tässä yhteydessä 
virastoa, energiamarkkinoiden toimijoita, 
kansallisia sääntelyviranomaisia ja 
EAMV:tä. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti ja että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat 
valmisteluvaiheessa tiiviisti mukana ja 
etenkin että ne kutsutaan asiantuntijoiden 
kokouksiin.

Or. en
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Tarkistus 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan, 
että asianmukaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti. Komissio järjestää 
lisäksi asianmukaisia ja avoimia 
kuulemisia, myös asiantuntijatasolla, 
hyvissä ajoin delegoitujen säädösten 
käyttämistä koskevista käytännön 
järjestelyistä tehdyn yhteisen sopimuksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 339
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoituja säädöksiä, sen on kuultava 
markkinaosapuolia, muun muassa 
organisoitujen markkinapaikkojen 
(esimerkiksi energiapörssien) ja 
markkinatoimijoiden kaltaisia 
sidosryhmiä, ilmoitusvelvoitteiden 
sisällöstä ja muodosta.

Or. en

Tarkistus 340
Jorgo Chatzimarkakis
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 5, 
5 a ja 7 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 341
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 16 ja 
17 artiklassa säädettyjä ehtoja.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 5, 5 a ja 
7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se 
on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai päätöksessä 
mainittuna myöhempänä päivänä. Päätös 
ei vaikuta aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon.

Or. en

Tarkistus 342
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Heti kun komissio on hyväksynyt 
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delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 343
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Edellä olevien 5, 5 a ja 7 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole vastustanut 
sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen tämän määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 344
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 5 ja 
7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
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siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, ilmoittaa asiasta 
toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 345
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa pidennetään yhdellä 
kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä, delegoitu säädös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä. Delegoitu säädös 
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voidaan julkaista Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja se voi tulla 
voimaan ennen tämän määräajan 
päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja 
neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet 
komissiolle aikeestaan olla vastustamatta 
säädöstä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en

Tarkistus 346
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 

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

neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 348
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 349
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Ja-konjunktion käyttö merkitsisi sitä, että molempien toimielinten on vastustettava delegoitua 
säädöstä samanaikaisesti. Tämä on kuitenkin ristiriidassa SEUT:n 290 artiklan sekä 
17 artiklan 2 ja 3 alakohdan kanssa.
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Tarkistus 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 351
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Viraston henkilöstö ja resurssit

Virasto arvioi viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2011 tämän 
asetuksen mukaisten valtuuksiensa ja 
tehtäviensä vastaanottamisesta aiheutuvat 
henkilöstö- ja resurssitarpeensa ja 
toimittaa kertomuksen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 352
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen säännökset, joiden 
täytäntöönpanoon vaaditaan delegoituja 
säädöksiä, tulevat voimaan vasta sen 
jälkeen, kun nämä delegoidut säädökset 
ovat tullet voimaan. 

Or. en

Tarkistus 353
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 artiklassa tarkoitettua 
sisäpiirikauppaa ja 4 artiklassa 
tarkoitettua markkinoiden manipulointia 
koskevat kiellot tulevat voimaan, kun 
5 artiklassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset on annettu.

Or. en

Tarkistus 354
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tietojen keruuta koskevat vaatimukset 
tulevat voimaan, kun 7 artiklassa 
tarkoitetut asianomaiset delegoidut 
säädökset on annettu.

Or. en
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