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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas 
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiaturu 
terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta
(KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0726);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0407/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendile riikide parlamentide esitatud põhjendatud 
arvamusi õigusakti eelnõu vastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... arvamust1;

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning majandus-
ja rahanduskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C ... Euroopa Liidu teatajas seni avaldamata.
2 ELT C ... Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Siseteabe ja turuga manipuleerimise 
täpne määratlemine on vajalik dünaamiliste 
ja muutuvate energia hulgimüügiturgude 
spetsiifika arvessevõtmiseks. Seoses 
selliste üksikasjalike eeskirjadega peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
aluslepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte.

(1) Siseteabe ja turuga manipuleerimise 
täpne määratlemine on vajalik dünaamiliste 
ja muutuvate energia hulgimüügiturgude 
spetsiifika arvessevõtmiseks. 
Määratlemise põhielemendid peaksid 
olema sätestatud käesolevas määruses. 
Seoses selliste üksikasjalike eeskirjadega 
peaks komisjonil siiski olema õigus võtta 
kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte. Eriti oluline on 
see, et komisjon viiks oma ettevalmistava 
töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Konsulteerida võiks muu hulgas 
eelkõige Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööameti, 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komitee (CESR), maagaasi ning elektri 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Autuse 
(ESMA) ekspertidega, riiklike 
reguleerivate asutustega, riiklike 
konkurentsiasutustega, liikmesriikide 
pädevate finantsorganitega ning 
turuosalistega. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ning koostamisel peaks 
komisjon tagama üheaegse, õigeaegse ja 
asjakohase dokumentide edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
kindlustama selle, et Euroopa Parlament 
ja nõukogu oleksid tihedalt kaasatud 
ettevalmistavas faasis ning et neid 
kutsutakse korrapäraselt osalema 
kohtumistel ekspertidega.

Or. en
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Selgitus

Määrus näeb ette oluliste pädevuste delegeerimist komisjonile, andes piisavalt 
otsustusvabadust väga tähtsates, aga tehnilistes küsimustes. Delegeeritud õigusaktid 
tunduvad olevat sobivad meetmed piisava paindlikkuse tagamiseks, et kiirelt kohandada 
reegleid uute arengutega. Siiski on oluline tagada laiapõhjalise ja läbipaistva konsultatsiooni 
toimumine erinevate ekspertide ning sidusrühmadega ning võimaldada seadusandlikul harul 
otsustusprotsessi hoolikalt jälgida.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selleks et edendada korrapärast suhtlust turuosalistega ning saada kogu vajalikku 
informatsiooni, oleks Ljubljanas asuval ametil otstarbekas avada kontaktbüroosid oluliste 
turgude ning kauplemiskohtade läheduses.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vajaliku paindlikkuse tagamiseks 
andmete kogumisel energiatoodete 
hulgimüügiga seotud tehingute kohta 
peaksid komisjonil olema volitused võtta 
kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud akte, milles määratakse 

(15) Vajaliku paindlikkuse tagamiseks 
andmete kogumisel energiatoodete 
hulgimüügiga seotud tehingute kohta 
peaksid komisjonil olema volitused võtta 
kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud akte, milles määratakse 
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kindlaks turuosalistelt nõutava teabe vorm 
ja sisu ning selle esitamise ajakava.
Andmete esitamise kohustus ei tohiks 
tekitada turuosalistele tarbetuid kulutusi.
Käesoleva määruse alusel ei kohaldata 
täiendavaid aruandluskohustusi isikute 
suhtes, kes annavad tehingute kohta 
pädevale asutusele aru vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. 
aasta direktiivile 2004/39/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta ning 
kesksetele vastaspooltele ja 
kauplemisteabehoidlatele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
…/… börsiväliste tuletisinstrumentide 
kohta.

kindlaks turuosalistelt nõutava teabe vorm 
ja sisu ning selle esitamise ajakava. Kuna 
andmete esitamise kohustus ei tohiks 
tekitada turuosalistele tarbetuid kulutusi 
halduskoormust, peaks läbi viima eelneva 
kulu-tulu analüüsi. Topelt
aruandluskohustusi ei kohaldata isikute 
suhtes, kes annavad tehingute kohta 
pädevale asutusele aru vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. 
aasta direktiivile 2004/39/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta ning 
kesksetele vastaspooltele ja 
kauplemisteabehoidlatele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
…/… börsiväliste tuletisinstrumentide 
kohta. Eriti oluline on, et komisjon viiks 
oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ning 
koostamisel peaks komisjon tagama 
üheaegse, õigeaegse ja asjakohase 
dokumentide edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning 
kindlustama selle, et Euroopa Parlament 
ja nõukogu oleksid tihedalt kaasatud 
ettevalmistavas faasis ning et neid 
kutsutakse korrapäraselt osalema 
kohtumistel ekspertidega.

Or. en

Selgitus

Määrus näeb ette oluliste pädevuste delegeerimist komisjonile, andes piisavalt 
otsustusvabadust väga tähtsates, aga tehnilistes küsimustes. Delegeeritud õigusaktid 
tunduvad olevat sobivad meetmed piisava paindlikkuse tagamiseks, et kiirelt kohandada 
reegleid uute arengutega. Siiski on oluline tagada laiapõhjalise ja läbipaistva konsultatsiooni 
toimumine erinevate ekspertide ning sidusrühmadega ning võimaldada seadusandlikul harul 
otsustusprotsessi hoolikalt jälgida.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Tingituna sellest, et turujärelevalve 
ja läbipaistvus põhinevad samal 
andmekogumil, peaks amet tagama, et 
aruandluse infrastruktuuri oleks võimalik 
kasutada mõlemal juhul. Sellega 
tagatakse järjepidevus ning välditakse 
topeltaruandlust. Sellest tulenevalt peaks 
vastavusse viima antud määruse ning 
elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühma 
(ERGEG) põhiliste elektriandmete 
läbipaistvuse komiteemenetluse suunised. 

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus ning järelevalve peaksid jagama ühtset andmekogumit: kui järelevalveorganitel 
peaks olema täielik juurdepääs ka delikaatsetele andmetele, siis läbipaistvus aitab tagada 
võrdsed võimalused kõikidele turuosalistele. Kui energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
määrus käsitleb järelevalvet, siis elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste 
töörühma põhiliste elektriandmete läbipaistvuse suuniste kavand käsitleb läbipaistvusega 
seotud teemasid. Kuigi järelevalve teostamiseks on vaja laiapõhjalisemaid andmeid, siis suur 
osa andmetest (nt paigaldused, planeeringud, tegelik elektritootmine) on vajalikud nii 
järelevalve kui läbipaistvuse jaoks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Amet peaks tagama talle laekunud 
andmete turvalise käsitlemise, takistama 
loata juurdepääsu ameti valduses olevale 
teabele ja kehtestama korra, mis tagaks, et 
isikud, kellel on olemas andmetele 
juurdepääsu luba, ei kuritarvita ameti 
kogutud andmeid. Amet peaks hoolitsema 

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

ka selle eest, et kõik tema valduses 
olevatele andmetele juurdepääsu omavad 
asutused suudaksid säilitada võrdselt kõrge 
turvalisuse taseme. Samuti peab tagama 
andmete töötlemiseks ning edastamiseks 
kasutatavate IT-süsteemide turvalise 
käsitlemise. Kõrgeimat võimalikku 
andmete konfidentsiaalsust tagava IT-
süsteemi loomisel peaks amet tegema 
tihedat koostööd Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeametiga (ENISA).

Or. en

Selgitus

IT-süsteem on neuralgiline element tagamaks kõrgetasemelist turvalisust ning 
konfidentsiaalsust. Seetõttu tuleb erilisi rõhku panna IT-süsteemi turvanõuetele. Antud juhul 
oleks abi koostööst ENISAga ning seda peaks soodustama.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Riiklikud reguleerivad asutused 
peaksid vastutama käesoleva määruse 
jõustamise eest liikmesriikides. Et seda 
ülesannet tõhusalt täita, peaksid neil olema 
vajalikud uurimisvolitused.

(19) Riiklikud reguleerivad asutused 
peaksid vastutama käesoleva määruse 
jõustamise eest liikmesriikides. Et seda 
ülesannet tõhusalt täita, peaksid neil olema 
vajalikud uurimisvolitused. Amet peaks 
tagama, et uurimisvolitusi rakendatakse 
järjepidevalt sarnasel ning 
proportsionaalsel viisil. Selleks võib 
komisjon anda suuniseid riiklikele 
reguleerivatele asutustele või määratud 
asutustele.

Or. en

Selgitus

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ei ole vastutav uurimiste läbiviimise 
eest, see on selgelt pädevate riiklike asutuste kohustus. Selleks et tagada turuosalistele 
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võrdsed võimalused ning vältida lahknevusi energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
määruse kohaldamises ELis, peaks komisjon või Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet andma nende uurimisvolituste rakendamissuunised.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Turumanipulatsioonid energia hulgimüügiturgudel on eriti asjakohased kartelliõiguse puhul, 
juhul kui on tegemist võimsuse vähendamisega. Võimalike rikkumiste uurimine, juhul kui see 
on seotud turgu valitsevate turuosalistega, on riiklike konkurentsireguleerijate kohustus (ELi 
toimimise lepingu artikli 102 rikkumine).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Oluline on, et käesoleva määruse 
rikkumise eest määratavad karistused
oleksid proportsionaalsed ja hoiatavad ning 
kajastaksid rikkumise tõsidust ning seda 
kasu, mida siseteabe põhjal kauplemine ja 
turu manipuleerimine võib anda. Võttes 
arvesse vastastoimet elektri ja gaasi 
tuletisinstrumentidega kauplemise ja 
tegeliku elektri ja gaasiga kauplemise 

(23) Oluline on, et käesoleva määruse 
rikkumise eest määratavad karistused 
oleksid proportsionaalsed, hoiatavad ja 
oleksid ühtlustatud kõikides 
liikmesriikides, et vältida olukordi, kus 
määruse rikkujad liiguvad kõige 
soodsamate tingimustega liikmesriiki,
ning kajastaksid rikkumiste tõsidust ning 
seda kasu, mida siseteabe põhjal 
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vahel, peaksid käesoleva määruse 
rikkumise eest määratavad karistused 
olema samal tasemel karistustega, mis 
liikmesriigid on heaks kiitnud direktiivi 
2003/6/EÜ rakendamisel.

kauplemine ja turu manipuleerimine võib 
anda. Võttes arvesse vastastoimet elektri ja 
gaasi tuletisinstrumentidega kauplemise ja 
tegeliku elektri ja gaasiga kauplemise 
vahel, peaksid käesoleva määruse 
rikkumise eest määratavad karistused 
olema samal tasemel karistustega, mis 
liikmesriigid on heaks kiitnud direktiivi 
2003/6/EÜ rakendamisel. Võttes arvesse 
konsultatsioone seoses komisjoni teatisega 
... „Sanktsioonide tõhustamine 
finantsteenuste sektoris”, peaks komisjon 
esitama ettepanekuid, kuidas jätkata 
liikmesriikide karistussüsteemide 
ühtlustamist.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada võrdsed võimalused ning vältida olukordi, kus kauplejad võivad ära 
kasutada rikkumismenetluse nõrku külgi ning liikmesriikide kergemaid karistusi. See oleks 
vastuolus eesmärgiga rajada ühtne ELi energiaturg.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad, mis keelavad sarnaselt 
finantsturgudel rakendatavate eeskirjadega 
turu kuritarvitamise energia 
hulgimüügiturgudel. Määruses nähakse 
ette, et järelevalvet energia 
hulgimüügiturgude üle teostab amet.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad, mis keelavad sarnaselt 
finantsturgudel rakendatavate eeskirjadega 
turu kuritarvitamise energia 
hulgimüügiturgudel, võttes arvesse nende 
turgude eripära. Määruses nähakse ette, et 
järelevalvet energia hulgimüügiturgude üle 
teostab amet.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et REMIT peaks kohalduma kui lex specialis kõigile energia 
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hulgimüügiturgudele ning seetõttu kehtib kõikide hulgimüügi energiatoodete kohta. See tagab 
õiguskindluse ning suurendab selgust turuosaliste jaoks. REMIT peaks võtma arvesse energia 
hulgimüügiturgude omapära, mis soodustab energia siseturu edasist arengut. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat määrust kohaldatakse energia 
hulgimüügitoodetega kauplemise suhtes.
Artiklite 3 ja 4 sätteid ei kohaldata 
finantsinstrumentide suhtes, mis ei ole 
energia hulgimüügitooted.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et REMIT peaks kohalduma kui lex specialis kõigile energia 
hulgimüügiturgudele ning seetõttu kehtib kõikide hulgimüügi energiatoodete kohta. See tagab 
õiguskindluse ning suurendab selgust turuosaliste jaoks. REMIT peaks võtma arvesse energia 
hulgimüügiturgude omapära, mis soodustab energia siseturu edasist arengut. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet, riiklikud reguleerivad asutused ja 
pädevad finantsjärelevalveasutused 
tagavad ühiselt kooskõlastatud 
lähenemisviisi kasutamise asjaomaste 
eeskirjade jõustamisel, kui võetavad 
meetmed on seotud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga, mille suhtes 

Amet, riiklikud reguleerivad asutused,
vajaduse korral riiklikud 
konkurentsiasutused ja pädevad 
finantsjärelevalveasutused tagavad ühiselt 
kooskõlastatud lähenemisviisi kasutamise 
asjaomaste eeskirjade jõustamisel.
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kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 
9, ja ühe või mitme energia 
hulgimüügitootega, mille suhtes 
kohaldatakse artikleid 3 ja 4.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et REMIT peaks kohalduma kui lex specialis kõigile energia 
hulgimüügiturgudele ning seetõttu kehtib kõikide hulgimüügi energiatoodete kohta. See tagab 
õiguskindluse ning suurendab selgust turuosaliste jaoks. REMIT peaks võtma arvesse energia 
hulgimüügiturgude omapära, mis soodustab energia siseturu edasist arengut. 

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktor peab andma nõusoleku ameti 
käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste täitmiseks, samuti artikli 11 
lõikes 4 sätestatud nõuete ning soovituste 
esitamiseks. Direktor võtab arvesse 
reguleerivate asutuste nõukogu poolt 
antud suuniseid määruse (EÜ) nr 
713/2009 artikli 15 lõige 1 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktori sõltumatus ja 
autonoomsus peavad olema tagatud selleks, et Reguleerivate Asutuste Koostööamet saaks 
tegutseda Euroopa huvides tugeva järelevalveasutusena. Siiski on oluline, et 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktor täidab oma ülesandeid 
tihedas koostöös reguleerivate asutuste nõukoguga, järgides nende nõuandeid. See peegeldab 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti määruse, mis annab reguleerijatele 
nõuandva rolli, sätteid ning mõtet.
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Näiteks loetakse turumanipulatsiooniks 
isiku või isikute tegevus, kes teevad 
koostööd eesmärgiga kontrollida energia 
hulgimüügi toote nõudlust ning 
pakkumist, varjates elektri või gaasi 
tootmise võimsust või ülekandevõimsuse 
kättesaadavust ning ilma seadusliku või
ärilise põhjenduseta tahtlikult 
vähendavad oma tootmisvõimsuse 
kättesaadavust, millel on kas kaudne või 
otsene mõju ostu- või müügihindadele või 
tekitavad teisi ebavõrdseid 
kauplemistingimusi. 

Or. en

Selgitus

Määruse kohaldamisel on oluline, et reguleerijad tooksid näiteid turu kuritarvitamise 
määratluse kohaldamisest. Iga lisanäide aitab täpsustada energiaturu terviklikkuse ja 
läbipaistvuse määruse reguleerimisala nii reguleerijatele kui ka turuosalistele. Artikli 2 lõige 
2 kohta peaks tooma veel ühe näite, selleks et näitlikustada manipuleerivat käitumist, nagu 
turu kahandamine ning ka kahandamine varjamise kaudu. See näide põhineb turu 
kuritarvitamist käsitlevas direktiivis (direktiiv 2003/6/EÜ) toodud näitel, kuid tehtud sobivaks 
finantsinstrumentide asemel energia hulgimüügi toodetele.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Selleks et tõsta õiguskindlust ning selgust peaks lisama, et kaetud on kõik turusegmendid. See 
täpsustab, et hulgimüügi energiatoote määratlus kehtib ka tasakaalustavate turgude kohta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a. heitkoguste kauplemise ostu-
müügilepingud;

Or. en

Selgitus

CO2 turg on tihedalt seotud elektri- ja gaasiturgudega, sest nende turgude mitmed põhialused 
on samad (nt elektrinõudluse suurus, kivisöe- ja maagaasihinnad), see muudab CO2 ja 
energia hulgimüügihinnad vastastikuselt sõltuvaks. Märkimisväärne osa süsinikuturu 
turuosalistest, eriti elektriettevõtted, on turuosalised ka elektri ning gaasi 
hulgimüügiturgudel. Selle tulemusena peaks energia hulgimüügituru sektoripõhine õiguskord 
sisaldama lepinguid ka ELi heitkogustega kauplemise süsteemi jaoks. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b. tuletisinstrumendid, mis on seotud 
heitkogustega;

Or. en

Selgitus

CO2 turg on tihedalt seotud elektri- ja gaasiturgudega, sest nende turgude mitmed põhialused 
on samad (nt elektrinõudluse suurus, kivisöe- ja maagaasihinnad), see muudab CO2 ja 
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energia hulgimüügihinnad vastastikuselt sõltuvaks. Märkimisväärne osa süsinikuturu 
turuosalistest, eriti elektriettevõtted, on turuosalised ka elektri ning gaasi 
hulgimüügiturgudel. Selle tulemusena peaks energia hulgimüügituru sektoripõhine õiguskord 
sisaldama lepinguid ka ELi heitkogustega kauplemise süsteemi jaoks. 

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõpptarbijatega sõlmitud maagaasi või 
elektri tarnelepingud ei ole energia 
hulgimüügitooted.

Lõpptarbijatega sõlmitud maagaasi või 
elektri tarnelepingud, mis ei ole 
kauplemiskoha kaudu tehtav 
sulgemistehingud ega kauplemiskohtades 
kaubelda lubatavad lepingulised 
standardtooted, ei ole energia 
hulgimüügitooted.

Or. en

Selgitus

Kuna tööstuslikud lõpptarbijad võivad osaleda ka energia hulgimüügiturgudel, võivad nad 
kumuleerida turuvõimu, millega võib kaasneda suurte tööstuslike tarbijate poolt turu 
kuritarvitamise oht. 

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seevastu sätestab käesolev määrus, et 
lõpptarbijaga sõlmitud maagaasi ja elektri 
tarnelepinguid, mille maht ületab teatud 
arvu megavatte, käsitletakse energia 
hulgimüügi toodetena. Komisjon võib 
kooskõlas artikliga 15 ning arvestades 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimusi 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, mis 
sätestavad megavattide mahu (vähese 
tähtsusega künnis).
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Or. en

Selgitus

On palju väikekauplejaid, kelle tegevusel puudub piiriülene mõju. Et vältida selliste 
kauplejate liigset aruandluskoormat, peaks olema kehtestatud vähese tähtsusega reegel, mis 
vabastab alla teatud künnise olevad energia hulgimüügitooted aruandluskohustusest.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. „Saastekvoot” on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ1

1 ELT L 275, 25.10.2003, lk 32

Or. en

Selgitus

Mõiste „saastekvoot“ on määratletud viitega kvootide definitsioonile direktiivis 2003/87/EÜ.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. „seotud toode” tähendab toodet, 
kaasa arvatud tuletisinstrumendid, mis on 
seotud elektri või maagaasi hinnaga, eriti 
just nafta ja naftasaadused või on 
elektritootmisel tekkiv kõrvalsaadus, 
kaasa arvatud saastekvoodid või mis tahes 
teised tooted, mis on kooskõlas 
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direktiiviga 2008/87/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 8 b (uus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. „turuosalise” all mõeldakse kõiki 
isikuid, kes tegelevad energia 
hulgimüügitoodete kauplemisega eelkõige 
tarnijad, kauplejad ja tootjad.

Or. en

Selgitus

Mõiste „turuosaline” all, mis on kasutusel mitmetes sätetes, nt artiklis 7, mõeldakse isikut, 
kes on käesoleva määruse kohaselt kohustatud esitama tehingute ja tellimuste aruannet. Aga 
mõiste „turuosaline” ei ole määratletud. Õiguskindluse ning selguse huvides peaks olema 
mõiste „turuosaline” määratletud.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 c. „kauplemiskohtade” all mõeldakse 
reguleeritud kauplemiskohti, kus 
kaubeldakse energia 
hulgimüügitoodetega, mis on 
finantsinstrumendid, eelkõige 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid, mis on määratletud 
direktiivis 2004/39/EÜ, ning hetketurud 
füüsilistele energia hulgimüügitoodetele, 
kaasa arvatud gaasibörsid. 

Or. en
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Selgitus

„Reguleeritud turgude” asemel peaks kasutama „kauplemiskohad”. Mõiste „reguleeritud 
turg” tähendus finantsinstrumentide turgude direktiivi määratluse kohaselt on reguleeritud 
turud ja mitmepoolsed kauplemissüsteemid. Finantsinstrumentide turgude direktiivi 
läbivaatamisel võivad lisanduda uued reguleeritud kauplemissüsteemide kategooriad.
Energia hulgimüügiturgudel on siiski võtmeelemendiks ka kohad, kus kauplemine toimub, 
nagu hetketurud ja kauplemiskohad. Täpsustamaks, et mõeldud on nii finants- kui ka 
hetketurge, peaks mõiste „organiseeritud turud” asendama mõistega „kauplemiskohad”, 
ning mõiste peaks olema määratletud artiklis 2.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesolevat artiklit ei kohaldata tehingute 
suhtes, mis on sõlmitud täitmisele kuuluva 
energia hulgimüügitoodete omandamise 
või loovutamise kohustuse täitmiseks, kui 
kohustus tuleneb lepingust, mis sõlmiti 
enne, kui siseteave oli jõudnud asjaomase 
isiku valdusesse.

5. Käesolevat artiklit ei kohaldata tehingute 
suhtes, mis on sõlmitud täitmisele kuuluva 
energia hulgimüügitoodete omandamise 
või loovutamise kohustuse täitmiseks, kui 
kohustus tuleneb lepingust, mis sõlmiti 
enne, kui siseteave oli jõudnud asjaomase 
isiku valdusesse või tehingute suhtes, mis 
teostati rangelt selleks, et katta kaod, mis 
on tekkinud planeerimata seisakute tõttu, 
enne kui informatsioon avalikustati.

Or. en

Selgitus

Käsitlema peaks ka riskide maandamist, kuigi planeerimata seisakute korral peaks tootmise 
taastumine olema võimalik ilma põhjendamatu viivituseta, selleks et vältida soovimatuid 
äkilisi hinnatõuse või isegi süsteemi elektrikatkestusi. Selleks et sellist olukorda ära kasutada, 
peaks käesolev erand kehtima rangelt ainult planeerimata seisakute puhul tekkinud kadude 
kohta. Siiski peaks täpsustama mõistet „tõsine kahju”: „tõsine kahju süsteemi tehnilisele või 
majanduslikule stabiilsusele”.
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktid a. ja b. ei kohaldu 
turuosaliste puhul, kes omavad siseinfot 
ja võivad omal vastutusel sooritada 
tehinguid eesmärgiga sulgeda energia 
hulgimüügitoodete avatud positsioonid, 
kui selle ebaõnnestumine põhjustab 
märkimisväärset kahju süsteemi 
tehnilisele või majanduslikule 
stabiilsusele ning turu toimimisele.
Sellisel juhul peab turuosaline 
avalikustama informatsiooni kohe peale 
positsioonide sulgemist ning esitama 
ametile ja riiklikule reguleerivale 
asutusele aruande kõnesoleva juhtumi 
kohta.

Or. en

Selgitus

Käsitlema peaks ka riskide maandamist, kuigi planeerimata seisakute korral peaks tootmise 
taastumine olema võimalik ilma põhjendamatu viivituseta, selleks et vältida soovimatuid 
äkilisi hinnatõuse või isegi süsteemi elektrikatkestusi. Selleks et sellist olukorda ära kasutada, 
peaks käesolev erand kehtima rangelt ainult planeerimata seisakute puhul tekkinud kadude 
kohta. Siiski peaks täpsustama mõistet „tõsine kahju”: „tõsine kahju süsteemi tehnilisele või 
majanduslikule stabiilsusele”.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Energia hulgimüügituru edaspidist 
arengut silmas pidades peaks komisjon 
kooskõlas artikliga 15 ja kohaldades 
artiklites 16 ja 17 sätestatud tingimusi 

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

vastu võtma delegeeritud õigusaktid, 
täpsustades artikli 2 lõigetes 1–5 esitatud 
mõisteid. Komisjon võib delegeeritud 
õigusakte vastu võtta ametiga tihedas 
koostöös. On eriti oluline, et amet ja 
komisjon viiksid ettevalmistustöö raames 
läbi asjaomaseid konsultatsioone 
huvigruppidega, mis on kooskõlas 
määruse 713/2009(EÜ) artikli 10 sätetega, 
samuti Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega, 
riiklike reguleerivate asutustega, riiklike 
konkurentsiasutustega ning liikmesriikide 
pädevate finantsorganitega.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Tegevusloa andmine turuosalistele

1. Iga liikmesriik peab tagama, et 
turuosalised, kellel puudub direktiivi 
2004/39/EÜ kohaselt investeerimisühingu 
tegevusluba, taotlevad eelnevalt 
tegevusloa.
2. Liikmesriigid on kohustatud looma 
registri kõigist käesoleva määruse 
kohaselt tegevusloa saanud turuosalistest. 
See register on avalikkusele kättesaadav. 
Seda ajakohastatakse korrapäraselt.
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3. Tegevusluba kehtib kogu ühenduses ja 
lubab investeerimisühingul osutada kogu 
ühenduses teenuseid või tegutseda alal, 
mis on tegevusloaga reguleeritud, kas 
filiaali asutamise või teenuste vaba 
osutamise teel. Vastuvõttev liikmesriik ei 
tohi rakendada kohaliku üksuse rajamise 
nõuet ega kohaliku personali kohalolu 
nõuet.
4. Pädev asutus ei anna tegevusluba enne, 
kui ta on täielikult veendunud, et taotleja 
vastab kõigile delegeeritud õigusaktide 
käesoleva artikli lõige 10 kohaselt 
vastuvõetud sätetest tulenevatele nõuetele. 
Liikmesriigid tagavad:
a. juriidilise isiku olemasolu;
b. juhatuse liikmed ei ole kriminaalkorras 
karistatud;
c. taotlejal on regulatiivsete kohustuste 
täitmiseks tehniline, finants- ning 
organisatsiooniline võimsus.
Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused teostavad järelevalvet 
turuosaliste tegevuse üle, et hinnata 
vastavust käesolevas määruses ette 
nähtud tegutsemistingimustele.
5. Pädev asutus võib turuosalisele välja 
antud tegevusloa tühistada, kui 
turuosaline:
a. on saanud tegevusloa valeandmeid 
esitades või mõnel muul ebaausal teel;
b. ei vasta enam nendele tingimustele, 
mille alusel tegevusluba on välja antud;
c. on tõsiselt ja süsteemselt rikkunud 
käesolevas määruses turuosalistele 
kehtestatud tegutsemistingimusi.
6. Liikmesriigid tagavad, et iga tegevusloa 
saanud ning käesoleva määrusega 
sätestatud teise liikmesriigi pädevate 
asutuste järelevalve all olev turuosaline 
saab vabalt kaubelda oma territooriumi 
energia hulgimüügiturgudel. 
Liikmesriigid ei kehtesta mingeid 
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täiendavaid nõudeid kõnealuse 
turuosalise kohta käesoleva määrusega 
reguleeritud küsimuste osas. Eelkõige ei 
tohi liikmesriigid:
a. kehtestada täiendavaid 
litsentsimistingimusi; 
b. maksustada energia hulgimüügi 
turuosalisi ettevõtete riiklike 
reguleerimistasudega (ühe- või 
mitmekordsetega);
c. kehtestada riiklikku 
aruandluskohustust, mis kohustab 
esitama aruandeid tehingute kohta/konto 
väljavõtteid või säilitama andmeid, välja 
arvatud artiklis 17 sätestatud juhul;

d. nõuda erinevaid riiklikke 
tegevusaruandeid vastuvõtvates 
liikmesriikides;
e. kehtestada võrgusüsteemi tariife, mis 
takistavad importi ja eksporti;
f. nõuda hulgimüügi riiklikku kontrolli;
g. seada ainult hulgimüügiga tegelevatele 
kauplejatele tarnega seotud nõudeid (nt 
nõue luua kliendi kõnekeskus või 
mõõtmisjaam, lõpptarbijale 
vahendusteenuseid pakkuv asutus, 
avaldada lõpptarbijatele suunatud 
üldtingimused).

7. Tegevusloa tasusid võib koguda ainult 
koduriigi reguleerija vastavalt 
litsentsimismaksumusele.
8. Käesolev artikkel ei kohaldu 
turuosalistele, kelle kauplemismahud 
jäävad alla ette nähtud megavattide 
kogusele.
9. Komisjon võib kooskõlas artikliga 15 
ning arvestades artiklites 16, 17 ja 28 
sätestatud tingimusi võtta vastu 
delegeeritud õigusakte järgmise kohta:
a. tegevusloa andmise nõuded ja 
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reguleerimisala;
b. tegevuslubade andmise ja taotluste 
tagasilükkamise kord;
c. tühistamise tingimused; ja
d. lõikes 9 määratletud turuosaliste 
künnis (vähese tähtsusega künnise 
reegel).

Or. en

Selgitus

Komisjon ei näe ette energiaga kauplejatele valdkonnapõhise litsentsimiskorra kehtestamist.
See tähendab, et energiaga kauplevatele ühingutele, millele kohaldub energiaturu 
terviklikkuse määrus ning mis ei kuulu finantsinstrumentide turgude direktiivi alla, ei kehti 
kogu ELi hõlmavad registreerimisnõuded. Energiaturu terviklikkuse määrus peaks täitma 
selle tühimiku energiaga kauplejatele kohaldatud litsentsimiskorraga, mis võimaldab 
kontrollida turuosaliste suutlikkust ja kavatsust täita energiaturu terviklikkuse määrust ning 
aitab vältida finantsseadustikus finantskauplejatele kohalduvate koormavate nõuete 
kehtestamist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Riiklikud reguleerivad asutused teevad 
ametiga koostööd lõikes 1 osundatud 
energia hulgimüügiturgude järelevalve 
valdkonnas. Seetõttu vajavad riiklikud 
reguleerimisasutused juurdepääsu 
asjakohasele teabele, mis on ameti 
valduses ja kogutud kooskõlas lõikega 1, 
kohaldades artikli 8 lõike 2 sätteid. See ei 
piira siseriikliku õiguse nõudeid, mis 
annavad volituse riiklikule reguleerivale 
asutusele või teistele pädevatele riiklikele 
asutustele koguda energia 
hulgimüügiturgude kohta lisaandmeid, 
mis erinevad ametile esitatavatest 
andmetest.

Or. en
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Selgitus

Selleks et saada parem ja täpsem ülevaade energia hulgimüügitoodetega kauplemisest, on 
vaja asjakohase turujärelevalve teostamiseks siseriiklikul tasemel suuremat paindlikkust.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Amet peaks alluma komisjonile ja parlamendile, mis on esindatud ka Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööameti administratiivnõukogus, ja peaks tagama, et aruanne 
avalikustatakse. 

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võib lõikes 1 osutatud 
delegeeritud õigusaktidega luua 
mittesiduva raamistiku, et organiseeritud 
turud ning tehingute sõlmimise või nendest 

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

süsteemid saaksid esitada ametile andmed 
energia hulgimüügitehingute ja/või oluliste 
andmete kohta.

Or. en

Selgitus

Kauplemiskohad on oluliseks energia hulgimüügituru üle järelevalve teostamise allikaks.
Energia hulgimüügitooted, millega kaubeldakse reguleeritud kauplemiskohtades, on 
tavapäraselt kõige likviidsemad ning kõige suurema investori- ning kasutajapoolse 
osalejaskonnaga, ja neid saab kasutada võrdlushinna kujundamiseks ning ELi kasutajate ning 
tarbijate energiahinda mõjutavate tegurite väljaselgitamiseks. Ametil peaks olema täielik 
juurdepääs sellistele andmetele, et teostada järelevalvet energia hulgimüügitoodete üle.
Kuivõrd kauplemiskohad omavad olulist informatsiooni, peaksid nad olema kohustatud 
edastama nende käsutuses oleva olulise informatsiooni Energeetikasektorit Reguleerivate
Asutuste Koostööametile.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktid võimaldavad 
seotud toodete tehingute aruandlust.

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktid peavad sätestama 
tasud turuosalistele, kes esitavad 
aruandeid kooskõlas käesoleva 
määrusega. Kõnealustes tasudes peavad 
kajastuma kulud, mis on ametil tekkinud 
seoses andmete kogumise ning 
käitlemisega ning juhtimissüsteemidega, 
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mis võimaldavad ametil täita käesolevas 
määruses sätestatud kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a. määratud asutus, mis on saanud 
kooskõlas riiklike sätetega olulist 
informatsiooni teatud andmete 
kogumiseks energiatootmisturgudel. 

Or. en

Selgitus

Kui riiklike asutuste käsutuses on juba teave siseriikliku energiaturu kohta, siis ei peaks 
lisanduma täiendavaid bürokraatlikult koormavaid teavitamiskohustusi.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Seoses hulgimüügiturgudel toimuva 
kauplemise järelevalvega esitavad 
turuosalised ametile ja või riiklikele 
reguleerivatele asutustele andmeid 
elektrienergia või gaasi tootmiseks, kaasa 
arvatud piirkulu, hoidmiseks, tarbimiseks 
või edastamiseks mõeldud rajatiste 
võimsuse kohta. Aruannetes esitatakse 
ainult selliseid andmeid, mis ei ole veel 
informatsiooni läbipaistvusega seotud 
avaldamiskohustuse raames esitatud 
kauplemiskohtadele, 
põhivõrguettevõtjatele või teistele 
üksustele. Võimaluse korral vähendatakse 
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turuosaliste aruandekohustust, kogudes 
saadaolevat teavet kas regionaalses või 
siseriiklikus aruande infrastruktuuris. 
Põhivõrguettevõtjad või teised asjaomased 
üksused, mis on vastutavad andmete 
kogumise eest, peavad võimaldama ameti 
juurdepääsu juba esitatud andmetele.

Or. en

Selgitus

Selleks et vähendada turuosaliste koormat, peaks oluliste andmete edastamine olema 
võimalikult suurel määral standardiseeritud ning ühtlustatud põhivõrguettevõtjate ja teiste 
platvormide oluliste andmete edastamise struktuuriga.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Selleks et vältida topeltaruandlust 
ning tarbetut administratiivkoormat, 
peavad käesoleva määruse kohaselt 
komisjoni poolt vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktid vältima kattuvusi ning tagama 
ühilduvuse aruandlusnõuetega ning teiste 
asjaomaste õigusaktidega, nagu nõukogu 
24. juuni 2010. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 617/2010, mis käsitleb 
komisjoni teavitamist Euroopa Liidu 
energeetika infrastruktuuri 
investeerimisprojektidest. Samuti peab 
täpsustama, kuidas lõikes 2 ära toodud 
erandit kohaldada.

Or. en

Selgitus

Aruandekohuslased ei peaks olema kohustatud esitama sama teavet, potentsiaalselt isegi 
erineva formaadi, sisu ja tähtajaga kaks korda ning mitmetele Euroopa Liidu asutustele,
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Euroopa Komisjon peaks ülaltoodud aspektidele delegeeritud õigusaktides tähelepanu 
pöörama.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Amet registreerib 
kauplemisteabehoidla [EMIR 2010/0250 
(COD)] artikli 51 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Amet võib artiklitest 7 ja 11 
tulenevate kohustuste täitmiseks vajaduse 
korral avada kontaktbüroosid 
kauplemiskohtade läheduses.

Or. en

Selgitus

Selleks et edendada korrapärast suhtlust turuosalistega ning saada kogu vajalikku 
informatsiooni, oleks Ljubljanas asuval ametil otstarbekas avada kontaktbüroosid oluliste 
turgude ning kauplemiskohtade läheduses.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

pädevad finantsorganid, riiklikud 
konkurentsiasutused, 
kauplemisteabehoidlad ja teised pädevad 
asutused tagavad artikli 7 kohaselt saadud 
teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja 
kaitse. Amet võtab meetmeid tema 
süsteemides säilitatava teabe 
kuritarvitamise vältimiseks.

Or. en

Selgitus

Tagatud peab olema maksimaalne turvalisus, seetõttu peavad kõnesolevad ranged sätted 
kohalduma kõigile seotud avalikele organitele, et suurendada energia hulgimüügituru 
läbipaistvust ja terviklikkust.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Suure hulga eriti tundlike äriandmete töötlemine tekitab ameti ohu sattuda häkkimiste ning 
teiste küberrünnakute ohvriks. Hiljutised HKSiga seotud pettused ning manipulatsioonid 
osutavad kauplemisandmete haavatavusele. Seetõttu peab tugevdama IT-turvalisusega seotud 
sätteid, selleks et viia need vastavusse kõrgeimate võimalike turvalisusstandarditega.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Konfidentsiaalsusnõuete tugevdamine.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse kohaldamise eest vastutav määratud 
rakendusasutus peaks võtma arvesse riigipõhist konkurentsiõiguse jõustamise süsteemi.
Liikmesriikidel peaks olema võimalus määrata energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
määruse täitmist teostav riiklik asutus.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse kohaldamise eest vastutav määratud 
rakendusasutus peaks võtma arvesse riigipõhist konkurentsiõiguse jõustamise süsteemi.
Liikmesriikidel peaks olema võimalus määrata energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
määruse täitmist teostav riiklik asutus.

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koostöös teiste asutuste või turul 
tegutsevate ettevõtjatega;

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

Or. en

Selgitus

Tõhusa turujärelevalve tagamiseks energia hulgimüügiturgude turujärelevalve teostamisel on 
olulise tähtsusega ameti koostöö riiklike reguleerivate asutustega, pädevate finantsorganite ja 
kauplemiskohtade turujärelevalve osakondadega. Seetõttu peab täpsustama võimalust teha 
koostööd kauplemiskohtade turujärelevalve osakondadega.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriikidele jääb kohustus määrata energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
määruse kohaldamise rakendusamet, siis peab muutma ka artiklit 11. Kõik pädevad riiklikud 
asutused peaksid olema kaasatud Euroopa reguleerivate asutuste koostöösse. 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Kui riiklik reguleeriv asutus või määratud 
asutus kahtlustab, et energia 
hulgimüügiturgusid või energia 
hulgimüügitoodete hindasid mõjutavad 
teod on toime pandud teises liikmesriigis, 
võib ta paluda ametil võtta lõike 3 b. 
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meetmeid. kohaseid meetmeid 3b., kui teod 
mõjutavad finantsinstrumente, siis 
vastavalt direktiivi 2003/6/EÜ artikli 9 
ja/või käesoleva määruse lõike 4 kohaseid 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriikidel on lõplik kohustus määrata energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
määruse kohaldamise rakendusamet, siis peab muutma ka artiklit 11. Kõik pädevad riiklikud 
asutused peaksid olema kaasatud Euroopa reguleerivate asutuste koostöösse. 

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kehtestatud 
täiendavate ülesannete täitmiseks 
eraldatakse ametile täiendavat finants-
ning inimressurssi.

Or. en

Selgitus

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti esialgne eesmärk ei olnud energia 
hulgimüügituru järelevalve teostamine nii suures mahus. Ülesannete kohaseks täitmiseks on 
vaja eraldada täiendavaid vahendeid.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui riiklikul reguleerival asutusel on 
alust kahtlustada, et energia 
hulgimüügiturgudel on toime pandud tegu, 
mis kujutab endast turu kuritarvitamist 

(a) kui riiklikul reguleerival asutusel või 
määratud asutusel on alust kahtlustada, et 
energia hulgimüügiturgudel on toime 
pandud tegu, mis kujutab endast turu 
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direktiivi 2003/6/EÜ tähenduses või et 
ollakse sellist tegu toime panemas ja see 
tegu mõjutab finantsinstrumente, mille 
suhtes kohaldatakse kõnealuse määruse 
artiklit 9, teatab ta sellest oma liikmesriigi 
pädevale finantsjärelevalveasutusele ja 
ametile;

kuritarvitamist direktiivi 2003/6/EÜ 
tähenduses või et ollakse sellist tegu toime 
panemas ja see tegu mõjutab 
finantsinstrumente, mille suhtes 
kohaldatakse kõnealuse määruse artiklit 9, 
teatab ta sellest oma liikmesriigi pädevale 
finantsjärelevalveasutusele ja ametile;
selleks otstarbeks võivad riiklik reguleeriv 
asutus või määratud asutus asutada 
asjakohased koostöövormid kõnealuste 
liikmesriikide pädevate finantsorganitega.

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriikidel on lõplik kohustus määrata energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
määruse kohaldamise rakendusamet, siis peab muutma ka artiklit 11. Kõik pädevad riiklikud 
asutused peaksid olema kaasatud Euroopa reguleerivate asutuste koostöösse. 

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui liikmesriigi pädeval 
finantsjärelevalveasutusel on alust 
kahtlustada, et teise liikmesriigi energia 
hulgimüügiturgudel on toime pandud tegu, 
mis rikub artiklite 3 ja 4 sätteid või ollakse 
sellist tegu toime panemas, teatab ta sellest 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele ja ametile.

(c) kui liikmesriigi pädeval 
finantsjärelevalveasutusel on alust 
kahtlustada, et teise liikmesriigi energia 
hulgimüügiturgudel on toime pandud tegu, 
mis rikub artiklite 3 ja 4 sätteid või ollakse 
sellist tegu toime panemas, teatab ta sellest 
riiklikule reguleerivale asutusele, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
ametile.

Or. en

Selgitus

Artikkel 11 sätestab EL-i tasemel koostöö ameti, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse, pädeva riikliku reguleeriva ja pädeva riikliku finantsjärelevalve asutuse vahel, 
artikli 11 lõige 3 punkt c kohaselt peab pädev finantsjärelevalve asutus artiklites 3 ja 4 
sätestatud turu kuritarvitamise kahtluse korral informeerima Euroopa 
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Väärtpaberiturujärelevalve Asutust ja ametit. Juhul kui pädev finantsjärelevalve asutus on 
riiklik asutus, peaks tal olema kohustus teavitada ka pädevat reguleerivat asutust, selleks et 
lihtsustada energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse kohaselt teostatavat turu 
kuritarvitamise järelevalvet. 

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui riiklik reguleeriv asutus saab lõike 4 
punkti a kohase teabe esitamise nõude või 
lõike 4 punkti b kohase uurimise 
alustamise nõude, võtab ta viivitamata 
nõude täitmiseks vajalikud meetmed. Kui 
riiklik reguleeriv asutus ei suuda kohe 
esitada nõutud teavet, teavitab ta ametit 
viivitamata selle põhjustest.

Kui riiklik reguleeriv asutus või määratud 
asutus saab lõike 4 punkti a kohase teabe 
esitamise nõude või lõike 4 punkti b 
kohase uurimise alustamise nõude, võtab ta 
viivitamata nõude täitmiseks vajalikud 
meetmed. Kui riiklik reguleeriv asutus ei 
suuda kohe esitada nõutud teavet, teavitab 
ta ametit viivitamata selle põhjustest.

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriikidel on lõplik kohustus määrata energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
määruse kohaldamise rakendusamet, siis peab muutma ka artiklit 11. Kõik pädevad riiklikud 
asutused peaksid olema kaasatud Euroopa reguleerivate asutuste koostöösse. 

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad nendest 
sätetest komisjonile hiljemalt ... ja teatavad 
komisjonile viivitamatult igast järgnevast 

Liikmesriigid võtavad vastu karistamist 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete täitmine. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Karistuse miinimummäärad 
sätestatakse hiljemalt 31. detsembriks 
2012. aastal eesmärgiga liikuda täielikult 
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muudatusest sätetes. ühtlustatud karistussüsteemi suunas. 
Liikmesriigid teatavad nendest sätetest 
komisjonile hiljemalt ... ja teatavad 
komisjonile viivitamatult igast järgnevast 
muudatusest sätetes.

Or. en

Selgitus

Turu manipulatsioonide eest määratavad karistused peaksid olema võrdväärsed üle kogu ELi, 
selleks et vältida olukordi, kus ettevõtted, kes rikuvad energiaturu terviklikkuse ja 
läbipaistvuse määruse sätteid, paiknevad ümber liikmesriikidesse, kus on kõige leebemad 
karistused. Käesoleval hetkel viib komisjon läbi konsultatsiooni „Sanktsioonide tõhustamine 
finantsteenuste sektoris”(KOM(2010) 716). Ülaltoodud konsultatsiooni järelduste põhjal 
esitab komisjon ettepaneku ELi tasemel karistusmäärade ühtlustamise ning nende 
miinimummäärade kehtestamise kohta.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide sätete läbirääkimiste käigus leppisid nõukogu ja Euroopa 
Parlament kokku standardse 2+2-kuulise lähenemise. Ülaltoodud valemi kasutamist peaks 
säilitama, kuna see võimaldab delegeeritud õigusaktide kiiret jõustamist, kui delegeeritud 
õigusakt ei tundu olevat probleemne, samas annab see ka parlamendile piisavalt aega 
vastuväitemenetluse algatamiseks (seda alustatakse komisjonis hääletusega ja siis
kinnitatakse täiskogu poolt).
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Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 kohased andmete kogumise 
nõuded kohalduvad peale delegeeritud 
õigusaktide jõustumist nagu sätestatud 
artikli 7 lõikes 1 ning artikli 7 lõikes 4.
Amet nõustab andmete kogumise nõuete 
kohaldamise osas.

Or. en

Selgitus

Andmete kogumise nõuet saab rakendada alles siis, kui delegeeritud õigusaktid on vastu 
võetud. Niipea kui andmete edastamise nõuded ja formaadid on kehtestatud, peab andma 
reguleerivale asutusele ja turuosalistele piisavalt aega süsteemi kohaldamiseks. 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet peaks nõustama ülaltoodud reeglite 
kohaldamise osas.
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SELETUSKIRI

Taustteave

Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus (energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määrus) 
kehtestab turu kuritarvitamise ning manipulatsiooni vältimiseks energia sektoris (maagaas ja 
elekter) kogu ELi hõlmava seadusliku raamistiku.

Miks on vaja sektoripõhist lähenemist?

Eelmainitud raamistik peab olema energia hulgimüügituru põhine, täiendamaks juba 
kehtivaid finantsurgu reguleerivaid määruseid1. Energiatoodetele iseloomulikud omadused, 
teatud tüüpi turuga seotud üleastumised (nt energiatootmise varade varjamine), samuti 
mitmed regulatiivsed eesmärgid vajavad sektoripõhist lähenemist, samal ajal säilitades 
kooskõla ning sidususe finantsturgu reguleerivate määrusega. Silmas pidades riiklike 
energiaturgude integreerimist ühtseks Euroopa Liidu turuks, on vajalik ELi raamistik.

Ebaausad võtted energia hulgimüügiturgudel mõjutavad hinnataset sel viisil, et turgudel kaob 
võimalus täita oma eesmärki anda selge märguanne elektrijaamadele, majapidamistele ja 
ettevõtetele seoses optimaalse energiatarbimisega, anda suuniseid mõistlikeks energia 
infrastruktuuri investeeringuteks ning soodustada tõhusat energiakasutust. Selline käitumisviis 
võib tekitada suure hindade kõikumise, viia lõpptarbija energiahindade tõusuni (nii 
eraisikutele kui ettevõtetele) ning õõnestada võimalike investorite usaldust energia 
infrastruktuuri projektide vastu. Edasise ELi energiaturu integratsiooni, mis eeldatavasti toob 
tarbijatele arvestatavat kasu, eeltingimuseks on energiaturu läbipaistvus. Seetõttu on Euroopa 
Ülemkogu eesmärgi kehtestada siseturg 2014. aastaks2 saavutamise peamiseks vahendiks 
energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määrus.

Määruse kohaselt on keelatud turu kuritarvitamine, kasutades „kauplemist siseteabe põhjal” 
(artikkel 1 lõige1 ja artikkel 3) ning energiatoodete (elekter ja maagaas) „turu 
manipuleerimine”. Turuosalised on kohustatud avaldama siseteavet (artikkel 4 lõige 4).

Võtmeroll turu tehingute järelevalve teostamisel on hiljuti loodud Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koosööametil. Käesoleva määruse artikli 7 kohaselt peavad 
turuosalised esitama ametile andmed oma energia hulgimüügitoodete tehingute kohta. Amet 
teostab esitatud andmete üle järelevalvet ning esitab kord aastas aruande Euroopa Komisjonile 
(artikkel 6). Amet jagab saadud teavet teiste asutustega, eriti riikliku reguleeriva asutusega, 
finantsorganitega ja liikmesriikide pädevate asutustega (artikkel 8).

Turu kuritarvitamise ja turu manipulatsiooni keelu rakendamine on pädeva riikliku asutuse 
kohustus, nimelt selle reguleeriva asutuse, millele on liikmesriigi poolt tagatud piisavad 
volitused. (artikkel 6) Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva määruse rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste eeskirjad (artikkel 13).

                                               
1 Eeskätt turu kuritarvitamise direktiiv (MAD 2003/6/EÜ) ja finantsinstrumentide turgude direktiiv 
(2004/39/EÜ).
2 Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 2011. aasta järeldused energia kohta, § 4.
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Käesolev määrus sätestab ameti ja riikliku reguleeriva asutuse vahelise koostöö ja 
kooskõlastamise süsteemi (artikkel 11). Riiklikud reguleerivad asutused ja Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööamet peavad määruse rikkumise põhjendatud kahtluse korral 
sellest üksteist teavitama. Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametil on õigus 
nõuda teavet riiklikelt asutustelt, nõuda uurimise läbiviimist või piiriüleste juhtumite korral 
mitmetest asutustest koosnevate uurimisrühmade loomist. Turu kuritarvitamise direktiivi 
rikkumise kahtluse korral peaks energiaasutus teavitama finantsjärelevalve organit ning 
käesoleva määruse rikkumise kahtluse korral peaks toimima vastupidi (artikkel 11, lõige 3).

Ettepanek võtta vastu määrus sisaldab sätteid, mis aitavad tagada ameti kogutud ja avaldatud 
andmete konfidentsiaalsust ja turvalisust, samuti konfidentsiaalsest infost tulenevat 
ametisaladust.

Komisjoni ettepanekul ajakohastatakse ja täpsustatakse käesoleva määruse nõudeid 
delegeeritud õigusaktides, eeskätt andmekogumise vormi ja sisuga seotut. Delegeeritud 
õigusaktide menetlus selgitatakse artiklites 15, 16 ja 17.

Käesolev määrus peaks olema kõikides liikmesriikides kohaldatav ilma ülevõtmise meetmeid 
rakendamata.

Raportööri seisukoht

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut ja selle energiasektorile keskenduvat sektoripõhist 
lähenemist turu kuritarvitamise vältimiseks. Ettepaneku struktuur ja määruse kohaldamiseks 
väljapakutud mehhanismid on väga head, siiski oleks vajalik teha mõningaid parandusi, mis 
on ära toodud raporti projektis.

Kohaldamisala

Käesolev määrus peaks hõlmama ka ELi heitkogustega kauplemise süsteemi alla kuuluvat 
CO2 turgu. CO2 turg on tihedalt seotud elektri- ja maagaasiturgudega. Neil turgudel on 
mitmeid ühiseid põhiomadusi, nagu näiteks elektrinõudluse tase, kivisöe ja maagaasi hinnad, 
majandustegevus. Seetõttu on CO2 ja energia hulgihinnad üksteisest sõltuvad.
Märkimisväärne osa süsinikuturu turuosalistest, eriti elektriettevõtted, on turuosalised ka 
elektri ning maagaasi hulgimüügiturgudel. Selle tulemusena peaks energia hulgimüügituru 
sektoripõhine õiguskord sisaldama lepinguid ka ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
jaoks. 

Nafta- ja kivisöeturud on samuti seotud maagaasi- ja elektriturgudega. Siiski on eeltoodud 
turud globaalse mõõtmega ning neid ei ole võimalik ELi tasemel piisavalt mõjutada.
Kõnesolevate sektorite turuosalistel peaks olema võimalik edastada teavet, mis aitab 
suurendada ELi elektri ja maagaasi reguleeritud energiaturgude läbipaistvust ja terviklikkust, 
ilma et rakendataks kontrolli- ja täitevmehhanisme.

Vähese tähtsusega abi reegel

Et vältida energiaturgude edasise liberaliseerimise takistamist, ei peaks määrus kohalduma 
väga väikeste turuosaliste suhtes ning sellest tulenevalt tehingute suhtes, mis jäävad alla 
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teatud määra. See hoiab ära takistavad koormad energiaturu uutele sisenejatele. Turuosalised, 
kelle kauplemismahud jäävad alla teatud piiri, ei peaks olema kohustatud esitama aruandeid 
oma tehingute kohta ega täitma litsentsimisnõudeid (vähese tähtsusega abi reegel).

Mõisted

Mitmed mõisted vajavad täpsustamist, kuna suur osa mõistetest on võetud vahepeal aegunud 
turu kuritarvitamise direktiivist. Eeskätt peaks lisama täpsustavaid näiteid turu 
manipulatsiooni vormide kohta. Pealegi parandavad lisamõisted tektsi õigusselgust. Tundub 
olevat vajalik lisada mõistete „turuosaline” ja „kauplemiskohad” määratlused.

Ameti roll

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametil on käesoleva määruse 
kohaldamisel oluline roll. Seetõttu peaks ametile tagama piisavad finants- ja 
personaliressursid ning ametil peaks olema võimalik avada kontaktbüroosid oluliste 
kauplemiskohtade läheduses. Tulenevalt turujärelevalvet teostades saadavatest kogemustest 
peaks ametil olema võimalik koostada delegeeritud õigusaktide kavandeid ning esitada neid 
komisjonile vastuvõtmiseks. Käesoleva määruse kohaselt koostatava hulgimüügituru 
järelevalve aruande peaks vastutuse suurendamiseks esitama ka Euroopa Parlamendile ning 
avalikustama.

Lisaks võiks tulevikus kaaluda ameti energiapõhiste finantstehingute kauplemisteabehoidla 
ülesannete täitmist. See kergendaks energiakauplejate tegevust, kuna siis kaob Euroopa Liidu 
turu infrastruktuuri määrusest tulenev vajadus esitada aruandeid finantssektori 
kauplemisteabehoidlale ning see annab ametile võimaluse tagada piisavate ressursside 
olemasolu energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määruses sätestatud ülesannete 
täitmiseks. 

Litsentsimise kord

Käesoleva määruse jõustamisvahendite tugevdamise tagamiseks teeb raportöör ettepaneku 
kehtestada energiaga kauplejate litsentsimise kord, mis sätestaks, et käesoleva määruse 
rikkumise korral võib litsentsi ühistada. Ühe liikmesriigi välja antud litsents peaks kehtima 
kogu Euroopa Liidus. Litsentsimise kord ei peaks suurendama bürokraatiat ning peaks 
kehtima ainult neile kauplejatele, kelle tehingute maht ületab teatud künnise.

Aruandlus

Komisjon (ja amet) peaksid vähendama aruandluskoormat, kasutades seal kus võimalik 
saadaolevaid andmeid ning täpsustama viisi, kuidas ettevõtted peaksid kooskõlas mitmete 
määruste ja direktiividega informatsiooni edastama. Samal ajal võib siseriiklik seadusandlus 
anda volituse riiklikule reguleerivale asutusele või teistele pädevatele riiklikele asutustele 
koguda energia hulgimüügiturgude kohta lisaandmeid, mis erinevad ametile esitatavatest 
andmetest.

Üle kogu ELi ühtlustatud sanktsioonid
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Turu manipulatsioonide eest määratavad karistused peaksid olema võrdväärsed üle kogu ELi, 
selleks et vältida olukordi, kus ettevõtted, kes rikuvad energiaturu terviklikkuse ja 
läbipaistvuse määruse sätteid, paiknevad ümber liikmesriikidesse, kus on kõige leebemad 
karistused. Komisjon peaks seetõttu 2012. aasta lõpuks esitama ettepaneku ELi tasemel 
karistusmäärade edasise ühtlustamise ning nende miinimummäärade kehtestamise kohta.

Konfidentsiaalsus ja IT-süsteemid

Raportöör on esitanud mitmeid ettepanekuid, kuidas tugevdada asjaomastele asutustele 
esitatavate tundlike äriandmete kaitset. Lisaks peaks amet, soovitavalt koostöös ENISAga 
(Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet), andmetega seotud IT-süsteemides kasutama parimaid 
võimalikke turvalisusstandardeid.

Delegeeritud õigusaktid

Delegeeritud õigusaktide kasutamine peaks olema asjakohaselt piiritletud ning kõik võimalik 
ja teostatav peaks olema lisatud käesoleva määruse teksti. Lisaks peab enne delegeeritud 
õigusakti vastuvõtmist läbi viima asjakohaseid konsultatsioone. Igal kaasseadusandjal peaks 
olema võimalik delegeeritud õigusaktile vastuväite esitamiseks pikendada tavapärast ajalimiiti 
maksimaalselt kahe kuu võrra. Lisaks peaks määruse kohaldamiseks piisava õigusselguse 
tagama nõue, et energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määrus kohaldub täielikult ainult 
juhul, kui delegeeritud õigusaktid on jõustunud.

Ülaltoodud ettepaneku muudatusi ning samuti õigusloome protsessi ajal tehtud ettepanekuid 
arvesse võttes peaks käesolev määrus suutma täita oma ülesannet ning parandada energia 
hulgimüügituru läbipaistvust, terviklikkust ja stabiilsust. Võttes arvesse kõnesoleva 
mehhanismi olulisust ja kiireloomulisust ELi energia siseturu toimimiseks, annab raportöör 
oma panuse ettepaneku kiireks vastuvõtmiseks.


