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***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiamarkkinoiden 
eheydestä ja läpinäkyvyydestä
(KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0726),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0407/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin puhemiehelle 
toimittamat perustellut lausunnot siitä, onko säädösesitys toissijaisuusperiaatteen 
mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean xx xxxx xxxx antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean xx xxxx xxxx antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Sisäpiiritieto ja markkinoiden 
manipulointi on määriteltävä, jotta voidaan 
ottaa huomioon energian 
tukkumarkkinoiden erityispiirteet, jotka 
ovat dynaamisia ja muuttuvia. 
Määritelmien keskeiset kohdat olisi 
vahvistettava tässä asetuksessa. 
Komissiolle olisi tästä huolimatta
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
annettava valtuudet hyväksyä delegoituja 
säädöksiä tällaisista yksityiskohtaisista 
säännöistä. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Asiantuntemusta 
voitaisiin erityisesti saada esimerkiksi 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolta, Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitealta 
(CESR), kaasu- ja sähköalan 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisilta 
verkoilta, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselta 
(EAMV), kansallisilta sääntely- ja 
kilpailuviranomaisilta, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilta 
rahoitusvalvontaviranomaisilta sekä 
markkinatoimijoilta. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto saavat tarvittavat 
asiakirjat samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti ja että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat 
valmisteluvaiheessa tiiviisti mukana ja 
että ne kutsutaan säännöllisesti 
asiantuntijoiden kokouksiin.

Or. en
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Perustelu

Komissiolle aiotaan siirtää tällä asetuksella huomattavat toimivaltuudet ja antaa paljon 
liikkumavaraa päätösten tekemiseksi erittäin tärkeistä, vaikkakin teknisistä asioista. 
Delegoidut säädökset vaikuttavat sopivilta välineiltä, koska ne tarjoavat riittävästi 
joustavuutta sääntöjen mukauttamiseksi nopeasti uusiin kehityssuuntiin. On kuitenkin tärkeää 
varmistaa, että eri asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuullaan laaja-alaisesti ja avoimesti ja että 
lainsäätäjille annetaan mahdollisuus seurata päätöksentekoa tiiviisti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ljubljanassa sijaitsevan viraston kannalta saattaisi olla hyödyllistä perustaa yhteystoimistoja 
lähelle tärkeitä markkinoita ja kauppapaikkoja, jotta edistettäisiin säännöllisiä yhteyksiä 
markkinatoimijoiden kanssa ja saataisiin kaikki tarvittavat tiedot.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa tarvittava 
joustavuus energiatuotteiden tukkukauppaa 
koskevien tietojen keräämisessä, 
komissiolle olisi perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti annettava valtuudet 
hyväksyä delegoituja säädöksiä, joissa 

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

vahvistetaan markkinatoimijoilta 
vaadittavien tietojen määräajat, muoto ja 
sisältö. Ilmoitusvelvoitteet eivät saisi 
aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia tai 
hallinnollisia rasitteita
markkinatoimijoille, minkä vuoksi niistä 
olisi tehtävä ennakolta kustannus-
hyötyanalyysi. Sen vuoksi ei pitäisi asettaa
päällekkäisiä ilmoitusvelvollisuuksia
henkilöille, jotka ilmoittavat liiketoimista 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/39/EY säännösten mukaisesti sekä 
kauppatietorekistereille ja toimivaltaisille 
viranomaisille OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen ../.. 
säännösten mukaisesti. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti 
ja neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti ja että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat 
valmisteluvaiheessa tiiviisti mukana ja 
etenkin että ne kutsutaan asiantuntijoiden 
kokouksiin.

Or. en

Perustelu

Komissiolle aiotaan siirtää tällä asetuksella huomattavat toimivaltuudet ja antaa paljon 
liikkumavaraa päätösten tekemiseksi erittäin tärkeistä, vaikkakin teknisistä asioista. 
Delegoidut säädökset vaikuttavat sopivilta välineiltä, koska ne tarjoavat riittävästi 
joustavuutta sääntöjen mukauttamiseksi nopeasti uusiin kehityssuuntiin. On kuitenkin tärkeää 
varmistaa, että eri asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuullaan laaja-alaisesti ja avoimesti ja että 
lainsäätäjille annetaan mahdollisuus seurata päätöksentekoa tiiviisti.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Siltä osin kuin markkinaseuranta 
ja avoimuus perustuvat samoihin 
tietoihin, viraston olisi varmistettava, että 
ilmoitusjärjestelyjä voitaisiin käyttää 
molempiin tarkoituksiin. Kyseisten 
tietojen avulla varmistetaan yhtenäisyys ja 
vältetään päällekkäiset ilmoitukset. Tässä 
mielessä tämä asetus olisi sovitettava 
yhteen sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän (ERGEG) 
sähköä koskevien perusluonteisten 
tietojen avoimuuteen liittyvää 
komiteamenettelyä koskevien 
suuntaviivojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden ja seurannan olisi perustuttava samoihin tietoihin: seurantaviranomaisten olisi 
päästävä käsiksi myös arkaluonteisiin tietoihin, mutta samalla avoimuudella varmistetaan, 
että kaikki markkinatoimijat ovat samalla lähtöviivalla. Energiamarkkinoiden eheyttä ja 
läpinäkyvyyttä koskeva asetus käsittelee seurantaa, ja ERGEGin suuntaviivat sähköä 
koskevien perusluonteisten tietojen avoimuudesta käsittelevät puolestaan avoimuuteen 
liittyviä asioita. Vaikka seurantaan saatetaan tarvita enemmän tietoja, sekä seuranta että 
avoimuus edellyttävät suurta määrää tietoa (esimerkiksi asennetusta, suunnitellusta ja 
olemassa olevasta sähköntuotannosta).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi varmistettava, että sille 
toimitettuja tietoja käytetään turvatusti, 
estettävä luvaton pääsy sen hallussa oleviin 
tietoihin ja otettava käyttöön mekanismit 
sen varmistamiseksi, että sen keräämiä 

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

tietoja eivät käytä väärin henkilöt, joilla on 
lupa niiden käyttöön. Viraston olisi myös 
hankittava takeet siitä, että sen hallussa 
olevia tietoja käyttöönsä saavat 
viranomaiset pystyvät ylläpitämään 
vastaavaa tietoturvatasoa. Sen tähden on 
varmistettava, että tietojen käsittelyssä ja 
lähettämisessä käytetyt tietojärjestelmät 
toimivat turvatusti. Jotta voitaisiin 
kehittää tietojen luottamuksellisuuden 
optimaalisesti varmistava tietojärjestelmä, 
virastoa olisi kannustettava toimimaan 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) kanssa.

Or. en

Perustelu

Tietojärjestelmät ovat hermokeskus varmistettaessa, että tietoja käytetään turvatusti ja 
luottamuksellisesti. Sen vuoksi tietojärjestelmien turvallisuusvaatimuksiin olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Tässä mielessä yhteistyö ENISAn kanssa voisi olla hyödyllistä ja sitä 
pitäisi kannustaa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi vastattava tämän asetuksen 
täytäntöönpanon valvonnasta 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi niillä olisi 
oltava tarvittavat tutkintavaltuudet kyseisen 
tehtävän hoitamiseksi tehokkaasti. 
Viraston olisi varmistettava, että näitä 
tutkintavaltuuksia käytetään 
johdonmukaisesti samankaltaisella ja 
oikeasuhteisella tavalla. Tässä mielessä 
komissio voi tarjota kansallisille 
sääntelyviranomaisille tai nimetylle 
viranomaiselle opastusta.

Or. en
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Perustelu

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ei vastaa tutkintojen toteuttamisesta, 
vaan se on selkeästi kansallisten toimivaltaisten viranomaisten vastuulla. Jotta 
markkinatoimijat olisivat tasavertaisessa asemassa ja jotta vältettäisiin se, että 
energiamarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä koskevaa asetusta sovelletaan EU:ssa 
ristiriitaisesti, komission tai energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston olisi 
tarjottava opastusta näiden tutkintamenettelyjen soveltamiseen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Energian tukkumarkkinoiden manipulointi kuuluu eritoten kartellilainsäädännön piiriin, jos 
siihen liittyy kapasiteetin rajoituksia. Jos tapauksessa on mukana määräävässä asemassa 
olevia markkinatoimijoita, oletettujen väärinkäytösten tutkinta on kansallisten 
kilpailuviranomaisten vastuulla (SEUT:n 102 artiklan rikkominen)

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) On tärkeää, että tämän asetuksen 
säännösten rikkomisesta langetettavat 
seuraamukset ovat oikeasuhteisia ja

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

varoittavia ja yhtenäisiä kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta vältettäisiin se, että
asetusta vastaan rikkovat siirtyvät 
lievimpiä seurauksia soveltavaan 
jäsenvaltioon, sekä että ne ilmentävät 
rikkomusten vakavuutta sekä 
sisäpiiritietoon ja markkinoiden 
manipulointiin perustuvasta 
kaupankäynnistä saatavia potentiaalisia 
hyötyjä. Ottaen huomioon 
vuorovaikutukset yhtäältä sähkö- ja 
kaasukaupan johdannaistuotteiden ja 
toisaalta varsinaisen sähkö- ja kaasukaupan 
välillä tämän asetuksen säännösten 
rikkomisesta langetettavien seuraamusten 
olisi vastattava jäsenvaltioiden direktiivin 
2003/6/EY täytäntöönpanon yhteydessä 
vahvistamia seuraamuksia. Ottaen 
huomioon rahoitusalan 
seuraamusjärjestelmien vahvistamista 
koskevasta komission tiedonannosta 
käytävät neuvottelut komission olisi 
tehtävä ehdotuksia jäsenvaltioiden 
seuraamusjärjestelmien 
yhdenmukaistamiseksi entisestään.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset ja välttää se, että välittäjät käyttävät 
hyväkseen vähemmän ankarien jäsenvaltioiden rikkomusmenettelyjen ja seuraamusten 
heikkouksia. Tämä olisi vastoin pyrkimystä luoda EU:hun yhtenäiset energiamarkkinat.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
rahoitusmarkkinoilla sovellettavien 
sääntöjen kanssa yhdenmukaiset säännöt, 
joilla kielletään väärinkäytökset energian 
tukkumarkkinoilla. Asetuksessa säädetään 

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

kyseisten markkinoiden erityispiirteet.
Asetuksessa säädetään energian 
tukkumarkkinoiden seurannasta, josta 
huolehtii energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että asetusta energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä olisi 
sovellettava erityislakina (lex specialis) energian tukkumarkkinoihin kautta linjan ja sitä 
myötä kaikkeen energiatuotteiden tukkukauppaan. Tämä edistää oikeusvarmuutta ja parantaa 
selkeyttä markkinatoimijoiden eduksi. Energiamarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä 
koskevassa asetuksessa olisi otettava huomioon energian tukkumarkkinoiden erityispiirteet, 
jotka auttavat edistämään energian sisämarkkinoiden tulevaa kehitystä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tätä asetusta sovelletaan energiatuotteiden 
tukkukauppaan. Asetuksen 3 ja 4 artiklan 
säännöksiä ei sovelleta muihin 
rahoitusvälineisiin kuin tukkukaupan 
energiatuotteisiin.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että asetusta energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä olisi 
sovellettava erityislakina (lex specialis) energian tukkumarkkinoihin kautta linjan ja sitä 
myötä kaikkeen energiatuotteiden tukkukauppaan. Tämä edistää oikeusvarmuutta ja vahvistaa 
selkeyttä markkinatoimijoiden eduksi. Energiamarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä 
koskevassa asetuksessa olisi otettava huomioon energian tukkumarkkinoiden erityispiirteet, 
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jotka auttavat edistämään energian sisämarkkinoiden tulevaa kehitystä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Viraston, kansallisten 
sääntelyviranomaisten, tarvittaessa 
kansallisten kilpailuviranomaisten ja 
toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten on 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että sovellettavien 
sääntöjen noudattamista valvotaan 
koordinoidusti.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että asetusta energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä olisi 
sovellettava erityislakina (lex specialis) energian tukkumarkkinoihin kautta linjan ja sitä 
myötä kaikkeen energiatuotteiden tukkukauppaan. Tämä edistää oikeusvarmuutta ja vahvistaa 
selkeyttä markkinatoimijoiden eduksi. Energiamarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä 
koskevassa asetuksessa olisi otettava huomioon energian tukkumarkkinoiden erityispiirteet, 
jotka auttavat edistämään energian sisämarkkinoiden tulevaa kehitystä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viraston hoitaessa tämän asetuksen 
mukaisia tehtäviään sen johtaja vahvistaa 
viraston päätökset, mukaan luettuina 
11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut pyynnöt 
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ja suositukset. Johtaja ottaa huomioon 
asetuksen (EY) N:o 713/2009 15 artiklan 
1 kohdan mukaisesti annetut 
sääntelyneuvoston ohjeet.

Or. en

Perustelu

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajan riippumattomuus ja 
itsenäisyys on taattava, jotta varmistettaisiin, että virasto voi unionin edun mukaisesti toimia 
vahvana valvontaviranomaisena. On kuitenkin tärkeää, että yhteistyöviraston johtaja hoitaa 
tehtävänsä tiiviissä yhteistyössä sääntelyneuvoston kanssa ja hyödyntäen sääntelyneuvoston 
ohjeita. Tämä vastaa säännöksiä ja henkeä yhteistyövirastoa koskevassa asetuksessa, jossa 
sääntelyviranomaisille annetaan neuvoa-antava rooli virastolle osoitetuissa tehtävissä.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

Markkinoiden manipulointia ovat 
esimerkiksi yhden tai useamman 
yhteistyössä toimivan henkilön toimet, 
joilla ne pyrkivät varmistamaan kaupan 
määräävän aseman tukkukaupan 
energiatuotteen tarjonnassa tai 
kysynnässä, muun muassa hillitsemällä 
energian tai kaasun tuotanto- tai 
siirtokapasiteettia taikka supistamalla 
tarkoituksellisesti ja ilman oikeutettuja 
taloudellisia tai kaupallisia perusteita 
oman kapasiteettinsa saatavuutta 
huomattavasti siten, että se suoraan tai 
välillisesti johtaa osto- tai myyntihintojen 
tai muiden, kohtuuttomien 
kaupankäynninehtojen määräytymiseen.

Or. en
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Perustelu

Sääntelyviranomaisten on asetuksen soveltamista varten annettava esimerkkejä markkinoiden 
väärinkäytöksiä koskevan määritelmän soveltamisesta. Lisäesimerkit selkeyttävät energia-
alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskevan asetuksen soveltamisalaa sekä 
sääntelyviranomaisille että markkinatoimijoille. Manipuloivasta käytöksestä, kuten 
painostuksesta esimerkiksi hillitsemisen avulla, on annettava 2 artikan 2 kohdan 
2 a alakohdassa ainakin yksi lisäesimerkki. Tämä esimerkki perustuu markkinoiden 
väärinkäyttöä koskevassa direktiivissä 2003/6/EY markkinoiden manipuloinnista annettuun 
esimerkkiin, joka on kuitenkin muokattu rahoitusvälineiden sijasta koskemaan tukkukaupan 
energiatuotteita.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden lisäämiseksi ja selkeyden parantamiseksi olisi lisättävä, että tämä koskee 
kaikkia markkinasegmenttejä. Tämä selkeyttää sitä, että myös tasesähkömarkkinat kuuluvat 
tukkukaupan energiatuotteiden määritelmään.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) päästöoikeuksien osto- tai 
myyntisopimukset

Or. en
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Perustelu

Hiilidioksidimarkkinat liittyvät kiinteästi sähkö- ja kaasumarkkinoihin tiettyjen niitä 
yhdistävien perustekijöiden (esimerkiksi sähkön kysynnän taso sekä kivihiilen ja kaasun hinta) 
vuoksi, joten hiilidioksidikaupan ja energian tukkukaupan hinnat ovat toisistaan riippuvaisia. 
Suuri osa hiilidioksidimarkkinoiden toimijoista toimii myös sähkön ja kaasun 
tukkumarkkinoilla, etenkin sähkölaitokset. Tämän vuoksi energian tukkumarkkinoiden 
alakohtaisen sääntelyn pitäisi pitää sisällään EU:n päästökauppajärjestelmää koskevat 
sopimukset.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) päästöoikeuksiin liittyvät 
johdannaiset

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidimarkkinat liittyvät kiinteästi sähkö- ja kaasumarkkinoihin tiettyjen niitä 
yhdistävien perustekijöiden (esimerkiksi sähkön kysynnän taso sekä kivihiilen ja kaasun hinta) 
vuoksi, joten hiilidioksidikaupan ja energian tukkukaupan hinnat ovat toisistaan riippuvaisia. 
Suuri osa hiilidioksidimarkkinoiden toimijoista toimii myös sähkön ja kaasun 
tukkumarkkinoilla, etenkin sähkölaitokset. Tämän vuoksi energian tukkumarkkinoiden 
alakohtaisen sääntelyn pitäisi pitää sisällään EU:n päästökauppajärjestelmää koskevat 
sopimukset.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Maakaasun tai sähkön toimitusta 
loppuasiakkaille, jotka eivät päätä 
kauppaa kauppapaikkojen kautta eivätkä 
tee sopimusta kauppapaikoilla kaupan 
olevista standardoiduista tuotteista,
koskevat sopimukset eivät ole tukkukaupan 
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energiatuotteita

Or. en

Perustelu

Koska myös teollisilla loppuasiakkailla on oikeus osallistua energian tukkumarkkinoille, niille 
saattaa kertyä markkinavaltaa, joka saattaa johtaa suurten teollisten kuluttajien 
aiheuttamaan markkinoiden väärinkäytön riskiin.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen mukaisesti sopimukset, 
jotka koskevat maakaasun tai sähkön 
toimitusta loppuasiakkaille, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää tietyn 
megawattimäärän, ovat kuitenkin 
tukkukaupan energiatuotteita. Komissio 
antaa 15 artiklan mukaisesti ja 16 ja 
17 artiklassa säädetyin edellytyksin 
delegoituja säädöksiä, joissa 
täsmennetään megawattimäärä 
(vähimmäissääntö). 

Or. en

Perustelu

Pieniä välittäjiä, joiden toiminta ei vaikuta yli rajojen, on paljon. Jotta näiden toimijoiden 
ilmoitusvelvoitteet eivät kasvaisi liian suuriksi, olisi määritettävä vähimmäissääntö, joka 
poistaa ilmoitusvelvollisuuden tietyn kynnyksen alle jääviltä tukkukaupan energiatuotteilta.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 'päästöoikeuksilla' tarkoitetaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY1 3 a artiklassa 
määriteltyjä oikeuksia.
1 EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en

Perustelu

Päästöoikeudet-termi on määritelty direktiiviin 2003/87/EY sisältyvän oikeuksia koskevan 
määritelmän mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. 'markkinatoimijoilla' tarkoitetaan 
ketä tahansa henkilöä, joka harjoittaa 
kauppaa tukkukaupan energiatuotteilla, 
etenkin toimittajia, välittäjiä ja tuottajia.

Or. en

Perustelu

Markkinatoimijat mainitaan useissa säännöksissä, esimerkiksi 7 artiklassa, henkilöinä, joilla 
on velvoite toimittaa tiedot tämän artiklan mukaisista kaupankäynnistä ja toimeksiannoista.
Termiä "markkinatoimijat" ei kuitenkaan ole määritelty. Oikeusvarmuuden ja selkeyden 
vuoksi markkinatoimijat-termi olisi määriteltävä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

"Organisoidut markkinat" olisi muutettava "kauppapaikoiksi". "Organisoidut markkinat 
tarkoittaisi rahoitusmarkkinadirektiivissä määriteltyjä säänneltyjä markkinoita ja 
monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä. Rahoitusmarkkinadirektiiviä uudistettaessa siihen 
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voidaan ottaa uusi organisoitujen kauppapaikkojen käsite. Energian tukkumarkkinoilla ovat 
olennaisia kuitenkin myös fyysinen spot-kauppa ja tällaiseen kaupankäyntiin liittyvät 
kauppapaikat. Jotta selvennettäisiin, että asetus kattaa sekä rahoitusvälineiden että spot-
kauppapaikat, "organisoidut markkinat" olisi korvattava "kauppapaikoilla" ja määriteltävä 
2 artiklassa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tätä artiklaa ei sovelleta liiketoimiin, 
jotka on tehty tukkukaupan 
energiatuotteiden erääntyneen hankinta- tai 
luovutusvelvoitteen täyttämiseksi, kun 
tämä velvoite johtuu sopimuksesta, joka 
tehtiin ennen kuin asianomaisella oli 
sisäpiiritietoa hallussaan.

5. Tätä artiklaa ei sovelleta liiketoimiin, 
jotka on tehty tukkukaupan 
energiatuotteiden erääntyneen hankinta- tai 
luovutusvelvoitteen täyttämiseksi, kun 
tämä velvoite johtuu sopimuksesta, joka 
tehtiin ennen kuin asianomaisella oli 
sisäpiiritietoa hallussaan, eikä liiketoimiin, 
jotka on tehty ennakoimattomista 
käyttökeskeytyksistä aiheutuneisiin 
tappioihin tiukasti rajoitettujen fyysisten 
positioiden kattamiseksi ennen kuin 
asiasta tiedotetaan markkinoille.

Or. en

Perustelu

Myös suojaukset olisi katettava. Jos on kuitenkin kyse ennakoimattomista 
käyttökeskeytyksistä, tuotannonvajaus olisi voitava kuroa umpeen viivästyksittä, jotta 
estettäisiin epätoivotut hintapiikit tai jopa katkokset järjestelmässä. Tilaisuuden 
hyödyntämiseksi poikkeus olisi rajoitettava tiukasti ennakoimattomien käyttökeskeytysten 
aiheuttamien tappioiden määrään. Termiä "huomattava vahinko" voidaan kuitenkin 
täsmentää: "huomattavaa vahinkoa järjestelmän tekniselle tai taloudelliselle vakaudelle".

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a ja c alakohtaa ei 
sovelleta markkinatoimijoihin, joilla on 
sisäpiirin tietoa ja jotka voivat omalla 
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vastuullaan harjoittaa kauppaa 
sulkeakseen tukkukaupan 
energiatuotteiden avoimet positionsa, jos 
sen tekemättä jättäminen aiheuttaa 
huomattavaa vahinkoa järjestelmän 
tekniselle tai taloudelliselle vakaudelle ja 
markkinoiden toiminnalle. Tässä 
tapauksessa markkinatoimijan on 
julkaistava tieto välittömästi positioidensa 
sulkemisen jälkeen ja toimitettava 
kyseinen ilmoitus virastolle ja 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle.

Or. en

Perustelu
Myös suojaukset olisi katettava. Jos on kuitenkin kyse ennakoimattomista 
käyttökeskeytyksistä, tuotannonvajaus olisi voitava kuroa umpeen viivästyksittä, jotta 
estettäisiin epätoivotut hintapiikit tai jopa katkokset järjestelmässä. Tilaisuuden 
hyödyntämiseksi poikkeus olisi rajoitettava tiukasti ennakoimattomien käyttökeskeytysten 
aiheuttamien tappioiden määrään. Termiä "huomattava vahinko" voidaan kuitenkin 
täsmentää: "huomattavaa vahinkoa järjestelmän tekniselle tai taloudelliselle vakaudelle".

Tarkistus 25

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 delegoituja säädöksiä 15 artiklan 
mukaisesti ja 16 ja 17 artiklan mukaisin 
ehdoin ja täsmentää niissä 2 artiklan 
1-5 kohdan määritelmät. Komissio voi 
antaa delegoituja säädöksiä, jotka on 
laadittu tiiviissä yhteistyössä viraston 
kanssa. On erityisen tärkeää, että virasto 
tai komissio asiaa valmistellessaan kuulee 
asetuksen (EY) N:o 713/2009 10 artiklan 
säännöksiä noudattaen asianmukaisesti 
asianomaisia sekä EAMV:tä, kansallisia 
sääntely- ja kilpailuviranomaisia ja 
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jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
rahoitusvalvontaviranomaisia.

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 asianomaisten asiantuntemus –
kuten energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta annetussa 
asetuksessa (EY) N:o 713/2009 korostetaan – otetaan laatimisvaiheessa huomioon.

Tarkistus 26

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, 
toimen 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.
3. Toimilupa on voimassa koko 
yhteisössä, ja markkinatoimija voi sen 
nojalla tarjota niitä palveluja ja harjoittaa 
toimintaa, johon sillä on toimilupa, 
kaikkialla unionissa, joko sivuliikkeen 
perustamisen tai palvelujen tarjoamisen 
vapauden perusteella. Vastaanottava 
jäsenvaltio ei saa vaatia sijoittautumista 
alueelle tai paikallisen henkilöstön 
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käyttöä.
4. Toimivaltainen viranomainen ei saa 
myöntää markkinatoimijalle toimilupaa, 
ennen kuin se on täysin varmistunut siitä, 
että markkinatoimija täyttää kaikki tämän 
artiklan 10 kohdan nojalla annettujen 
delegoitujen säädösten mukaiset 
vaatimukset. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
a) on olemassa oikeushenkilö
b) neuvoston jäsenillä ei ole 
rikosrekisteriä
c) hakijalla on tekniset, taloudelliset ja 
organisatoriset mahdollisuudet suoriutua 
sääntelytehtävästään.
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 harjoittaa 
kauppaa energian tukkumarkkinoilla 
niiden alueella. Jäsenvaltiot eivät saa 
asettaa näille markkinatoimijoille tässä 
asetuksessa käsiteltyihin asioihin liittyviä 
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lisävaatimuksia. Erityisesti ne eivät saa:
a) asettaa kansallisia lisälupavaatimuksia
b) periä energiatuotteiden tukkukauppaan 
osallistuvilta yrityksiltä kansallisia 
sääntelymaksuja (kertamaksut tai 
toistuvat maksut)
c) asettaa liiketoimia tai tilejä koskevia 
kansallisia ilmoitusvelvollisuuksia tai 
säilyttää tietoja sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 17 artiklan soveltamista
d) edellyttää vastaanottavalta 
jäsenvaltiolta erilaisia kansallisia 
toimintakertomuksia
e) hyväksyä tuontia ja vientiä rajoittavia 
verkkomaksuja
f) vaatia kansallisia tutkimuksia 
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.
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 
ja
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d) 9 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 kunnioittaa 
kyseistä asetusta sekä välttää rasittavien vaatimusten soveltaminen finanssilainsäädännön 
piiriin kuuluviin rahoitusmarkkinoiden välittäjiin.

Tarkistus 27

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
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Perustelu

Markkinoiden asianmukainen valvonta voi vaatia joustavuuden lisäämistä kansallisella 
tasolla. Niin parannettaisiin ja edistettäisiin tukkukaupan energiatuotteiden kaupan 
valvontaa.

Tarkistus 28

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

Perustelu

Viraston olisi tehtävä toiminnastaan tiliä komisisolle ja parlamentille, joka on myös 
edustettuna yhteistyöviraston johtokunnassa. Lisäksi olisi varmistettava, että kertomus 
julkistetaan.

Tarkistus 29

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 

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

kauppojen täsmäytys- tai 
ilmoitusjärjestelmät voivat toimittaa 
virastolle tiedot energian 
tukkumarkkinoiden liiketoimista ja/tai 
niillä olevat olennaiset tiedot, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kauppapaikat tulevat olemaan tärkeä osa energian tukkumarkkinoiden valvontaa. 
Organisoiduilla kauppapaikoilla kaupattavat tukkukaupan energiatuotteet ovat yleensä 
erittäin likvidejä ja kauppaan osallistuu runsaasti käyttäjiä ja investoijia. Ne voivat olla 
kriteereitä hintojen määrittelyssä ja toimia edeltäkävijöinä energiahinnan määrityksessä 
EU:n käyttäjille ja kuluttajille. Tukkukaupan energiatuotteiden valvomista varten viraston 
tulisi saada kaikki nämä tiedot. Koska kauppapaikoilla on käytössään olennaisia tietoja, 
niiden olisi toimitettava kyseiset tiedot yhteistyövirastolle.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset antavat 
mahdollisuuden ilmoittaa oheistuotteisiin 
liittyvästä kaupasta.

Or. en

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

Delegoiduissa säädöksissä on säädettävä 
markkinatoimijoille, jotka ilmoittavat 
tiedoista tämän asetuksen mukaisesti, 
asetettavista maksuista. Nämä maksut 
vastaavat kustannuksia, joita virastolle 
aiheutuu toiminnasta ja tarvittavien 
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tietojen ja hallinnointijärjestelmien 
ylläpidosta, jotta virasto voisi hoitaa sille 
tässä asetukessa määrätyt tehtävänsä.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) nimetty viranomainen, joka on 
saanut kansallisten määräysten 
mukaisesti asiaankuuluvat tiedot 
kerätäkseen energian 
tuotantomarkkinoista erityistä tietoa.

Or. en

Perustelu

Jos kansallisilla viranomaisilla jo on tietoa kansallisista energiamarkkinoista, ei saisi luoda 
lisää byrokraattisia pakollisia ilmoitusvelvoitteita.

Tarkistus 33

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/tai kansallisille
sääntelyviranomaiselle tiedot esimerkiksi
sähkön tai maakaasun tuotantoon,
rajakustannukset mukaan luettuina,
varastointiin, kulutukseen tai siirtoon 
liittyvien laitosten kapasiteetista.
Ilmoitusvelvoite rajoittuu niihin tietoihin, 
joita kauppapaikkaan, 
siirtoverkonhaltijoille tai muille elimille ei 
ole vielä ilmoitettu ja jotka on julkaistava 



PE460.835v01-00 30/45 PR\860344FI.doc

FI

tietojen avoimuutta koskevien 
velvoitteiden mukaisesti. 
Markkinatoimijoita koskevat 
ilmoitusvelvoitteet supistetaan minimiin 
keräämällä tarvittavat tiedot tai osa niistä
mahdollisuuksien mukaan olemassa 
olevista lähteistä, kuten olemassa olevista 
alueellisista tai kansallisista 
ilmoitusjärjestelmistä. Siirtoverkonhaltijat 
tai asiaankuuluvat tietojen keräämisestä 
vastuussa olevat muut elimet toimittavat 
aiemmin saadut tiedot virastolle.

Or. en

Perustelu

Perustiedot olisi ilmoitettava mahdollisimman pitkälti vakiomuotoisesti, jotta 
markkinatoimijoiden rasitteita kevennettäisiin, ja ilmoitusvelvollisuus olisi 
yhdenmukaistettava siirtoverkonhaltijoiden ja muiden elinten perustietojen ilmoittamista 
koskevien järjestelyjen kanssa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jotta vältettäisiin päällekkäinen 
ilmoittaminen ja tarpeettomat 
hallinnolliset rasitteet, komission tämän 
asetuksen mukaisesti hyväksymissä 
delegoiduissa säädöksissä on vältettävä 
päällekkäisyyksiä ja varmistettava 
yhdenmukaisisuus muusta
lainsäädännöstä, kuten Euroopan 
unionin energiainfrastruktuuriin 
liittyvien investointihankkeiden 
ilmoittamista komissiolle koskevan 
24 päivänä kesäkuuta 2010 annetusta 
asetuksesta (EU, Euratom) N:o 617/2010, 
johtuvien ilmoitusvelvoitteiden kanssa. Ne 
selventävät myös, miten 2 kohdassa 
tarkoitettua poikkeusta sovelletaan.
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Or. en

Perustelu

Ilmoitusvelvollisuuden kohteiden ei tarvitsisi antaa samoja tietoja kahdesti eri unionin 
elimille, mahdollisesti eri muodoissa ja erisisältöisenä sekä eri aikaan. Euroopan komission 
olisi kiinnitettävä näihin näkökohtiin huomiota delegoiduissa säädöksissään.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Virasto voi rekisteröidä 
kauppatietorekisterin [Euroopan 
markkinarakenneasetuksen 
2010/0250(COD)] 51 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Virasto voi perustaa yhteystoimistoja 
lähelle tärkeitä kauppapaikkoja, jos se 
katsoo sen tarpeelliseksi helpottaakseen 
7 ja 11 artiklassa tarkoitettujen 
tehtäviensä hoitamista.

Or. en

Perustelu

Ljubljanassa sijaitsevan viraston kannalta saattaisi olla hyödyllistä perustaa yhteystoimistoja 
lähelle tärkeitä markkinoita ja kauppapaikkoja, jotta edistettäisiin säännöllisiä yhteyksiä 
markkinatoimijoiden kanssa ja saataisiin kaikki tarvittavat tiedot.
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Tarkistus 37

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, 
kansallisten kilpailuviranomaisten, 
kauppatietorekistereiden ja muiden 
asiaankuuluvien viranomaisten on 
varmistettava 7 artiklan mukaisesti 
vastaanotettujen tietojen 
luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen.
Viraston on toteutettava toimia 
ehkäistäkseen järjestelmiinsä sisältyvien 
tietojen väärinkäytön.

Or. en

Perustelu

Luottamuksellisuus on säilytettävä mahdollisimman korkealla, joten näitä tiukkoja 
määräyksiä on sovellettava kaikkiin julkisiin elimiin, jotka ovat mukana tässä järjestelyssä, 
jolla vahvistetaan energian tukkumarkkinoiden avoimuutta ja yhtenäisyyttä.

Tarkistus 38

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
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Perustelu

Kun käsitellään valtavia määriä kaupallisia tietoja, jotka ovat erittäin arkaluonteisia, virasto 
altistuu hakkeroinnille ja muunkaltaisille verkkohyökkäyksille. Äskettäinen 
päästökauppajärjestelmien seurantaan liittyvä petos ja manipulointi on osoittanut kauppaa 
koskevien tietojen haavoittuvuuden. Siksi tietoteknistä turvallisuutta koskevia määräyksiä on 
vahvistettava, jotta noudatettaisiin parhaita mahdollisia turvavaatimuksia.

Tarkistus 39

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 tuoda esiin tai ettei 
niitä voida päätellä.

Or. en

Perustelu

Luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia on vahvistettava.

Tarkistus 40

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 tai 
nimettyjen viranomaisten on 
varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa 
asetettuja kieltoja sovelletaan.

Or. en
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Perustelu

Määritettäessä lopullista vastuuta energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa 
koskevan asetuksen täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen nimeämisestä olisi otettava 
huomioon kilpailulainsäädäntöä koskevat erityiset kansalliset institutionaaliset järjestelyt. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus määrittää energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastoa koskevan asetuksen täytäntöönpanosta vastaava kansallinen viranomainen.

Tarkistus 41

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 tai 
nimetyillä viranomaisilla on 
tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen 
kyseisen tehtävän hoitamiseksi. Näitä 
valtuuksia on käytettävä oikeasuhteisella 
tavalla. Näitä valtuuksia voidaan käyttää

Or. en

Perustelu

Määritettäessä lopullista vastuuta energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa 
koskevan asetuksen täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen nimeämisestä olisi otettava 
huomioon kilpailulainsäädäntöä koskevat erityiset kansalliset institutionaaliset järjestelyt. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus määrittää energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastoa koskevan asetuksen täytäntöönpanosta vastaava kansallinen viranomainen.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) yhdessä muiden viranomaisten kanssa 
tai markkinoilla toimivien yritysten, 
mukaan luettuina kauppapaikkojen 
markkinoita valvovat laitokset, kanssa;

Or. en



PR\860344FI.doc 35/45 PE460.835v01-00

FI

Perustelu

Jotta varmistettaisiin markkinoiden tehokas valvonta, on olennaisen tärkeää, että virasto 
tekee yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten, toimivaltaisten 
rahoitusvalvontaviranomaisten ja kauppapaikkojen markkinoita valvovien laitosten kanssa 
energian tukkumarkkinoita valvoessaan. Näin ollen olisi selvennettävä mahdollisuutta tehdä 
yhteistyötä kauppapaikkojen markkinoita valvovien laitosten kanssa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltioilla on lopullinen vastuu energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa 
koskevan asetuksen täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen nimeämisestä, myös 
11 artiklaa on muutettava. Kaikki asiaankuuluvat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset olisi 
otettava mukaan eurooppalaiseen sääntelyviranomaisten yhteistyöhön.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kansallisilla sääntelyviranomaisilla 
on aihetta epäillä, että niiden jäsenvaltiossa 
tai jossain muussa jäsenvaltiossa 

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

muussa jäsenvaltiossa harjoitetaan tai on 
harjoitettu tämän asetuksen säännösten 
vastaisia tekoja, niiden on ilmoitettava 
tästä virastolle mahdollisimman tarkasti.

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 tai 
nimetty viranomainen epäilee, että jossain 
muussa jäsenvaltiossa harjoitetaan tekoja, 
jotka vaikuttavat energian 
tukkumarkkinoihin tai tukkukaupan 
energiatuotteiden hintaan sen omassa 
jäsenvaltiossa, se voi pyytää virastoa 
toteuttamaan toimia tämän artiklan 
3 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos 
toimet vaikuttavat rahoitusvälineisiin, 
joihin sovelletaan direktiivin 2003/6/EY 
9 artiklan säännöksiä, ja/tai 4 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltioilla on lopullinen vastuu energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa 
koskevan asetuksen täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen nimeämisestä, myös 
11 artiklaa on muutettava. Kaikki asiaankuuluvat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset olisi 
otettava mukaan eurooppalaiseen sääntelyviranomaisten yhteistyöhön.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

Virastolle annetaan tarvittava lisärahoitus 
ja lisähenkilöstö, jotta se voisi täyttää sille 
tästä asetuksesta aiheutuvat lisätehtävät 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa ei alun perin perustettu valvomaan 
energian tukkumarkkinoita näin laajamittaisesti. Se tarvitsee lisäresursseja hoitaakseen 
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tehtävänsä moitteettomasti.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansallisten sääntelyviranomaisten on 
ilmoitettava jäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
rahoitusvalvontaviranomaiselle ja 
virastolle, jos niillä on aihetta epäillä, että 
energian tukkumarkkinoilla harjoitetaan tai 
on harjoitettu tekoja, jotka ovat 
direktiivissä 2003/6/EY tarkoitettua 
markkinoiden väärinkäyttöä ja jotka 
vaikuttavat rahoitusvälineisiin, joihin 
sovelletaan mainitun direktiivin 9 artiklan 
säännöksiä;

(a) kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
nimettyjen viranomaisten on ilmoitettava 
jäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
rahoitusvalvontaviranomaiselle ja 
virastolle, jos niillä on aihetta epäillä, että 
energian tukkumarkkinoilla harjoitetaan tai 
on harjoitettu tekoja, jotka ovat 
direktiivissä 2003/6/EY tarkoitettua 
markkinoiden väärinkäyttöä ja jotka 
vaikuttavat rahoitusvälineisiin, joihin 
sovelletaan mainitun direktiivin 9 artiklan 
säännöksiä. Tässä tarkoituksessa 
kansalliset sääntelyviranomaiset tai 
nimetyt viranomaiset voivat ryhtyä 
asiaankuuluvaan yhteistyöhön 
jäsenvaltionsa toimivaltaisen 
rahoitusvalvontaviranomaisen kanssa;

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltioilla on lopullinen vastuu energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa 
koskevan asetuksen täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen nimeämisestä, myös 
11 artiklaa on muutettava. Kaikki asiaankuuluvat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset olisi 
otettava mukaan eurooppalaiseen sääntelyviranomaisten yhteistyöhön.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltion toimivaltaisen 
rahoitusvalvontaviranomaisen on 
ilmoitettava EAMV:lle ja virastolle, jos 

(c) jäsenvaltion toimivaltaisen 
rahoitusvalvontaviranomaisen on 
ilmoitettava kansalliselle 
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sillä on aihetta epäillä, että energian 
tukkumarkkinoilla harjoitetaan tai on 
harjoitettu jossain muussa jäsenvaltiossa 
3 ja 4 artiklan säännösten vastaisia tekoja.

sääntelyviranomaiselle, EAMV:lle ja 
virastolle, jos sillä on aihetta epäillä, että 
energian tukkumarkkinoilla harjoitetaan tai 
on harjoitettu jossain muussa jäsenvaltiossa 
3 ja 4 artiklan säännösten vastaisia tekoja.

Or. en

Perustelu

Kun 11 artiklassa määrätään EU:n tason yhteistyöstä viraston, EAMV:n, kansallisen 
toimivaltaisen sääntelyviranomaisen ja kansallisen toimivaltaisen 
rahoitusvalvontaviranmaisen välillä, 11 artiklan 3 kohdan c alakohdassa todetaan, että 
toimivaltainen rahoitusvalvontaviranomainen tiedottaaa EAMV:lle ja virastolle, jos se 
epäilee 3 ja 4 artiklan säännösten vastaisia markkinoiden väärinkäytöksiä. Jos toimivaltainen 
rahoitusvalvontaviranomainen on samalla myös kansallinen, se olisi velvoitettava 
ilmoittamaan asiasta myös toimivaltaiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle. Näin 
markkinoiden väärinkäytöksiä olisi helpompi valvoa energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastoa koskevan asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 kohdan a alakohdan mukaisen 
tietopyynnön tai 4 kohdan b alakohdan 
mukaisen epäiltyä rikkomusta koskevan 
tutkintapyynnön saaneiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toteutettava 
välittömästi tarvittavat toimenpiteet 
kyseisen pyynnön noudattamiseksi. Jos 
kansallinen sääntelyviranomainen ei pysty 
toimittamaan pyydettyjä tietoja 
välittömästi, sen on viipymättä ilmoitettava 
virastolle syyt tähän.

Edellä 4 kohdan a alakohdan mukaisen 
tietopyynnön tai 4 kohdan b alakohdan 
mukaisen epäiltyä rikkomusta koskevan 
tutkintapyynnön saaneiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten tai nimettyjen 
viranomaisten on toteutettava välittömästi 
tarvittavat toimenpiteet kyseisen pyynnön 
noudattamiseksi. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen ei pysty 
toimittamaan pyydettyjä tietoja 
välittömästi, sen on viipymättä ilmoitettava
virastolle syyt tähän.

Or. en
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Perustelu

Jos jäsenvaltioilla on lopullinen vastuu energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa 
koskevan asetuksen täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen nimeämisestä, myös 
11 artiklaa on muutettava. Kaikki asiaankuuluvat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset olisi 
otettava mukaan eurooppalaiseen sääntelyviranomaisten yhteistyöhön.

Tarkistus 49

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 
vähimmäisvaatimuksista määrätään 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
siten, että tavoitteena on täysin 
yhdenmukaistettu seuraamusjärjestelmä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [...] ja 
ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden manipuloinnista olisi langetettava seuraamuksia yhtäläisesti kaikkialla EU:ssa, 
jotta vältettäisiin se, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskevaa 
asetusta rikkovat yritykset asettautuvat niihin jäsenvaltioihin, joissa seuraamukset ovat 
lievimpiä. Komissio käy paraikaa neuvotteluja "seuraamusjärjestelmien lujittamisesta 
finanssipalvelujen alalla" (KOM(2010) 716). Näiden neuvottelujen jälkeen komissio tekee 
ehdotuksen seuraamusten yhdenmukaistamiseksi entisestään ja niitä koskevien 
vähimmäisvaatimusten asettamiseksi EU:n tasolla.
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Tarkistus 50

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

Perustelu

Neuvoteltaessa delegoituihin säädöksiin liittyvistä määräyksistä neuvosto ja parlamentti 
sopivat vakiomuotoisesta 2+2 kuukauden toimintatavasta. Tästä mallista olisi pidettävä 
kiinni, sillä sen avulla delegoitu säädös saadaan voimaan nopeasti, jos se ei aiheuta 
ongelmia. Lisäksi se antaa parlamentille riittävästi aikaa vastustaa menettelyä 
(valiokuntakäsittelyssä ja siihen liittyvässä äänestyksessä ja myöhemmin täysistunnossa).

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 7 artiklassa tarkoitettuja tietojen 
keruuta koskevia vaatimuksia sovelletaan 
sen jälkeen, kun 7 artiklan 1 ja 
4 kohdassa tarkoitetut asiaankuuluvat 
delegoidut säädökset tulevat voimaan. 
Viraston olisi opastettava tietojen keruuta 
koskevien vaatimusten soveltamisessa.

Or. en

Perustelu

Tietojen keruuta koskevat vaatimukset voidaan panna täytäntöön vasta, kun delegoidut 
säädökset on hyväksytty. Heti kun on päätetty tietojen siirtoa koskevista vaatimuksista ja 
tavoista, sääntelyviranomaisille ja markkinatoimijoille on annettava riittävästi aikaa 
mukautua tähän järjestelyyn. Yhteistyöviraston olisi annettava opastusta näiden sääntöjen 
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soveltamiseen.
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PERUSTELUT

Taustaa

Komission ehdotus asetukseksi energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä vahvistaa 
EU:n laajuisen oikeuskehyksen, jolla on tarkoitus estää (sähkön ja kaasun) 
energiamarkkinoiden väärinkäytökset ja manipulointi.

Mihin alakohtaista lähestymistapaa tarvitaan?

Energian tukkumarkkinat tarvitsevat oman erityisen kehyksensä, rahoitusmarkkinoita1 varten 
jo olemassa olevan sääntelyn lisäksi. Energiatuotteiden ominaispiirteet, energiamarkkinoiden 
erityiset väärinkäytökset (kuten tuotantokapasiteetin pidätys) sekä sääntelyn erilaiset 
tavoitteet edellyttävä alakohtaista toimintatapaa samalla kun pidetään kiinni 
rahoitusmarkkina-asetusten kanssa yhteensopivista ja johdonmukaisista periaatteista. EU-
kehys on välttämätön, kun kansallisia energiamarkkinoita integroidaan unionin 
yhtenäismarkkinoiksi.

Energian tukkumarkkinoiden epärehelliset käytännöt vaikuttavat hintoihin siten, että 
markkinat eivät voi toteuttaa tehtäväänsä lähettämällä selkeitä viestejä voimayhtiöille, 
kotitalouksille ja yrityksille eivätkä tarjota kehystä järkeville investoinneille 
energiainfrastruktuuriin tai edistää energian tehokasta käyttöä. Sen sijaan tällaiset käytännöt 
voivat johtaa suureen hintavaihteluun ja loppukuluttajien (sekä kansalaisten että yritysten) 
energianhinnan nousuun ja ne voivat vaarantaa mahdollisten energian 
infrastruktuurihankkeisiin sijoittajien luottamuksen. Energiamarkkinoiden avoimuus on 
ennakkoedellytys EU:n energiamarkkinoiden integraation etenemiselle, jonka odotetaan 
hyödyttävän huomattavasti kuluttajaa. Näin asetus energiamarkkinoiden eheydestä ja 
läpinäkyvyydestä on keskeinen väline Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen 
(sisämarkkinoiden toteuttaminen vuoteen 2014 mennessä2) kannalta.

Asetus kieltää energiatuotteiden tukkukaupan (sähkö ja kaasu) markkinoiden väärinkäytön 
sisäpiirikauppojen muodossa (1 artiklan 1 kohta ja 3 artikla) sekä markkinoiden 
manipuloinnin (2 artiklan 2 kohta ja 4 artikla). Se edellyttää, että markkinatoimijat julkistavat 
sisäpiiritiedot (4 artiklan 4 kohta).

Keskeinen toimija markkinoiden liiketoimien valvonnassa on hiljattain perustettu energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto. Asetuksen 7 artiklassa vaaditaan, että 
markkinatoimijat toimittavat virastolle tiedot liiketoimistaan energiatuotteiden 
tukkumarkkinoilla. Virasto valvoo näitä tietoja ja ilmoittaa niistä vuosittain Euroopan 
komissiolle (6 artikla). Se jakaa keräämänsä tiedot muiden elinten, etenkin kansallisten 
sääntelyviranomaisten, jäsenvaltioiden rahoitusvalvontaviranomaisten ja jäsenvaltioiden 
kilpailuviranomaisten kanssa (8 artikla).

                                               
1 Etenkin markkinoiden väärinkäyttöä koskeva direktiivi (MAD – 2003/6/EY) ja rahoitusmarkkinadirektiivi 
(MiFID – 2004/39/EY). 
2 Eurooppa-neuvoston energia-alaa koskevat päätelmät, 4. helmikuuta 2011, 4 kohta.
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Sisäpiirikauppaa ja markkinoiden manipulointia koskevien kieltojen valvonta on kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten, ts. sääntelyviranomaisten, tehtävä, ja jäsenvaltioiden on 
annettava tähän tarvittavat toimivaltuudet (10 artikla). Lisäksi jäsenvaltioiden on myös 
määrättävä seuraamuksista, kun tätä aseatusta rikotaan (13 artikla).

Asetuksessa vahvistetaan yhteistyöstä ja koordinoinnista viraston ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten välillä (11 artikla). Kansalliset sääntelyviranomaiset tiedottavat 
toisilleen ja virastolle, jos niillä on aihetta epäillä, että asetusta rikotaan. Virastolla on oikeus 
vaatia tietoja kansallisilta viranomaisilta, vaatia niitä toteuttamaan tutkintoja tai kutsua 
kokoon useasta viranomaisesta koostuvia tutkintaryhmiä, kun on kyse rajat ylittävistä 
tapauksista. Energia-alan viranomaisten olisi myös tiedotettava 
rahoitusvalvontaviranomaisille, jos ne epäilevät rikkomuksia markkinoiden väärinkäyttöä 
koskevaa direktiiviä vastaan, ja päinvastoin, jos epäillään rikkomuksia tätä asetusta vastaan 
(11 artiklan 3 kohta).

Asetusehdotukseen sisältyy määräyksiä viraston keräämien ja julkaisemien tietojen 
luottamuksellisuuden ja turvallisuuden varmistamisesta sekä määräyksiä, jotka koskevat 
luottamuksellisten tietojen salassapitovelvollisuutta.

Komissio ehdottaa, että se voi päivittää tai täsmentää entisestään tämän asetuksen vaatimuksia 
delegoiduilla säädöksillä, etenkin mitä tulee tietojen keruuta koskeviin määritelmiin ja sen 
muotoon ja sisältöön. Delegoituja säädöksiä koskeva menettely määritellään 15, 16 ja 
17 artiklassa.

Asetusta olisi tarkoitus soveltaa suoraan kaikissa jäsenvaltioissa ilman 
voimaansaattamistoimenpiteitä.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää komission ehdotusta ja sen alakohtaista toimintamallia tervetulleena energia-
alan väärinkäytösten estämisen kannalta. Ehdotuksen rakenne ja ehdotetut mekanismit 
asetuksen soveltamiseksi ovat erittäin hyvät, vaikka joitakin parannuksia voidaan tehdä. Niitä 
kuvataan tässä mietintöluonnoksessa.

Soveltamisala

Asetuksen olisi katettava myös hiilidioksidimarkkinat EU:n päästökauppajärjestelmän 
mukaisesti. Hiilidioksidimarkkinat liittyvät läheisesti sähkö- ja kaasumarkkinoihin. Niillä on 
monia yhteisiä tekijöitä, kuten sähkön kysynnän taso, hiilen ja kaasun hinnat ja taloudellinen 
aktiviteetti. Hiilidioksidin ja energian tukkuhinnat ovat siten toisistaan riippuvaisia. Suuri osa 
hiilidioksidimarkkinoiden toimijoista toimii myös sähkön ja kaasun tukkumarkkinoilla, 
etenkin sähkölaitokset. Tämän vuoksi energian tukkumarkkinoiden alakohtaisen sääntelyn 
pitäisi pitää sisällään EU:n päästökauppajärjestelmää koskevat sopimukset.

Öljy- ja hiilimarkkinat ovat myös kytköksissä kaasu- ja sähkömarkkinoihin. Öljy- ja 
hiilimarkkinoiden kehitys vaikuttaa myös sähkö- ja kaasumarkkinoihin. Näillä markkinoilla 
on kuitenkin maailmanlaajuinen ulottuvuus, eikä niitä voida riittävästi säännellä EU:n tasolla. 
Näiden alojen markkinatoimijoita olisi pyydettävä toimittamaan tietoja, jotta parannettaisiin 
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EU:n säänneltyjen energiamarkkinoiden avoimuutta ja yhtenäisyyttä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden osalta ilman valvonta- ja täytäntöönpanomekanismia.

Vähimmäissääntö

Asetuksella pyritään estämään se, että energiamarkkinoiden vapauttaminen hankaloituu 
entisestään. Sitä ei pitäisi soveltaa erittäin pieniin markkinatoimijoihin eikä tietyn määrän alle 
jääviin liiketoimiin. Näin uudet markkinoille tulijat välttäisivät energiamarkkinoiden 
kieltorasitteet. Markkinatoimijoille, jotka käyvät kauppaa tietyn kynnysmäärän alle jäävillä 
määrillä, ei tulisi asettaa velvoitetta ilmoittaa liiketoimistaan eikä niihin tarvitsisi soveltaa 
lupavaatimuksia (vähimmäissääntö).

Määritelmät

Useita määritelmiä voidaan parantaa, sillä useimmat käytetyistä määritelmistä on otettu 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevasta direktiivistä, joka on tällä välin vanhentunut. 
Erityisesti määritelmiin voidaan lisätä selkeyttävä esimerkki markkinoiden manipuloinnista. 
Lisäksi lisämääritelmien avulla voidaan parantaa tekstin oikeudellista selkeyttä: tekstiin olisi 
hyvä lisätä "markkinatoimijoiden" ja "kauppapaikkojen" määritelmät.

Viraston tehtävä

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto on keskeisessä asemassa tämän 
asetuksen soveltamisessa. Sille olisi näin ollen osoitettava riittävät taloudelliset ja 
henkilöresurssit ja sen olisi pystyttävä perustamaan lähellä tärkeimpiä kauppapaikkoja 
sijaitsevia yhteystoimistoja. Markkinoiden valvonnasta hankkimansa kokemuksen perusteella 
sen olisi pystyttävä esittämään luonnoksia delegoiduiksi säädöksiksi, jotka komissio 
hyväksyy. Sen vuosikertomus tukkumarkkinoiden valvonnasta tämän asetuksen mukaisesti 
olisi lisäksi toimitettava parlamentille ja vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi julkaistava.

Lisäksi voitaisiin suunnitella, että virasto toimii tulevaisuudessa kauppatietorekisterinä 
energia-alan liiketoimissa. Tämä helpottaisi energian välittäjien toimintaa, koska ne 
välttäisivät ilmoitukset Euroopan markkinarakenneasetuksen rahoitusalan 
kauppatietorekisteriin, ja antaisi virastolle välineen varmistaa riittävä rahoitus uusille 
energiamarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä koskevan asetuksen mukaisille toimille.

Lupajärjestelmä

Asetuksen täytäntöönpanovälineiden vahvistamiseksi esittelijä ehdottaa lupajärjestelmää 
energian välittäjille. Lupa olisi mahdollista perua, jos asetusta ei noudateta. Yhdessä 
jäsenvaltioissa hyväksytty lupa olisi voimassa koko unionissa. Lupajärjestelmä ei saisi lisätä 
byrokratiaa ja lupaa edellytettäisiin ainoastaan niiltä välittäjiltä, jotka tekevät kauppaa tietyn 
kynnysmäärän ylittävästä määrästä.

Ilmoittaminen

Komission (ja viraston) olisi minimoitava ilmoitusrasitteet käyttämällä jo saatuja tietoja aina, 
kun se on mahdollista, ja selventämällä tapoja, joilla yritysten olisi tarjottava tietoja eri 
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sovellettavien asetusten ja direktiivien mukaisesti. Samalla jäsenvaltioiden lainsäädäntö voi 
antaa kansallisille sääntelyviranomaisille tai muille toimivaltaisille kansallisille elimille 
oikeuden kerätä energian tukkumarkkinoista muita kuin virastolle ilmoitettavia lisätietoja.

EU:ssa yhdenmukaistetut seuraamukset

Markkinoiden manipuloinnista olisi langetettava seuraamuksia yhtäläisesti kaikkialla EU:ssa, 
jotta vältettäisiin se, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskevaa 
asetusta rikkovat yritykset asettautuvat niihin jäsenvaltioihin, joissa seuraamukset ovat 
lievimpiä. Komission olisi siksi esitettävä vuoden 2012 loppuun mennessä ehdotuksia 
seuraamusten yhdenmukaistamiseksi entisestään ja niitä koskevien vähimmäisvaatimusten 
asettamiseksi EU:n tasolla.

Luottamuksellisuus ja tietojärjestelmät

Esittelijä on tehnyt useita ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan asiaankuuluville 
viranomaisille ilmoitettavien arkaluonteisten kaupallisten tietojen suojaa. Lisäksi viraston 
olisi käytettävä tietojärjestelmissään parhaita olemassa olevia turvastandardeja näiden tietojen 
käsittelemiseksi ja toimittava mielellään tiiviissä yhteistyössä Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) kanssa.

Delegoidut säädökset

Delegoitujen säädösten käyttöä olisi asianmukaisesti säänneltävä ja asetuksen tekstiin 
sisällytettävän materiaalin olisi oltava mahdollisuuksien rajoissa ja toteutettavissa. Lisäksi 
ennen delegoidun säädöksen hyväksymistä olisi toteutettava asianmukaiset kuulemiset. 
Lainsäätäjien pitäisi voida pidentää delegoidun säädöksen vastustamiseen liittyvää 
tavanomaista aikarajaa enintään kahdella kuukaudella. Lisäksi olisi varmistettava asetuksen 
soveltamisen selkeys määräämällä, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa 
koskevaa asetusta sovelletaan täysimääräisesti vain, jos delegoidut säädökset ovat tulleet 
voimaan.

Edellä sekä meneillään olevassa lainsäädäntämenettelyssä ehdotetuin muutoksin asetuksen 
pitäisi kyetä vastaamaan vaatimuksia ja parantamaan energian tukkumarkkinoiden 
avoimuutta, yhtenäisyyttä ja vakautta. Koska kyse on tärkeästä ja kiireellisestä asetuksesta 
EU:n energian sisämarkkinoiden toiminnan kannalta, esittelijä kannustaa hyväksymään 
ehdotuksen kiireisesti.


